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ประกาศกรมการขนสงทางบก 
รืไอง  กําหนดคุณสมบัติ  คุณลักษณะ  ละกําหนดหลักกณฑ์  วิธีการ  ละงืไอนเข   

การรับรองบบทีไนัไง  จดุยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะของรถยนต์   
พ.ศ.  2560 

 

 

พืไอ฿หຌสวนควบละครืไองอุปกรณ์ของรถยนต์กิดความปลอดภัย฿นการ฿ชຌงาน  ละสอดคลຌองกับ
มาตรฐานสากล  อาศัยอํานาจตามความ฿นขຌอ  ํํ  ละขຌอ  ํ๎  หงกฎกระทรวงกําหนดสวนควบ 
ละครืไองอุปกรณ์สําหรับรถ  พ.ศ.  ๎๑๑ํ  อธิบดีกรมการขนสงทางบกออกประกาศกําหนด฿หຌทีไนัไง   
จุดยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะปຓนสวนควบละครืไองอุปกรณ์ทีไตຌองผานการรับรองบบ  ละกําหนดหลักกณฑ์  
วิธีการ  ละงืไอนเขการรับรองบบทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะของรถยนต์เวຌ  ดงัตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ ประกาศนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับกับรถตามกฎหมายวาดຌวยรถยนต์  ดงัตอเปนีๅ 
(1) รถยนต์นัไง  (Mํ)  ละรถยนต์บรรทุก  (Nํ)  ทีไผลิต  ประกอบ  หรือนําขຌาพืไอจําหนาย   
(2) รถยนต์นัไง  (Mํ)  ละรถยนต์บรรทุก  (Nํ)  ทีไผลิต  ประกอบ  หรือนําขຌามาพืไอ฿ชຌงานอง

กินกวา  3  คันตอบบตอปี   
ทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะของรถตามวรรคหนึไง  เม฿ชຌบังคับกับทีไนัไงทีไหันเปดຌานขຌาง  

หรือทีไนัไงทีไหันเปดຌานหลัง 
ขຌอ ๎ ฿นประกาศนีๅ   
“รถยนต์นัไง”  (M1)  หมายความวา  รถยนต์สีไลຌอขึๅนเปทีไผูຌผลิตออกบบ฿หຌปຓนรถสําหรับนัไงดยสาร  

ซึไงมีจาํนวนทีไนัไงคนดยสารรวมคนขับรถเมกิน  9  ทีไนัไง   
“รถยนต์บรรทุก”  (N1)  หมายความวา  รถยนต์สีไลຌอขึๅนเปทีไผูຌผลิตออกบบ฿หຌปຓนรถสําหรับบรรทุก   

ทีไนๅําหนักรถรวมนๅําหนักบรรทุกเมกิน  3,500  กิลกรัม  ละ฿หຌหมายความรวมถึงรถยนต์ทีไผูຌผลิต
ออกบบ฿หຌมีพืๅนทีไดยสารละพืๅนทีไบรรทุกอยู฿นสวนดียวกัน  ละปຓนเปตามงืไอนเขทีไกําหนดเวຌ฿น
ภาคผนวก  1   

“ทีไนัไง”  (Seats)  หมายความวา  ครงสรຌางพรຌอมบาะละวัสดุหุຌมบาะทีไมีสภาพสมบูรณ์
สําหรับผูຌ฿หญนัไงหนึไงคน  ดยบงประภทตามทิศทางการจัดวางทีไนัไง  ดังตอเปนีๅ   

(1)  ทีไนัไงทีไหันเปดຌานหนຌา  (Forward-facing  seat)  หมายความวา  ทีไนัไงทีไสามารถ฿ชຌ฿นขณะ 
ทีไรถคลืไอนทีไละหันเปทางดຌานหนຌาของรถ฿นลักษณะทีไระนาบนวตัๅงของการสมมาตรของทีไนัไงทํามุม 
นຌอยกวา  +  10°  หรือ  -10°  กับระนาบนวตัๅงของการสมมาตรของรถ  (The  vertical  plane  of  

symmetry  of  the  seat  forms  an  angle  of  less  than  +ํ์  or  -ํ์  with  the  vertical  

plane  of  symmetry  of  the  vehicle) 
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(2) ทีไนัไ งทีไหันเปดຌานหลัง  (Rearward-facing  seat)  หมายความวา  ทีไนัไ งทีไสามารถ฿ชຌ 
฿นขณะทีไรถคลืไอนทีไละหันเปทางดຌานหลังของรถ฿นลักษณะทีไระนาบนวตัๅงของการสมมาตรของทีไนัไงทํามุม
นຌอยกวา  +  10°  หรือ  -  10°  กับระนาบนวตัๅงของการสมมาตรของรถ  (The  vertical  plane  of  
symmetry  of  the  seat  forms  an  angle  of  less  than  +ํ์  or  -ํ์  with  the  vertical  
plane  of  symmetry  of  the  vehicle)   

(3) ทีไนัไงทีไหันเปดຌานขຌาง  (Side-facing  seat)  หมายความวา  ทีไนัไงทีไสามารถ฿ชຌ฿นขณะทีไ 
รถคลืไอนทีไละหันเปทางดຌานขຌางของรถ฿นลักษณะทีไระนาบนวตัๅงของการสมมาตรของทีไนัไงทํามุม  90°  
(±  10°)  กับระนาบนวตัๅงของการสมมาตรของรถ  (The  vertical  plane  of  symmetry  of  the  
seat  forms  an  angle  of  ๕์°  (±  ํ์)  with  the  vertical  plane  of  symmetry  of  the  vehicle)   

“นัไงถวยาว”  (Bench  seat)  หมายความวา  ครงสรຌางพรຌอมบาะละวัสดุหุຌมบาะทีไมีสภาพ
สมบูรณ์สําหรับผูຌ฿หญนัไงมากกวาหนึไงคน 

“ทีไนัไงบบพับ”  (Folding  seat)  หมายความวา  ทีไนัไงซึไงดยปกติจะพับกใบเวຌดยสามารถ 
฿ชຌงานอยางสะดวกละออกบบเวຌ฿ชຌงานชัไวคราว฿นบางอกาส 

“จุดยึด”  (Anchorage)  หมายความวา  ระบบทีไยึดสวนประกอบของทีไนัไง  (Seat  assembly)  
ขຌากับครงสรຌางของรถอยางมัไนคงขใงรง  รวมถึงกับสวนอืไน โ  ของครงสรຌางของรถทีไกีไยวขຌอง 

“ระบบปรับตําหนง”  (Adjustment  system)  หมายความวา  อุปกรณ์ทีไ฿ชຌปรับตําหนง 
ทีไนัไงหรือชิๅนสวนของทีไนัไง  พืไอ฿หຌหมาะสมกับรูปรางลักษณะของคนนัไง  อุปกรณ์นีๅอาจทํางานเดຌ  ดงันีๅ 

(1) ลืไอน฿นนวตามยาว  (หนຌา-หลัง)  (Longitudinal  displacement) 
(2) ลืไอน฿นนวดิไง  (ขึๅน-ลง)  (Vertical  displacement) 
(3) ลืไอนปຓนมุม  (Angular  displacement)   
“ระบบลืไอน”  (Displacement  system)  หมายความวา  อุปกรณ์ทีไ฿ชຌปรับทีไนัไงหรือชิๅนสวนอืไน

ของทีไนัไง฿หຌคลืไอนทีไหรือหมุนเดຌดยตຌองเมมีจุดพักระหวางกลาง  พืไออํานวยความสะดวกกผูຌทีไจะขຌาเป
ยังพืๅนทีไดຌานหลังของทีไนัไงนัๅนเดຌงาย 

“ระบบลใอก”  (Locking  system)  หมายความวา  อุปกรณ์ทีไ฿ชຌยึดทีไนัไงละชิๅนสวนอืไนของทีไนัไง
฿หຌอยู฿นตําหนง฿ชຌงานเดຌอยางมัไนคง 

“ระนาบขวาง”  (Transverse  plane)  หมายความวา  ระนาบ฿นนวดิไง  (Vertical  plane)  
ทีไตัๅงฉากกับระนาบกึไงกลางตามยาว  (Median  longitudinal  plane)  ของรถ 

“ระนาบตามยาว”  (Longitudinal  plane)  หมายความวา  ระนาบทีไขนานกับระนาบกึไงกลาง
ตามยาวของรถ 

“พนักพิงศีรษะ”  (Head  restraint)  หมายความวา  อุปกรณ์ทีไจํากัดการคลืไอนทีไเปดຌานหลัง
ของศีรษะของผูຌดยสารทีไปຓนผูຌ฿หญ  ฿หຌมีความสัมพันธ์กับลําตัว  (Torso)  พืไอลดการบาดจใบของกระดูกตຌนคอ  
(Cervical  vertebrae)  ฿นกรณีกิดอุบัติหตุ 
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(1) พนักพิงศีรษะบบรวม  (Integrated  head  restraint)  หมายความวา  สวนบนของพนักพิงหลัง 
ทีไทําหนຌาทีไปຓนพนักพิงศีรษะ  ดย฿หຌรวมถึงพนักพิงศีรษะทีไมีคุณลักษณะ  (ข)  หรือ  (ค)  ทีไสามารถ 
ถอดยกออกจากทีไนัไงหรือครงสรຌางของรถดยการ฿ชຌครืไองมือ  หรือดยการถอดวัสดุหุຌมทีไนัไงบางสวน
หรือทัๅงหมดออกทานัๅน 

(2) พนักพิงศีรษะบบถอดเดຌ  (Detachable  head  restraint)  หมายความวา  พนักพิงศีรษะ 
ทีไประกอบดຌวยชิๅนสวนทีไสามารถยกออกจากทีไนัไงเดຌ  ซึไงออกบบมาสําหรับ฿สละยึดนน  (Positive  retention)  

กับครงสรຌางของพนักพิงหลัง   
(3) พนักพิงศีรษะบบยก  (Separate  head  restraint)  หมายความวา  พนักพิงศีรษะ 

ทีไประกอบดຌวยชิๅนสวนทีไยกจากทีไนัไง  ซึไงออกบบมาสําหรับ฿สหรือยึดนนติดกับครงสรຌางของรถ 
“จุด  R”  หมายความวา  จุดอຌางอิงของทีไนัไงตามทีไกําหนด฿นภาคผนวก  2  ทຌายประกาศนีๅ   
“สຌนอຌางอิง”  (Reference  line)  หมายความวา  สຌนบนหุนครงสรຌาง  (Manikin)  ดังรูปทีไ  1  

ของภาคผนวก  2.1 

“ระบบกัๅนสวน”  (Partitioning  system)  หมายความวา  ชิๅนสวนหรืออุปกรณ์พิไมติมจาก
พนักพิงหลังทีไป้องกันผูຌดยสารจากการคลืไอนทีไของสัมภาระ  ดยอาจ฿ชຌตาขาย  หรือตะกรง  (Wire  mesh)  

ติดตัๅงอยูหนือพนักพิงหลังทัๅง฿นตําหนงพับขึๅน  (Upright)  หรือพับลง  (Folded  down)  สําหรับรถ 
ทีไติดตัๅงพนักพิงศีรษะปຓนอุปกรณ์มาตรฐานละติดตัๅงอุปกรณ์กัๅนสวนดຌวย  ถือวาพนักพิงศีรษะนัๅนปຓนสวนหนึไง
ของระบบกัๅนสวน  ต฿นกรณีทีไทีไนัไงมีฉพาะพนักพิงศีรษะ  จะเมถอืวาพนักพิงศีรษะนัๅนปຓนระบบกัๅนสวน   

“บบ”  หมายความวา  สิไงทีไกําหนดความหมือนกันของสาระสําคัญกีไยวกับคุณสมบัติ  คุณลักษณะ  
สมรรถนะ  ระบบการทํางาน  ประสิทธิภาพของการทํางาน  การติดตัๅง  ประภท  ขนาด  หรือจํานวน 
ของสวนควบละครืไองอุปกรณ์ 

“การรับรองบบ”  หมายความวา  การรับรองบบของทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะ 
ของรถยนต์วามีคุณสมบัติละคุณลักษณะปຓนเปตามหลกักณฑ์ทีไกําหนดเวຌ฿นประกาศนีๅ   

“ผูຌผลิต”  หมายความวา 
(1) ผูຌผลิตสวนควบละครืไองอุปกรณ์  ซึไงเดຌก  ผูຌทีไทําการผลิต  ประกอบ  หรือนําขຌาทีไนัไง  

จดุยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะ   
(2) ผูຌผลิตรถ  ซึไงเดຌก  ผูຌทีไทําการผลิต  ประกอบ  หรือนําขຌารถพืไอจําหนายทีไมีทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไง

ละพนักพิงศีรษะ   
“หนวยงานทดสอบ”  หมายความวา  กรมการขนสงทางบกหรือหนวยงานทีไกรมการขนสงทางบก  

ยินยอม฿หຌทําหนຌาทีไทดสอบทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะ 
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“หนวยงานตรวจสอบการผลิต฿หຌปຓนเปตามตຌนบบ”  (Conformity  of  Production  :  COP)  
หมายความวา  กรมการขนสงทางบกหรือหนวยงานทีไกรมการขนสงทางบกยินยอม฿หຌทําหนຌาทีไตรวจประมิน
ระบบคุณภาพการผลิตละสุมตรวจทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะสําหรับรถยนต์฿หຌปຓนเปตาม
ตຌนบบทีไเดຌรับการรับรอง   

“การผลิตจํานวนมาก”  หมายความวา  กรณีทีไมีการผลิต  ประกอบ  หรือนําขຌารถยนต์นัไง  (Mํ)  
หรือรถยนต์บรรทุก  (Nํ)  กินกวา  ํ์์  คันตอบบตอปี 

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

หมวด  1 
คุณสมบัติละคุณลักษณะ 

 

 

ขຌอ 3 ทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะตຌองมีคุณสมบัติละคุณลักษณะทัไวเป  ดงัตอเปนีๅ 
(1) หຌามมิ฿หຌติดตัๅงทีไนัไงทีไหันเปดຌานขຌาง  (Side-facing  seat)  สําหรับรถยนต์นัไง  (M1)   

ละรถยนต์บรรทุก  (N1) 
(2) เมบังคับ฿ชຌกับรถพยาบาล  หรือรถทีไ฿ชຌ฿นราชการทหาร  ตํารวจ  ดับพลิง  ละบรรทา 

สาธารณภัย 
ขຌอ 4 ทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไง  ละพนักพิงศีรษะสําหรับทีไนัไงของรถยนต์นัไง  (M1)  ตຌองปຓนเป

ตามงืไอนเข  ดังนีๅ 
(1) ทีไนัไงละจุดยึดทีไนัไง   
 (ก) ระบบปรับตําหนงละระบบลืไอนทุก โ  ระบบจะตຌองมีระบบลใอกซึไงสามารถทํางาน

เดຌดยอัตนมัติ  ยกวຌนระบบลใอกของทีไวางขน  (Armrest)  หรืออุปกรณ์อํานวยความสะดวกอืไน โ   
หากอุปกรณ์นัๅนมิเดຌปຓนสาหตุ฿หຌกิดความสีไยงตอการบาดจใบของผูຌดยสาร฿นกรณีทีไกิดการชน 

 ทีไนัไงบบพับจะตຌองลใอกดยอัตนมัต฿ินตําหนง฿ชຌงานดยผูຌดยสาร 
 (ข) ชุดปลดลใอกของอุปกรณ์ของระบบลืไอนตามขຌอ  2  (8)  ตຌองอยูดຌานนอกทีไนัไงฝัດง฿กลຌ

กับประตูซึไงจะตຌองสามารถ฿ชຌงานเดຌงายรวมถึงผูຌดยสารทีไนัไงดຌานหลัง฿นถวถดัเป 
 (ค) สวนดຌานหลังของทีไนัไง฿นพืๅนทีไ  1  (Area  1)  ตามทีไกําหนด฿นขຌอ  ํ๏  (ํ)  ตຌองผาน

การทดสอบการสลายพลังงาน  (Energy  Dissipation  Test)  ตามวิธีการทดสอบ฿นภาคผนวก  3   
ทຌายประกาศนีๅ  ทัๅงนีๅ  อัตราหนวงของหุนจําลองรูปศีรษะตຌองเมกิน  80g  ตอนืไองมากกวา  3  มิลลิวินาที  
(3  ms)  ละตຌองเมมีสันขอบ฿ดทีไอาจกอ฿หຌกิดอันตรายกิดขึๅนระหวางการทดสอบหรือคงอยูหลังการทดสอบ 

 การทดสอบการสลายพลังงานดังกลาว  เมบังคับ฿ชຌกับทีไนัไงดຌานหลังสุด  (Rearmost  seat)   
ทีไนัไงทีไหันหลังขຌาหากัน  (Back-to-back  seat)  หรือทีไนัไงทีไปຓนเปตามขຌอกําหนดสหประชาชาติทีไ  21  
วาดຌวยอุปกรณ์ตกตงภาย฿นของรถ  (United  Nations  Regulation  No.21  :  Interior  Fittings) 
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 (ง) พืๅนผิวดຌานหลังของทีไนัไงตຌองเมมีสวนทีไขรุขระหรือสันคมทีไปຓนอันตรายทีไอาจพิไม 
การบาดจใบของผูຌดยสาร  ทัๅงนีๅ  หากทําการทดสอบพืๅนผิวดຌานหลังของทีไนัไงตามงืไอนเขทีไระบุเวຌ฿นขຌอ  ๒  ลຌว  
ตຌองมีรัศมีความคຌงเมนຌอยกวา   

  -  2.5  มิลลิมตร  ฿นพืๅนทีไ  ํ  ตามขຌอ  ํ๏  (ํ) 
  -  5.0  มิลลิมตร  ฿นพืๅนทีไ  2  ตามขຌอ  ํ๏  (2)   
  -  3.2  มิลลิมตร  ฿นพืๅนทีไ  3  ตามขຌอ  ํ๏  (3) 
  1) คุณลักษณะทีไกําหนด฿น  (ง)  เม฿ชຌบังคับ฿ชຌกับ   
   1.1) สวนของพืๅนทีไ฿ด โ  ทีไมีสวนยืไนนຌอยกวา  3.2  มิลลิมตร  มืไอวัดจาก

พืๅนผิวดยรอบ  ตຌองทีไเมมีสวนหลมคม  หากความสูงของสวนยืไนนัๅนเมกินกวาครึไงหนึไงของความกวຌาง 
   1.2) ทีไ นัไ งดຌ านหลั งสุ ด   (Rearmost  seat)  ทีไ นัไ งทีไ หั นหลั ง ขຌ าห ากัน   

(Back-to-back  seat)  หรือทีไนัไงทีไปຓนเปตามขຌอกําหนดของสหประชาชาติทีไ  ๎ํ  วาดຌวยอุปกรณ์ตกตง
ภาย฿นของรถ  (United  Nations  Regulation  No.๎ํ : Uniform  Provisions  concerning  the  
Approval  of  Vehicles  with  regard  to  their  Interior  Fittings)   

   1.3) สวนดຌานหลังของทีไนัไงทีไอยู฿ตຌระนาบนวระดับ  (Horizontal  Plane)  
ทีไผานจุดอຌางอิง  (R  point)  ทีไตไําสุด฿นตละถวของทีไนัไง  (฿นกรณีทีไความสูงของทีไนัไงตละถวตางกัน  
มืไอริไมจากดຌานหลัง  ระนาบนวระดับตຌองรียงตัว฿นทิศทางขึๅนหรือลงปຓนขัๅนบันเดผานจุดอຌางอิงของ 
ทีไนัไงถวหนຌาถัดเป)   

   1.4) ชิๅนสวนอืไน โ  ชน  ตะกรงชนิดยืดหยุนเดຌ  (Flexible  wire  mesh)   
  2) พืๅนผิว฿นพืๅนทีไ  2  ตามทีไกําหนด฿นขຌอ  ํ๏  (๎)  อาจมีรัศมีความคຌงนຌอยกวา  

5  มิลลิมตร  ตเมนຌอยกวา  2.5  มิลลิมตรเดຌ  ดยตຌองผานการทดสอบการสลายพลังงานตามทีไกําหนด
฿นภาคผนวก  3  ละพืๅนผิวนัๅนตຌองหอหุຌมพืไอป้องกันการสัมผัสดยตรงระหวางศีรษะกับครงสรຌางทีไนัไง 

  3) ชิๅนสวน฿ด฿นพืๅนทีไขຌางตຌนทีไหุຌมดຌวยวัสดุทีไมีความขใงนຌอยกวา  50  Shore  A  
฿หຌยกวຌนการทดสอบการสลายพลังงานตามทีไกําหนด฿นภาคผนวก  3  ต฿หຌทําการทดสอบฉพาะชิๅนสวน
ทีไขใงทานัๅน   

 (จ) ฿นระหวางหรือหลังการทดสอบตามทีไกําหนดเวຌ฿นขຌอ  ๓  ละขຌอ  ๔  ตຌองเมมีความ
สียหาย฿ด โ  ปรากฏทีไครงทีไนัไง  หรือจุดยึดทีไนัไง  หรือระบบปรับตําหนงละระบบลืไอน  หรืออุปกรณ์ลใอก 
ของระบบปรับตําหนงละระบบลืไอน  ตการสียรูปถาวร  (Permanent  deformations)  รวมถึงรอยตกรຌาว  
(Ruptures)  อาจยอมรับเดຌ  หากความสียหายนัๅนเมปຓนหตุทีไทํา฿หຌกิดการบาดจใบมากขึๅนกรณีทีไกิดการชน  
ละยังสามารถรับภาระรงตามทีไกําหนดเดຌ   

 (ฉ) ระบบลใอกตຌองเมคลายหรือหลุดออก฿นระหวางการทดสอบตามทีไกําหนดเวຌ฿นขຌอ  ๔  
ละขຌอ  2.1  ของภาคผนวก  8   
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 (ช) หลังการทดสอบ  ระบบลืไอนซึไงมีพืไออํานวยความสะดวกตอการขຌาออกของผูຌดยสาร
จะตຌองทํางานเดຌตามปกติ  ดยระบบตຌองสามารถปลดลใอกละลืไอนทีไนัไงหรือสวน฿ดสวนหนึไงของทีไนัไง 
เดຌอยางนຌอยหนึไงครัๅง   

 ระบบลืไอนอืไน โ  รวมถึงระบบปรับตําหนงละระบบลใอกของระบบปรับตําหนง   
เมจาํปຓนตຌองทํางานเดຌตามปกติ   

 ฿นกรณีของทีไนัไงทีไมีพนักพิงศีรษะ  ความขใงรงของพนักพิงหลังละอุปกรณ์ลใอกพนักพิงหลังนัๅน
ถือวาปຓนเปตามคุณลักษณะทีไตຌองการทดสอบตามขຌอ  ๓  กใตอมืไอภายหลังการทดสอบตามขຌอ  ๕  (๏)  
(ฉ)  ลຌวเมมีรอยตกรຌาวกิดขึๅนทีไทีไนัไงหรือพนักพิงหลัง  มิฉะนัๅนตຌองสดง฿หຌหในวาทีไนัไงนัๅนปຓนเปตาม
คุณลักษณะทีไตຌองการตามการทดสอบทีไกําหนด฿นขຌอ  ๓   

 กรณีของทีไนัไงหลายทีไนัไง  (รวมถึงทีไนัไงถวยาว)  ทีไมีพืๅนทีไสําหรับนัไงมากกวาจํานวนพนักพิง
ศีรษะ  ตຌองดํานินการทดสอบตามทีไกําหนด฿นขຌอ  ๓ 

(2) การติดตัๅงพนักพิงศีรษะตຌองติดตัๅง฿หຌปຓนเปตามงืไอนเข  ดงัตอเปนีๅ 
 (ก) ฿หຌติดตัๅงพนักพิงศีรษะบนทีไนัไงถวหนຌาดຌานนอกสุดทุกทีไนัไง  สวนทีไนัไงอืไน โ  ทีไติดตัๅง

พนักพิงศีรษะ  ผูຌผลิตอาจขอรับรองบบหากมีคุณสมบัติละคุณลักษณะปຓนเปตามประกาศนีๅ 
 (ข) พนักพิงศีรษะทีไติดตัๅงตຌองเมพิไมอันตรายตอผูຌดยสาร฿นรถ  ดยฉพาะอยางยิไงตຌองเมมี

สวนทีไขรุขระหรือปຓนสันคมทีไปຓนอันตรายเมวาจะอยู฿นตําหนง฿ชຌงาน฿ด โ  กใตามทีไพิไมความสีไยง 
หรือความรุนรงของการบาดจใบตอผูຌดยสาร 

  1) สวนพืๅนผิวดຌานหนຌาละดຌานหลังของพนักพิงศีรษะทีไอยู฿นพืๅนทีไ  1  ตามทีไ
กําหนด฿นขຌอ  ํ๏  (ํ)  (ค)  ตຌองหอหุຌมพืไอป้องกันการสัมผัสดยตรงระหวางศีรษะกับครงสรຌางทีไนัไง  
ละตຌองปຓนเปตามคุณสมบัติละคุณลักษณะทีไตຌองการตาม  (1)  (ง) 

  2) สวนพืๅนผิวดຌานหนຌาละดຌานหลังของพนักพิงศีรษะทีไอยู฿นพืๅนทีไ  ๎  ตามทีไ
กําหนด฿นขຌอ  ํ๏  (๎)  ตຌองหอหุຌมพืไอป้องกันการสัมผัสดยตรงระหวางศีรษะกับครงสรຌางทีไนัไง   
ละพืๅนทีไผิวดຌานหลังของทีไนัไงทีไอยู฿นพืๅนทีไ  ๎  ตຌองปຓนเปตามคุณสมบัติละคุณลักษณะทีไตຌองการ 
ตาม  (ํ)  (ง)  ฿นกรณีพนักพิงศีรษะบบรวม  พืๅนผิวดຌานหนຌาของพนักพิงศีรษะ  หมายถึง  พืๅนทีไทีไอยูหนือ
ระนาบตัๅงฉากกับสຌนอຌางอิงทีไระยะ  ๑๐์  มิลลิมตร  หนือจุด  R  ละอยูระหวางระนาบนวตัๅงตามยาว 
ทีไระยะ  85  มิลลิมตร  ฿นตละดຌานของสຌนอຌางอิง 

 (ค) สวนพืๅนผิวดຌานหนຌาละดຌานหลังของพนักพิงศีรษะซึไงอยู฿นพืๅนทีไ  1  ตามทีไกําหนด 
฿นขຌอ  ํ๏  (ํ)  (ค)  ตຌองผานการทดสอบการสลายพลังงาน   

  1) คุณสมบัติละคุณลักษณะทีไตຌองการนีๅถือวาผาน  หากทําการทดสอบตามขัๅนตอน 
ทีไระบุเวຌ฿นภาคผนวก  ๏  ลຌว  อัตราหนวงของหุนจําลองรูปศีรษะตຌองเมกิน  80g  ตอนืไองมากกวา   
3  มิลลิวินาที  (3  ms)  ละตຌองเมมีสันขอบ฿ดทีไอาจกอ฿หຌกิดอันตรายกิดขึๅนระหวางการทดสอบ 
หรือคงอยูหลังการทดสอบ 
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 (ง) คุณสมบัติละคุณลักษณะทีไตຌองการตาม  (ข)  ละ  (ค)  เมบังคับ฿ชຌกับสวนดຌานหลัง
ของพนักพิงศีรษะของทีไนัไงถวหลังสุด 

 (จ) พนักพิงศีรษะตຌองยึดติดกับทีไนัไงหรือครงสรຌางของรถอยางมัไนคง  ดยเมมีชิๅนสวน 
ทีไขใงละอันตรายผลพຌนออกมาจากวัสดุหุຌมพนักพิงศีรษะ  หรือจากสวนทีไ ยึดติดกับพนักพิงหลัง   
ซึไงปຓนผลจากรงอัดของหุนจําลองรูปศีรษะระหวางการทดสอบ 

 (ฉ) ฿นกรณีของทีไนัไงทีไติดตัๅงพนักพิงศีรษะ  มีคุณสมบัติละคุณลักษณะทีไตຌองการตาม  (1)  
(ค)  อาจถือวามีคุณสมบัติละคุณลักษณะทีไตຌองการตาม  (ค)  เดຌ  หลังจากเดຌทําขຌอตกลงกับหนวยงาน
ทดสอบลຌว   

(3) ความสูงของพนักพิงศีรษะ 
 (ก) ความสูงของพนักพิงศีรษะจะตຌองวัดตามวิธีทีไกําหนดเวຌตามขຌอ  ํ์ 
 (ข) สําหรับพนักพิงศีรษะทีไเมสามารถปรับความสูงเดຌ  ความสูงของพนักพิงศีรษะของ 

ทีไนัไงถวหนຌาตຌองเมนຌอยกวา  800  มิลลิมตร  สวนทีไนัไงอืไน โ  ตຌองเมนຌอยกวา  750  มิลลิมตร 
 (ค) สําหรับพนักพิงศีรษะทีไสามารถปรับความสูงเดຌตຌองปຓนเปตามงืไอนเขดังนีๅ 
  1) ความสูงของพนักพิงศีรษะของทีไนัไงถวหนຌาตຌองเมนຌอยกวา  800  มิลลิมตร  

สวนทีไนัไงอืไน โ  ตຌองเมนຌอยกวา  750  มิลลิมตร  ดย฿หຌวัดจากตําหนงการปรับสูงสุดจนถึงตไําสุด 
  2) จะตຌองเมมีตาํหนง฿ชຌงาน  (Use  Position)  ทีไมีความสูงนຌอยกวา  750  มิลลิมตร   
  3) ฿นกรณีของทีไนัไงอืไน โ  ทีไเม฿ชทีไนัไงถวหนຌา  พนักพิงศีรษะอาจปรับความสูง 

ลงมานຌอยกวา  750  มิลลิมตรเดຌ  หากผูຌดยสารทราบอยางชัดจนวาตําหนงนัๅนเม฿ชตําหนง 
การ฿ชຌงานของพนักพิงศีรษะ 

  4) ฿นกรณีทีไพนักพิงศีรษะของทีไนัไงถวหนຌาสามารถปรับเดຌดยอัตนมัติจนมีความสูง
นຌอยกวา  750  มิลลิมตร  ฿นขณะทีไเมเดຌ฿ชຌงาน  พนักพิงศีรษะดังกลาวตຌองสามารถปรับกลับมา฿นตําหนง 
฿ชຌงานเดຌดยอตันมัติมืไอมีการ฿ชຌงาน 

 (ง) ความสูงทีไกลาวถึง฿น  (ข)  ละ  (ค)  1)  อาจจะนຌอยกวา  800  มิลลิมตร  สําหรับทีไนัไง
ถวหนຌา  ละ  750  มิลลิมตร  สําหรับทีไนัไงถวอืไน โ  เดຌ  พืไอ฿หຌมีชองวางพียงพอระหวางพนักพิงศีรษะ 
กับพืๅนผิวภาย฿นของหลังคา  หนຌาตางหรือสวนอืไน โ  ของครงสรຌางรถ  ทัๅงนีๅ  ชองวางดังกลาวตຌองมี 
ระยะเมกินกวา  25  มิลลิมตร  ต฿นกรณีทีไนัไงติดตัๅงระบบลืไอนหรือระบบปรับตําหนง฿หຌ฿ชຌ
คุณลักษณะทีไกําหนดนีๅกับทุกตําหนงการนัไง   

 ทัๅงนีๅ  คุณลักษณะทีไตຌองการตาม  (ค)  2)  ฿หຌยกวຌนเดຌ  ดยตຌองเมมีตําหนงการ฿ชຌงาน฿ด โ  
ทีไมีความสูงนຌอยกวา  700  มิลลิมตร 

 (จ) ความสูงของพนักพิงศีรษะทีไกําหนด฿น  (ข)  ละ  (ค)  1)  ฿หຌยกวຌนเดຌ  ดยความสูง
ของพนักพิงศีรษะสําหรับทีไนัไงหรือตําหนงการนัไงกลางถวหลังตຌองเมนຌอยกวา  700  มิลลิมตร 
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(4) ฿นกรณีของทีไนัไงทีไสามารถติดตัๅงพนักพิงศีรษะเดຌ  ตຌองมีคุณลักษณะทีไตຌองการตาม  (1)  
(ค)  ละ  (2)  (ค) 

 (ก) ฿นกรณีของพนักพิงศีรษะทีไปรับความสูงเดຌ  ความสูงของสวนอุปกรณ์ทีไ฿ชຌรองศีรษะ
มืไอวัดตามวิธีทีไกําหนดเวຌตามขຌอ  ํ์  ตຌองเมนຌอยกวา  100  มิลลิมตร   

(5) กรณีทีไพนักพิงศีรษะเมสามารถปรับความสูงเดຌ  ระยะหางระหวางพนักพิงหลังกับพนักพิงศีรษะ
ตຌองเมมากกวา  60  มิลลิมตร  ตหากพนักพิงศีรษะสามารถปรับความสูงเดຌ  ระยะหางมืไอวัดจากสวนบนสุด 
ของพนักพิงหลังถึงตําหนงทีไปรับพนักพิงศีรษะตไําสุดตຌองเมมากกวา  25  มิลลิมตร 

฿นกรณีของทีไนัไงหรือทีไนัไงถวยาวทีไมีพนักพิงศีรษะบบยกทีไสามารถปรับความสูงเดຌตຌอง
ตรวจสอบ฿หຌปຓนเปตามคุณสมบัติละคุณลักษณะทีไกําหนดนีๅทุกตําหนงทีไนัไงหรือทีไนัไงถวยาว 

(6) ฿นกรณีทีไพนักพิงศีรษะอยูรวมกับพนักพิงหลัง  ฿หຌพิจารณาพืๅนทีไจาก 
 (ก) พืๅนทีไหนือระนาบตัๅงฉากกับสຌนอຌางอิงทีไระยะ  540  มิลลิมตร  จากจุด  R   

 (ข) อยูระหวางระนาบนวตัๅงตามยาวทีไระยะ  85  มิลลิมตร  ฿นตละดຌานจากสຌนอຌางอิง  
ดย฿นพืๅนทีไดังกลาวนีๅ  อาจมีชองวางรูปราง฿ดกใเดຌจํานวน  1  ชองหรือมากกวา  ซึไงมืไอวัดตามวิธีทีไกําหนด
฿นขຌอ  ํ๎  ลຌวมีระยะ  “a”  มากกวา  60  มิลลิมตร  ละมืไอทําการทดสอบพิไมติมตามขຌอ  ๕  (๏)  

(ค)  2)  ตຌองมีคุณลักษณะทีไตຌองการ  ตาม  (9)   

(7) ฿นกรณีพนักพิงศีรษะปรับความสูงเดຌ  อาจมีชองวางจะมีรูปราง฿ดกใเดຌจํานวน  1  ชอง  
หรือมากกวาบนสวนอุปกรณ์ทีไทําหนຌาทีไ ปຓนพนักพิงศีรษะ  ซึไงมืไอวัดตามวิธีทีไ กําหนด฿นขຌอ  ํ๎   

ลຌวมีระยะ  “a”  มากกวา  60  มิลลิมตร  ละมืไอทําการทดสอบพิไมติมตามขຌอ  ๕  (๏)  (ค)  2)   

ตຌองมีคุณลักษณะทีไตຌองการตาม  (9)   

(8) ความกวຌางของพนักพิงศีรษะตຌองมีความหมาะสม฿นการรองรับศีรษะคนนัไงตามปกติ   
ซึไงมืไอวัดตามวิธีทีไกําหนด฿นขຌอ  ํํ  พนักพิงศีรษะจะตຌองครอบคลุมพืๅนทีไเมนຌอยกวา  85  มิลลิมตร  
ของตละขຌางจากระนาบกึไงกลางนวตัๅงของทีไนัไงทีไตดิตัๅงพนักพิงศีรษะ 

(9) มืไอทดสอบพนักพิงศีรษะละจุดยึดของพนักพิงศีรษะตามวิธีทีไกําหนด฿นขຌอ  ๕  (๏)   

ระยะคลืไอนตัวเปทางดຌานหลังมากสุดของศีรษะตามพนักพิงศีรษะ  (ระยะ  X)  ตຌองนຌอยกวา  102  มิลลิมตร 
(10) พนักพิงศีรษะละจุดยึดของพนักพิงศีรษะตຌองมีความขใงรงทนทานตอรงทีไกําหนด฿นขຌอ  ๕  

(๏)  (ฉ)  ดยเมตกหัก  ฿นกรณีทีไพนักพิงศีรษะรวมกับพนักพิงหลัง  สวนครงสรຌางของพนักพิงหลัง 
ทีไอยูหนือระนาบตัๅงฉากกับสຌนอຌางอิงทีไระยะ  540  มิลลิมตร  จากจุด  R  ตຌองมีคุณสมบัติละคุณลักษณะ
ตຌองการตามทีไกําหนดนีๅดຌวย 

(11) ถຌาพนักพิงศีรษะสามารถปรับความสูงเดຌ  ตຌองเมสามารถยกขึๅนกินเปกวาตําหนง฿ชຌงานสูงสุด  
วຌนตผูຌ฿ชຌจง฿จกระทํา฿ด โ  ทีไนอกหนือจากการปรับคลืไอนทีไจําปຓน 
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(12) ความขใงรงของพนักพิงหลังละอุปกรณ์ลใอกพนักพิงหลังตຌองปຓนเปตามคุณสมบัติ 
ละคุณลักษณะทีไตຌองการตามขຌอ  ๓  ละมืไอทดสอบตามขຌอ  ๕  (๏)  (ฉ)  ลຌวเมมีการตกหักของทีไนัไง
หรือพนักพิงหลัง  ฿หຌถือวาปຓนเปตามคุณสมบัติละคุณลักษณะทีไตຌองการตามขຌอ  ๓ 

(13) คุณสมบัติละคุณลักษณะทีไตຌองการฉพาะรืไองการป้องกันผูຌดยสารจากการคลืไอนทีไ 
ของสัมภาระ 

 (ก) พนักพิงหลังตຌองปຓนเปตามงืไอนเข  ดงัตอเปนีๅ 
 พนักพิงหลังหรือพนักพิงศีรษะของทีไนัไงทีไติดตัๅงละทําหนຌาทีไปຓนผนังกัๅนดຌานหนຌาของหຌอง

กใบสัมภาระตามตําหนงการ฿ชຌงานปกติทีไผูຌผลิตรถกําหนด  ตຌองมีความขใงรงพียงพอ฿นการป้องกัน
ผูຌดยสารจากการคลืไอนทีไของสัมภาระนืไองจากการชนดຌานหนຌาของรถ  ดย฿นระหวางละหลังการทดสอบ 
ตามภาคผนวก  ๔  พนักพิงหลังละกลเกลใอกจะตຌองอยู฿นตําหนงดิม  ทัๅงนีๅ  ฿นระหวางการทดสอบ 
อาจยอม฿หຌมีการสียรูปของพนักพิงหลังละอุปกรณ์ยึด  (Fastenings)  เดຌ  ตตຌองเมมีสวนดຌานหนຌา 
ของพนักพิงหลังหรือพนักพิงศีรษะทีไมีความขใงกินกวา  50  Shore  A  คลืไอนทีไผานระนาบตัๅงฉาก 
ตามขวางทีไผานเปยัง 

  1) จุดทีไระยะ  150  มิลลิมตร  เปขຌางหนຌาของจุด  R  ของทีไนัไงทีไทดสอบสําหรับ
ชิๅนสวนของพนักพิงศีรษะ 

  2) จุดทีไระยะ  100  มิลลิมตร  เปขຌางหนຌาของจุด  R  ของทีไนัไงทีไทดสอบสําหรับ
ชิๅนสวนของพนักพิงหลัง 

 ดย฿หຌยกวຌนชวงสะทຌอนกลับ  (Rebound  Phases)  ของบลใอกทดสอบ  (Test  Block)   

 สําหรับพนักพิงศีรษะบบรวม  สຌนบงระหวางพนักพิงศีรษะกับพนักพิงหลังนัๅนกําหนด
ดยระนาบทีไตัๅงฉากกับสຌนอຌางอิงทีไระยะ  540  มิลลิมตร  จากจุด  R   

 การวัดระยะทัๅงหมด  ตຌองวัดตามระนาบกึไงกลางตามยาวของทีไนัไง  (หรือตําหนงการนัไง)  
สําหรับตละตําหนงการนัไง  ทีไทาํหนຌาทีไปຓนผนังกัๅนดຌานหนຌาของหຌองกใบสัมภาระ   

 ฿นระหวางการทดสอบตามภาคผนวก  ๔  บลใอกทดสอบตຌองคงอยูขຌางหลังของพนักพิงหลัง
ทีไทาํการทดสอบ 

 (ข) ระบบกัๅนสวนตຌองปຓนเปตามงืไอนเข  ดงัตอเปนีๅ 
 ถຌาระบบกัๅนสวนปຓนอุปกรณ์มาตรฐานของบบรถ  การทดสอบตามภาคผนวก  ๔   

อาจทดสอบระบบกัๅนสวน฿นคราวดียวกัน  หากผูຌผลิตรຌองขอ 
 ระบบกัๅนสวนทีไปຓนตาขายหรือตะกรงทีไติดตัๅงอยูหนือพนักพิงหลัง฿นตําหนงการ฿ชຌงานปกติ

จะตຌองทําการทดสอบตามขຌอ  2.2  ของภาคผนวก  ๔   
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 คุณสมบัติละคุณลักษณะทีไตຌองการนีๅถือวาผาน  หากระหวางการทดสอบระบบกัๅนสวน
ยังคงอยู฿นตําหนง  ตอาจยอม฿หຌระบบกัๅนสวนมีการสียรูปเดຌ  ดยตຌองเมมีสวนดຌานหนຌาของระบบกัๅนสวน  
รวมถึงสวนของพนักพิงหลังหรือพนักพิงศีรษะทีไทําการทดสอบทีไมีความขใงกินกวา  50  Shore  A  
คลืไอนทีไผานระนาบตัๅงฉากตามขวางทีไผานเปยัง 

  1) จุดทีไระยะ  150  มิลลิมตร  เปขຌางหนຌาจากจุด  R  ของทีไนัไงทีไทดสอบสําหรับ
ชิๅนสวนพนักพิงศีรษะ 

  2)  จุดทีไระยะ  100  มิลลิมตร  เปขຌางหนຌาจากจุด  R  ของทีไนัไงทีไทดสอบสําหรับ
ชิๅนสวนของพนักพิงหลังละระบบกัๅนสวนทีไนอกหนือจากพนักพิงศีรษะ 

 สําหรับพนักพิงศีรษะบบรวม  สຌนบงระหวางพนักพิงศีรษะกับพนักพิงหลังคือสຌนดียวกันกับ
ทีไกําหนดเวຌ฿น  (ก)  การวัดระยะทัๅงหมด  ตຌองวัดตามระนาบกึไงกลางตามยาวของทีไนัไง  (หรือตําหนงการนัไง)  
สําหรับตละตําหนงการนัไงทีไทาํหนຌาทีไปຓนผนังกัๅนดຌานหนຌาของหຌองกใบสัมภาระ 

 หลังจากการทดสอบจะตຌองเมมีขอบหลมคมหรือขรุขระทีไจะพิไมอันตรายหรือการบาดจใบรุนรง 
ตอผูຌดยสาร 

 (ค) คุณสมบัติละคุณลักษณะตຌองการตามทีไกําหนด฿น  (ก)  ละ  (ข)  ขຌางตຌน  จะเม฿ชຌ
กับระบบรัๅงสัมภาระ  (Luggage  Retention  System)  ทีไทํางานดยอัตนมัติมืไอกิดการชนของรถดย
ผูຌผลิตตຌองสาธิต฿หຌหนวยทดสอบปຓนทีไพอ฿จวาระบบป้องกันดังกลาวทียบทากับทีไเดຌกําหนดเวຌ฿น  (ก)  
ละ  (ข) 

ขຌอ 5 ทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไง  ละพนักพิงศีรษะสําหรับทีไนัไงของรถยนต์บรรทุก  (Nํ)  ตຌองปຓนเป
ตามงืไอนเข  ดังนีๅ 

(1) ทีไนัไงละทีไนัไงถวยาวตຌองยึดนนกับรถอยางมัไนคง 
(2) ทีไนัไงทีไปรับลืไอนเดຌละทีไนัไงถวยาว  ตຌองสามารถลใอกเดຌดยอัตนมัติ฿นทุกตําหนง 

ทีไกําหนดเวຌ 
(3) พนักพิงหลังทีไปรับตําหนงเดຌ  ตຌองสามารถลใอกเดຌ฿นทุกตําหนงทีไกําหนดเวຌ 
(4) ทีไนัไ งทุกทีไนัไ งทีไสามารถพับเปขຌางหนຌาหรือมีพนักพิงหลังทีไพับเดຌละทีไนัไ งบบพับ   

ตຌองสามารถ  ลใอกเดຌดยอตันมัติ฿นตําหนงการ฿ชຌงานของผูຌดยสาร 
(๑) พนักพิงศีรษะตຌองติดตัๅงบนทีไนัไงถวหนຌา  ดຌานนอกสุดทุกทีไนัไง฿นรถ  ละตຌองปຓนเป 

ตามคุณสมบัติละคุณลักษณะทีไกําหนด  ดังตอเปนีๅ   
 (ก) พนักพิงศีรษะทีไติดตัๅ งตຌองเม พิไมกอ฿หຌ กิดอันตรายตอผูຌ ดยสาร฿นรถพิไมขึๅน  

ดยฉพาะอยางยิไงตຌองเมมีสวนทีไขรุขระหรือปຓนสันคมทีไปຓนอันตรายเมวาจะอยู฿นตําหนง฿ชຌทํางาน฿ด โ  
กใตามทีไพิไมความสีไยงหรือความรุนรงของการบาดจใบตอผูຌดยสาร  ทัๅงนีๅ  สวนของพนักพิงศีรษะทีไอยู 
฿นพืๅนทีไกระทบศีรษะ  (Impact  zone)  ตามทีไกําหนดขຌางลาง  ตຌองผานการทดสอบการสลายพลังงาน
ตามทีไกําหนด฿นภาคผนวก  3   
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  1) พืๅนทีไกระทบศีรษะ  (Impact  zone)  คือ  ขอบขตดຌานขຌางตามระนาบนวตัๅง
ตามยาวทัๅงสอง  ฿นตละขຌางของระนาบทีไหางจากระนาบสมมาตรของทีไนัไงทีไพิจารณาขຌางละ  70  มิลลิมตร   

  2) พืๅนทีไกระทบศีรษะ  (Impact  zone)  ถูกจํากัดทีไความสูงของสวนของพนักพิง
ศีรษะทีไอยูหนือระนาบตัๅงฉากกับสຌนอຌางอิง  ละระยะ  635  มิลลิมตรหางจากจุด  H  (คํานิยามของจุด  H  
กําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  ๎) 

  3) คุณสมบัติละคุณลักษณะทีไกําหนด฿น  (ก)  เมบังคับ฿ชຌกับดຌานหลังของพนักพิงศีรษะ
ของทีไนัไงถวหลังสุด 

 (ข) สวนดຌานหนຌาละดຌานหลังของพนักพิงศีรษะ  ยกวຌนสวนดຌานหลังของพนักพิงศีรษะ
ของทีไนัไงถวหลังสุด  ซึไงอยูนอกระนาบนวตัๅงตามยาว  ทีไกลาวถึงขຌางตຌน  ตຌองมีการหอหุຌมพืไอป้องกัน
การสัมผัสดยตรงของศีรษะกับสวนประกอบของครงสรຌาง  ดยพืๅนทีไดังกลาวหากทําการสัมผัสกับทรงกลม
ขนาดสຌนผาศูนย์กลาง  165  มิลลิมตร  ตຌองมีรัศมีความคຌงเมนຌอยกวา  5  มิลลิมตร   

 คุณสมบัติละคุณลักษณะทีไตຌองการนีๅถือวาผานเดຌหากทําการทดสอบการสลายพลังงาน
ตามทีไกําหนด฿นภาคผนวก  3  ลຌว  ตถຌาสวนของพนักพิงศีรษะละสวนรองรับ  หอหุຌมดຌวยวัสดุ 
ทีไมีความขใงนຌอยกวา  50  Shore  A  ฿หຌบังคับ฿ชຌคุณลักษณะทีไตຌองการนีๅ  ยกวຌน฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับ
การสลายพลังงาน  กับสวนทีไขใงทานัๅน 

 (ค) พนักพิงศีรษะตຌองยึดติดกับทีไนัไงหรือครงสรຌางของรถอยางมัไนคง  ดยเมมีชิๅนสวน 
ทีไขใงละอันตรายผลพຌนออกมาจากวัสดุรองรับทีไหุຌมพนักพิงศีรษะ  สวนทีไยึดติด  หรือพนักพิงหลัง   
ซึไงปຓนผลจากรงอัดของหุนจําลองรูปศีรษะระหวางการทดสอบ   

 (ง) ความสูงของพนักพิงศีรษะ  มืไอวัดตามวิธีทีไกําหนด฿นขຌอ  10  ตຌองมีคุณสมบัติ 
ละคุณลักษณะ  ดังนีๅ 

  1) สําหรับพนักพิงศีรษะทีไเมสามารถปรับความสูงเดຌ  ความสูงของพนักพิงศีรษะ
ของทีไนัไงถวตอนหนຌาตຌองเมนຌอยกวา  800  มิลลิมตร  สวนทีไนัไงอืไน โ  ตຌองเมนຌอยกวา  750  มิลลิมตร   

  2) สําหรับพนักพิงศีรษะทีไปรับความสูงเดຌ   
   2.1) ความสูงของพนักพิงศีรษะของทีไนัไงถวหนຌาตຌองเมนຌอยกวา  800  มิลลิมตร  

สวนทีไนัไงอืไน โ  ตຌองเมนຌอยกวา  750  มิลลิมตร  ดย฿หຌวัดจากตําหนงการปรับสูงสุดจนถึงตไําสุด 
   2.2) จะตຌองเมมีตําหนง฿ชຌงาน  (Use  Position)  ทีไ มีความสูงนຌอยกวา  

750  มิลลิมตร   
   2.3) ฿นกรณีของทีไนัไงอืไน โ  ทีไเม฿ชทีไนัไงถวหนຌา  พนักพิงศีรษะอาจปรับความสูง

ลงมานຌอยกวา  750  มิลลิมตรเดຌ  หากผูຌดยสารทราบอยางชัดจนวาตําหนงนัๅนเม฿ชตําหนงการ฿ชຌงาน 
ของพนักพิงศีรษะ 
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   2.4) ฿นกรณีทีไพนักพิงศีรษะของทีไนัไงถวหนຌาสามารถปรับเดຌดยอัตนมัติ 
จนมีความสูงนຌอยกวา  750  มิลลิมตร  ฿นขณะทีไเมเดຌ฿ชຌงาน  พนักพิงศีรษะดังกลาวตຌองสามารถ 
ปรับกลับมา฿นตําหนง฿ชຌงานเดຌดยอตันมัติมืไอมีการ฿ชຌงาน   

  3) ความสูงทีไกลาวถึง฿น  1)  ละ  2)  2.ํ)  อาจจะนຌอยกวา  800  มิลลิมตร  
สําหรับทีไนัไงถวหนຌา  ละ  750  มิลลิมตร  สําหรับทีไนัไงถวอืไน โ  เดຌ  พืไอ฿หຌมีชองวางพียงพอ
ระหวางพนักพิงศีรษะกับพืๅนผิวภาย฿นของหลังคา  หนຌาตางหรือสวนอืไน โ  ของครงสรຌางรถ  ทัๅงนีๅ  
ชองวางดังกลาวตຌองมีระยะเมกินกวา  25  มิลลิมตร  ต฿นกรณีทีไนัไงติดตัๅงระบบลืไอนหรือระบบลืไอน 
ทีไมีระบบปรับตําหนง฿หຌ฿ชຌคุณสมบัติละคุณลักษณะทีไกําหนดนีๅกับทุกตําหนงการนัไง   

  ทัๅงนีๅ  คุณสมบัติละคุณลักษณะทีไตຌองการตาม  2)  2.ํ)  ฿หຌยกวຌนเดຌ  ดยตຌองเมมี
ตําหนงการ฿ชຌงาน฿ด โ  ทีไมีความสูงนຌอยกวา  700  มิลลิมตร 

  4) ความสูงของพนักพิงศีรษะทีไ กําหนด฿น  1)  ละ  2)  2.ํ)  ฿หຌยกวຌนเดຌ   
ดยความสูงของพนักพิงศีรษะสําหรับทีไนัไงหรือตําหนงการนัไงกลางถวหลังตຌองเมนຌอยกวา  700  มิลลิมตร 

 (จ) ฿นกรณีของพนักพิงศีรษะทีไปรับความสูงเดຌ  ความสูงของสวนอุปกรณ์ทีไ฿ชຌรองศีรษะ
มืไอวัดตามวิธีทีไกําหนดเวຌตามขຌอ  ํ์  ตຌองเมนຌอยกวา  100  มิลลิมตร 

 (ฉ) กรณีทีไพนักพิงศีรษะเมสามารถปรับความสูงเดຌ  ระยะหางระหวางพนักพิงหลังกับ 
พนักพิงศีรษะตຌองเมมากกวา  60  มิลลิมตร 

  1) หากพนักพิงศีรษะสามารถปรับความสูงเดຌ  ระยะหางมืไอวัดจากสวนบนสุด 
ของพนักพิงหลังถึงตําหนงทีไปรับพนักพิงศีรษะตไําสุดตຌองเมมากกวา  25  มิลลิมตร   

  2) สําหรับพนักพิงศีรษะทีไเมสามารถปรับความสูงเดຌ  ฿หຌพจิารณาพืๅนทีไจาก 
   2.1) พืๅนทีไหนือระนาบตัๅงฉากกับสຌนอຌางอิงทีไระยะ  540  มิลลิมตร  จากจุด  R   
   2.2) อยูระหวางระนาบนวตัๅงตามยาวทีไระยะ  85  มิลลิมตร  ฿นตละดຌาน

จากสຌนอຌางอิง  ดย฿นพืๅนทีไดังกลาวนีๅ  อาจมีชองวางรูปราง฿ดกใเดຌจํานวน  1  ชอง  หรือมากกวา  ซึไงมืไอ
วัดตามทีไกําหนด฿นขຌอ  ํ๎  ลຌว  มีระยะ  “a”  มากกวา  60  มิลลิมตร  ละมืไอทําการทดสอบพิไมติม 
ตามขຌอ  ๕  (๏)  (ค)  ตຌองปຓนเปตามทีไกําหนด฿นขຌอ  ๕  (๏)  (จ)   

  3) ฿นกรณีพนักพิงศีรษะปรับความสูงเดຌ  อาจมีชองวางรูปราง฿ดกใเดຌจํานวน  1  ชอง
หรือมากกวา  บนสวนอุปกรณ์ทีไทําหนຌาทีไปຓนพนักพิงศีรษะ  ซึไงมืไอวัดตามวิธีทีไกําหนด฿นขຌอ  ํ๎  ลຌว   
มีระยะ  “a”  มากกวา  60  มิลลิมตร  ละมืไอเดຌทําการทดสอบพิไมติมตามขຌอ  ๕  (๏)  (ค)  ตຌองปຓนเปตามทีไ
กําหนด฿นขຌอ  ๕  (๏)  (จ) 

 (ช) ความกวຌางของพนักพิงศีรษะตຌองมีความหมาะสม฿นการรองรับศีรษะคนนัไงตามปกติ  
ซึไงมืไอวัดตามวิธีทีไกําหนด฿นขຌอ  ํํ  พนักพิงศีรษะตຌองครอบคลุมพืๅนทีไเมนຌอยกวา  85  มิลลิมตร   
ของตละขຌางจากระนาบกึไงกลางนวตัๅงของทีไนัไงทีไตดิตัๅงพนักพิงศีรษะ 

 (ซ) มืไอทดสอบพนักพิงศีรษะละจุดยึดของพนักพิงศีรษะตามวิธีทีไกําหนด฿นขຌอ  ๕  ระยะ
คลืไอนตัวเปทางดຌานหลังมากสุดของศีรษะตามพนักพิงศีรษะ  (ระยะ  X)  ตຌองนຌอยกวา  102  มิลลิมตร 
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 (ฌ) พนักพิงศีรษะละจุดยึดของพนักพิงศีรษะตຌองมีความขใงรงทนทานตอรงทีไกําหนด
฿นขຌอ  ๕  (๏)  (ฉ) 

 (ญ) ถຌาพนักพิงศีรษะสามารถปรับความสูงเดຌ  ตຌองเมสามารถยกขึๅนกินเปกวาตําหนง 
฿ชຌงานสูงสุด  วຌนตผูຌ฿ชຌจง฿จกระทํา฿ด โ  ทีไนอกหนือจากการปรับคลืไอน 

หมวด  2 
การทดสอบ 

 

 

ขຌอ 6 การตรียมการทดสอบตຌองดํานินการ  ดงันีๅ 
(1) พนักพิงหลังทีไสามารถปรับตําหนงเดຌ  ตຌองลใอคอยู฿นตําหนงทีไอนเปดຌานหลัง  ละตຌอง

ทํามุม฿กลຌคียง  25  องศา  มากทีไสุด  มืไอวัดจากนวดิไงของสຌนอຌางอิงของลําตัวของหุนครงสรຌาง   
ตามวิธีทีไกําหนด฿นภาคผนวก  ๎  วຌนตผูຌผลิตกําหนดเวຌปຓนอยางอืไน 

(2) สําหรับทีไนัไงทีไมีกลเกลใอกละการติดตัๅงทีไนัไงหมือนกัน  หรือสมมาตรกับทีไนัไงอืไน฿นรถ  
หนวยงานทดสอบอาจทําการทดสอบพียงทีไนัไงดียว 

(3) กรณีทีไนัไงติดตัๅงพนักพิงศีรษะบบปรับตําหนงเดຌ  ฿นการทดสอบตຌองปรับพนักพิงศีรษะ 
฿หຌอยู฿นตําหนงทีไเมหมาะสมทีไสุด  (Most  unfavorable  position)  ทีไสามารถปรับเดຌ  (ดยทัไวเป 
จะปຓนตําหนงสูงสุดทีไปรับเดຌ)   

(๐) ทีไนัไงบบพับตຌองทําการทดสอบ฿นตําหนงการ฿ชຌงานดยผูຌดยสาร   
ขຌอ 7 การทดสอบความขใงรงของพนักพิงหลังละระบบการปรับตําหนงพนักพิงหลัง 

ตຌองดํานินการ  ดังนีๅ 
(1) ฿หຌ฿ชຌรงทีไทํา฿หຌกิดมมนต์  (Moment)  ขนาด  53์  นิวตัน-มตร  รอบจุด  R  กระทํา

กับสวนบนของครงพนักพิงหลัง฿นนวตามยาวทิศทางเปขຌางหลัง  ผานชิๅนสวนทีไจําลองผนหลัง 
ของหุนครงสรຌางตามวิธีทีไกําหนด฿นภาคผนวก  2 

฿นกรณีของทีไนัไงถวยาว  ครงสรຌางทีไรองรับบางสวนหรือทัๅงหมด  (รวมถึงพนักพิงศีรษะ)   
ทีไ฿ชຌรวมกันมากกวาหนึไงตําหนงการนัไง  ฿หຌทาํการทดสอบพรຌอมกันทุกตําหนงการนัไง 

ขຌอ 8 การทดสอบความขใงรงของจุดยึดทีไนัไงละระบบการปรับตําหนง  ระบบลใอก   
ละระบบลืไอนของจุดยึดทีไนัไงตຌองดํานินการ  ดงันีๅ 

(1) ฿หຌ฿ชຌความหนวงหรือความรง  (ตามทีไผูຌผลิตลือก)  นวระดับตามยาวขนาดเมตไํากวา  
20g  กระทํากับครงสรຌางทัๅงหมดของรถปຓนวลา  30  มิลลิวินาที  ฿นทิศทางสําหรับจําลองการชน
ดຌานหนຌาตามคุณสมบัติละคุณลักษณะทีไกําหนด฿นขຌอ  1  ของภาคผนวก  ๒  ตามทຌายประกาศนีๅ   
ดย฿นการทดสอบสามารถลือก฿ชຌจังหวะทดสอบตามทีไเดຌระบุเวຌ฿นรูปทีไ  3  ของภาคผนวก  ๔  ตามทຌาย
ประกาศนีๅทนเดຌหากผูຌผลิตรถรຌองขอ 
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(2) ฿หຌ฿ชຌความหนวงหรือความรง  (ตามทีไผูຌผลิตลือก)  ตามนวยาวทีไมีคุณสมบัติละคุณลักษณะ
ตามทีไกําหนด฿น  (1)  จําลองการชนดຌานทຌาย 

(3) ทกุตําหนงของทีไนัไงตຌองตรวจสอบ฿หຌปຓนเปตามคุณลักษณะทีไตຌองการตาม  (1)  ละ  (2)  
฿นกรณีทีไนัไงทีไติดตัๅงพนักพิงศีรษะบบปรับตําหนงเดຌ  การทดสอบตຌองปรับพนักพิงศีรษะ฿หຌอยู฿นตําหนง   
เมหมาะสมทีไสุด  (Most  unfavorable  position)  ทีไสามารถปรับเดຌ  (ดยทัไวเปจะปຓนตําหนงสูงสุด 
ทีไปรับเดຌ)  ละ฿นระหวางการทดสอบ  ทีไนัไงตຌองคงอยู฿นตําหนงทีไเมมีปัจจัยภายนอกมาป้องกัน 
การปลดลใอกเดຌ   

งืไอนเขขຌางตຌนถือวาผาน  หากทําการทดสอบทีไนัไงหลังจากมีการปรับตําหนง  ดงัตอเปนีๅ   
 (ก) ถอยเปขຌางหลังหนึไงตําหนงการลใอก  (Notch)  หรือ  10  มิลลิมตร  จากตําหนง

หนຌาสุดของการขับขีไปกติ  หรือตําหนง฿ชຌงานทีไระบุดยผูຌผลิต  (สําหรับทีไนัไงทีไปรับตําหนง฿นนวดิไง 
เดຌอยางอิสระ  ฿หຌปรับบาะนัไงอยู฿นระดับสูงสุด) 

 (ข) ดินหนຌาเปหนึไงตําหนงการลใอก  หรือ  10  มิลลิมตร  จากตําหนงหลังสุดของ 
การขับขีไปกติ  หรือตําหนง฿ชຌงานทีไระบุดยผูຌผลิต  (สําหรับทีไนัไงทีไปรับตําหนง฿นนวดิไงเดຌอิสระ   
฿หຌปรับบาะนัไงอยู฿นระดับตไําสุด)  ละมีความหมาะสมปຓนเปตามคุณลักษณะทีไตຌองการตาม  (4)   

(4) ฿นกรณีทีไมีการปรับตําหนงการลใอกของทีไนัไงนอกหนือจากทีไเดຌระบุเวຌ฿น  (๏)  ทํา฿หຌ 
การกระจายรงลงบนอุปกรณ์ลใอกละจุดยึดทีไนัไง  มีความหมาะสมนຌอยกวาตําหนงการปรับทีไนัไง 
บบ฿ดบบหนึไงตามทีไกําหนด฿น  (๏)  ฿หຌทาํการทดสอบ฿นตําหนงทีไนัไงทีไมีความหมาะสมนຌอยกวา 

(5) สภาพการทดสอบตาม  (ํ)  ถือวาผาน  หากมีการรຌองขอจากผูຌผลิต฿หຌทําการทดสอบ 
การชนกับผนังทดสอบ  (Collision  test  against  the  rigid  barrier)  ของรถทัๅงคันตามวิธีทีไกําหนดเวຌ
฿นขຌอ  2  ของภาคผนวก  ๒  ดยตຌองปรับตําหนงทีไนัไง฿หຌมีสภาพความหมาะสมนຌอยทีไสุด  สําหรับ 
การกระจายความคຌน฿นระบบจุดยึดทีไนัไงตามทีไกําหนด฿น  (3)  (4)  ละขຌอ  ๒  (ํ)   

ขຌอ 9 การทดสอบสมรรถนะของพนกัพิงศีรษะ฿หຌดาํนินการ  ดงันีๅ 
(1) ฿นกรณีพนักพิงศีรษะสามารถปรับตําหนงเดຌ  พนักพิงศีรษะตຌองปรับ฿หຌอยู฿นตําหนง 

ทีไเมหมาะสมทีไสุด  (ดยทัไวเปจะปຓนตําหนงสูงสุดทีไปรับเดຌ)  ทีไสามารถปรับเดຌ 
(2) ฿นกรณีของทีไนัไงถวยาว  ครงสรຌางทีไรองรับบางสวนหรือทัๅงหมด  (รวมถึงพนักพิงศีรษะ)  

ทีไ฿ชຌรวมกันมากกวาหนึไงตําหนงการนัไง  ฿หຌทําการทดสอบพรຌอมกันทุกตําหนงการนัไง 
(3) การทดสอบ 
 (ก) สຌนทัๅงหมด  รวมถึงนวของสຌนอຌางอิง  ตຌองวาดลงบนระนาบกึไงกลางนวดิไงของทีไนัไง

หรือตําหนงการนัไงทีไกีไยวขຌองตามภาคผนวก  ๑  นบทຌายประกาศนีๅ 
 (ข) สຌนอຌางอิงทีไ ปลีไยนตําหนง  (Displaced  reference  line)  กําหนดดย฿ชຌรง 

กดลงบนสวนของผนหลังของหุนครงสรຌาง  อຌางอิงตามภาคผนวก  ๎  พืไอ฿หຌกิดมมนต์  (Moment)  
เปดຌานหลังขนาด  373  นวิตัน-มตร  รอบจุด  R   
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 (ค) ฿ชຌหุนจําลองรูปศีรษะทรงกลม  ขนาดสຌนผาศูนย์กลาง  165  มิลลิมตร  กดลง฿นนวตัๅงฉาก
กับสຌนอຌางอิงทีไปลีไยนตําหนง  ทีไระยะ  65  มิลลิมตร  มืไอวัดจากสวนบนสุดของพนักพิงศีรษะลงมา  
พืไอ฿หຌรงริไมตຌนสรຌางมมนต์  (Moment)  ขนาด  373  นิวตัน-มตร  รอบจุด  R  ดยสຌนอຌางอิง 
ทีไปลีไยนตําหนงตຌองคงอยู฿นนวดิมตาม  (ข) 

  1) หากมีชองวางทีไระยะ  65  มิลลิมตร  วัดจากสวนบนสุดของพนักพิงศีรษะลงมา  
ทํา฿หຌเมสามารถ฿ชຌรงกระทําตามทีไระบุเวຌ฿น  (ค)  เดຌ  อาจลดระยะดังกลาวเดຌพืไอ฿หຌนวรงผานสຌนกึไงกลาง  
(Center  line)  ของสวนประกอบของครงของทีไนัไงทีไ฿กลຌกับชองวางทีไสุด 

  2) ฿นกรณีทีไเดຌระบุเวຌ฿นขຌอ  ๐  (6)  ละขຌอ  ๐  (7)  ตຌองทําการทดสอบซๅํา 
ดย฿ชຌรงกระทําผานทรงกลมขนาดสຌนผาศูนย์กลาง  165  มิลลิมตร  ลงบนชองวางตละชอง   
ดยทีไรงกระทําผานจุดศูนย์ถวง  (Center  of  gravity)  ของสวนทีไลใกทีไสุดของชองวางตามระนาบ 
ขวางขนานกับสຌนอຌางอิง  ละกอ฿หຌกิดมมนต์  (Moment)  ขนาด  373  นิวตัน-มตร  รอบจุด  R 

 (ง) กําหนดสຌนสัมผัส  Y  จากสຌนทีไสัมผัสกับหุนจําลองรูปศีรษะทรงกลมละขนานกับ
สຌนอຌางอิงทีไปลีไยนปลง   

 (จ) ระยะ  X  สําหรับ฿ชຌ฿นขຌอ  ๐  (๔)  เดຌจากการวัดระยะระหวางสຌนสัมผัส  Y  กับสຌนอຌางอิง
ทีไปลีไยนปลง   

 ระยะ  X  สําหรับ฿ชຌ฿นขຌอ  ๑  (๑)  (ซ)  เดຌจากการวัดระยะระหวางสຌนสัมผัส  Y  กับสຌนอຌางอิง 
ทีไปลีไยนปลงคุณสมบัติละคุณลักษณะทีไตຌองการตามขຌอ  ๑  (๑)  (ซ)  ถือวาผานหากระยะ  X  นຌอยกวา  
ํ์๎  มิลลิมตร 

 (ฉ) ฿นการตรวจประสิทธิผลของพนักพิงศีรษะ  ฿หຌพิไมรงริไมตຌนตาม  (ค)  ละ  (ค)  2)  
จนถึง  89์  นิวตัน  หากเมกิดการตกหักของทีไนัไงหรือพนักพิงหลังกอนหนຌานีๅ   

ขຌอ 10 การกําหนดความสูงของพนักพิงศีรษะ฿หຌดาํนินการ  ดังนีๅ 
(1) สຌนทัๅงหมด  รวมถึงนวของสຌนอຌางอิง  ตຌองวาดลงบนระนาบกึไงกลางนวดิไงของทีไนัไงหรือ

ตําหนงการนัไงทีไกีไยวขຌอง  ดยนวตัดระหวางระนาบดังกลาวกับทีไนัไง  ปຓนการกําหนดสຌนคຌาครง  
(Contour)  ของพนักพิงศีรษะละพนักพิงหลังตามรูปทีไ  ํ  ของภาคผนวก  ๐  ทຌายประกาศนีๅ 

(2) วางหุนครงสรຌางตามทีไกําหนด฿นภาคผนวก  ๎  ลงบนทีไนัไง฿นตําหนงการนัไงปกติ 
(3) วาดนวของสຌนอຌางอิงของหุนครงสรຌางตามทีไกําหนด฿นภาคผนวก  ๎  ลงบนระนาบ 

ทีไเดຌระบุเวຌ฿นขຌอ  ๕  (3)  (ก)  ขຌางตຌนของทีไนัไงทีไทําการทดสอบ  ละ฿หຌวาดสຌนสัมผัส  S  ทีไสัมผัสกับ 
สวนทีไบนสุดของพนักพิงศีรษะตัๅงฉากกับสຌนอຌางอิง   

(4) ระยะ  “h”  ระหวางจุด  R  กับสຌนสัมผัส  S  คือความสูงทีไ ปຓนเปตามคุณสมบัต ิ
ละคุณลักษณะทีไกําหนด฿นขຌอ  ๐  (3) 

ขຌอ 11 การกําหนดความกวຌางของพนักพิงศีรษะตามรูปทีไ  ๎  ของภาคผนวก  ๐  ฿หຌปຓนเป
ตามงืไอนเข  ดังนีๅ 
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(1) ระนาบ  S1  ทีไตัๅงฉากกับสຌนอຌางอิงละอยู฿ตຌสຌนสัมผัส  S  ทีไระบุ฿นขຌอ  ํ์  (3)   
ปຓนระยะ  65  มิลลิมตร  กําหนดหนຌาตัดของพนักพิงศีรษะทีไลຌอมรอบดยสຌน  C   

(2) ความกวຌางของพนักพิงศีรษะทีไปຓนเปตามคุณลักษณะทีไกําหนด฿นขຌอ  ๐  (8)  คือระยะ  
“L”  บนระนาบ  S1  ระหวางระนาบนวดิไงตามยาว  P  ละ  P 

(3) ฿นกรณีทีไจําปຓน  ความกวຌางของพนักพิงศีรษะกําหนดเดຌจากระนาบทีไตัๅงฉากกับสຌนอຌางอิง
ทีไอยูหนือจุด  R  ขึๅนเปตามนวของสຌนอຌางอิง  635  มิลลิมตร 

ขຌอ 12 การกําหนดระยะ  “a”  ของชองวางพนักพิงศีรษะตามภาคผนวก  ๓  นบทຌาย
ประกาศนีๅ฿หຌปຓนเปตามงืไอนเข  ดังนีๅ 

(1) ความกวຌาง  “a”  ของชองวางตละชองจากดຌานหนຌาของพนักพิงศีรษะสามารถหาเดຌจาก
การ฿ชຌทรงกลมขนาดสຌนผานศูนย์กลาง  165  มิลลิมตร 

(2) นําทรงกลมสอดขຌาเป฿นสวนของชองวางทีไสามารถทํา฿หຌทรงกลมขຌาเปเดຌลึกทีไสุดจนสัมผัส
กับขอบของชองวาง  ดยตຌองเม฿ชຌรงกดทรงกลม 

(3) ระยะระหวางจุดสองจุดทีไสัมผัสกับขอบของชองวางบนทรงกลมคือระยะ  “a”  ทีไจะนําเป฿ชຌ 
฿นขຌอ  ๐  (6)  ละ  ๐  (7)   

ขຌอ 13 การทดสอบการสลายพลังงานบนพนักพิงหลังละพนักพิงศีรษะตຌองดํานินการ  
ดงัตอเปนีๅ 

มืไอติดตัๅงทีไนัไง฿นรถลຌว  ตຌองมีการทดสอบการสลายพลังงาน  ดย฿ชຌทรงกลมขนาดสຌนผาศูนย์กลาง
ขนาด  165  มิลลิมตร  สัมผัสกับพืๅนผิวดຌานหลังของทีไนัไง  ดังตอเปนีๅ 

(1) พืๅนทีไ  1 
 (ก) ฿นกรณีของทีไนัไงดีไยวทีไเมมีพนักพิงศีรษะ  พืๅนทีไนีๅจะตຌองรวมถึงสวนดຌานหลังของ 

พนักพิงหลังทีไอยูระหวางระนาบนวดิไงตามยาวทีไอยูหางจากระนาบตามยาวของสຌนกึไงกลางทีไนัไงขຌางละ  
100  มิลลิมตร  ละอยูหนือระนาบทีไตัๅงฉากกับสຌนอຌางอิงซึไงอยูตไํากวาจุดสูงสุดของพนักพิงหลัง   
100  มิลลิมตร   

 (ข) ฿นกรณีของทีไนัไงถวยาวทีไเมมีพนักพิงศีรษะ  พืๅนทีไนีๅจะอยูระหวางระนาบนวดิไง
ตามยาวทีไอยูหางจากระนาบตามยาวของสຌนกึไงกลางตําหนงทีไนัไงริมสุดทีไระบุดยผูຌผลิตออกเป 
ดຌานริมหนຌาตางดຌานละ  100  มิลลิมตร  ละอยูหนือระนาบทีไตัๅงฉากกับสຌนอຌางอิงซึไงอยูตไํากวา
จดุสูงสุดของพนักพิงหลัง  100  มิลลิมตร 

 (ค) ฿นกรณีของทีไนัไงหรือทีไนัไงถวยาวทีไมีพนักพิงศีรษะ  พืๅนทีไนีๅจะอยูระหวางระนาบ
นวดิไงตามยาวทีไอยูหางจากระนาบตามยาวกึไงกลางของทีไนัไงหรือตําหนงทีไนัไงทีไทําการทดสอบขຌางละ  
70  มิลลิมตร  ละอยูหนือระนาบทีไตัๅงฉากกับสຌนอຌางอิงทีไระยะ  635  มิลลิมตร  จากจุด  R   
หากพนักพิงศีรษะสามารถปรับระดับเดຌ  ฿นการทดสอบ฿หຌปรับพนักพิงศีรษะ฿หຌอยู ฿นตําหนง 
ทีไเมหมาะสมทีไสุด  (ดยทัไวเปจะปຓนตําหนงสูงสุดทีไปรับเดຌ)  ทีไสามารถปรับเดຌ 
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(2) พืๅนทีไ  2 
 (ก) ฿นกรณีของทีไนัไงหรือทีไนัไงถวยาวทีไเมมีพนักพิงศีรษะละ  ทีไนัไงหรือทีไนัไงถวยาว 

ทีไมีพนักพิงศีรษะบบถอดเดຌ  หรือบบยก  พืๅนทีไ  2  จะอยูหนือระนาบทีไตัๅงฉากกับสຌนอຌางอิงซึไงอยู  
ตไาํกวาจุดสูงสุดของพนักพิงหลัง  100  มิลลิมตร  ละเมรวมสวนทีไปຓนพืๅนทีไ  1 

 (ข) ฿นกรณีของทีไนัไงหรือทีไนัไงถวยาวทีไมีพนักพิงศีรษะบบรวม  พืๅนทีไ  2  จะอยูหนือ
ระนาบทีไตัๅงฉากกับสຌนอຌางอิงจากจุด  R  ของทีไนัไงหรือตําหนงนัไงทีไทําการทดสอบ  ขึๅนเป  440  มิลลิมตร  
ละเมรวมสวนทีไปຓนพืๅนทีไ  1 

(3) พืๅนทีไ  3 
 (ก) พืๅนทีไ  3  คือพืๅนทีไสวนดຌานหลังของทีไนัไงหรือทีไนัไงถวยาวทีไอยูหนือระนาบนวนอน 

ทีไกําหนดเวຌ฿นขຌอ  ๐  (ํ)  (ง)  1)  ละเมรวมสวนทีไปຓนพืๅนทีไ  1  ละ  2 
ขຌอ 14 กรณีมีวิธีการทดสอบอืไน฿ดทีไนอกหนือจากทีไกําหนด฿นขຌอ  ๓  ขຌอ  ๔  ละขຌอ  ๕  

ละ฿นภาคผนวก  3  ฿หຌทาํการพิสูจน์วิธีการทดสอบนัๅนวาทียบทาการทดสอบตามประกาศนีๅ 
ขຌอ 15 ฿นกรณีการรับรองบบจํานวนนຌอย  ผูຌผลิตอาจ฿ชຌการทดสอบสมือนจริง  หรือวิธีการ

อืไนทีไทียบทาปຓนทางลือกทนการทดสอบ฿นหมวด  2  เดຌ 
฿นกรณีการรับรองรายคัน  ฿หຌเดຌรับการยกวຌนการทดสอบตามทีไกําหนดเวຌ฿นหมวด  2  ทัๅงนีๅ  

อาจ฿ชຌการตรวจสอบทีไกีไยวกับทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไง  ละพนักพิงศีรษะตามระบียบกรมการขนสงทางบก 
วาดຌวยการตรวจสภาพรถละกณฑ์การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามกฎหมายวาดຌวยรถยนต์ทนเดຌ 

หมวด  3 
การรับรองบบ 

 

 

สวนทีไ  ํ 
การยืไนคําขอ 

 

 

ขຌอ 16 ผูຌผลิตทีไประสงค์ขอรับรองบบทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะ฿หຌยืไนหนังสือขอ   
ณ  สํานักวิศวกรรมยานยนต์  กรมการขนสงทางบก  พรຌอมดຌวยอกสารหลักฐาน  ดงัตอเปนีๅ 

(ํ) บุคคลธรรมดา 
 (ก) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน  ฿นกรณีผูຌขอปຓนคนตางดຌาวตามกฎหมายวาดຌวย  

คนขຌามือง฿หຌยืไน฿บสําคัญประจําตัวคนตางดຌาวพรຌอมทัๅงหลักฐานสดงทีไพักอาศัย฿นราชอาณาจักร 
ทีไทางราชการหรือหนวยงานของรัฐบาลตางประทศหรือองค์การระหวางประทศออก฿หຌ 

 (ข) หนังสือมอบอํานาจ฿นกรณีมีการมอบอํานาจ  พรຌอมภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูຌมอบอํานาจละผูຌรับมอบอํานาจ 

 (ค) อกสารสดงขຌอมูลพืไอประกอบการพิจารณาจํานวน  ๏  ชุด  ดงัตอเปนีๅ 



 หนา    

เลม      ตอนพิเศษ      ง ราชกิจจานุเบกษา    พฤษภาคม    
 

 
 

  ํ) อกสารสดงขຌอมูลทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะของรถตามบบสดงขຌอมูล
ตามทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  ๕   

  ๎) คําอธิบายบบรถอยางละอียด  ฿นสวนของการออกบบทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไง   
ละระบบปรับตําหนง  ระบบลืไอนละระบบลใอก  รวมถึงคําอธิบายอยางละอียดละรูปวาดรายละอียด 
ของระบบกัๅนสวน  (ถຌามี) 

  ๏) รูปวาดทีไมีอัตราสวนทีไหมาะสมละมีรายละอียดพียงพอของทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไงบนรถ  
ละระบบปรับตําหนง  ระบบลืไอนละระบบลใอก 

  ๐) กรณีทีไนัไงทีไมีพนักพิงศีรษะบบถอดเดຌ  ฿หຌระบุ 
   ๐.ํ) คําอธิบายอยางละอียดของพนักพิงศีรษะ  ดยฉพาะอยางยิไงลักษณะวัสดุ

ทีไหอหุຌมหรือวัสดุทีไ฿ชຌ 
   ๐.๎) คําอธิบายอยางละอียดของตําหนง  บบของการรองรับละการยึดติด

พืไอติดตัๅงพนักพิงศีรษะบนทีไนัไง 
  ๑) กรณีทีไนัไงทีไมีพนักพิงศีรษะบบยก  ฿หຌระบุ 
   ๑.ํ) คําอธิบายอยางละอียดของพนักพิงศีรษะ  ดยฉพาะอยางยิไงลักษณะวัสดุ

ทีไหอหุຌมหรือวัสดุทีไ฿ชຌ   
   ๑.๎) คําอธิบายอยางละอียดของตําหนง  ละการยึดติดพืไอติดตัๅงพนักพิง

ศีรษะบนครงสรຌางรถ   
 (ง) ตຌองจัดสงตัวอยางทีไปຓนตัวทนของบบทีไขอการรับรองบบดังตอเปนีๅ  ฿หຌหนวยงาน

ทดสอบ   
  ํ) บบรถทีไขอรับรองบบ  หรืออุปกรณ์อืไน โ  ของรถสําหรับทําการทดสอบทีไนัไง  

จดุยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะหากหนวยงานทดสอบหในวามีความจําปຓน 
  ๎) ชุดของทีไนัไง  รวมถึงจุดยึดทีไนัไงพิไมติมอีก  ํ  ชุด 
  ๏) สําหรับรถทีไทีไนัไ งติดตัๅ งพนักพิ งศีรษะหรือสามารถติดตัๅ งพนักพิ งศีรษะเดຌ   

ตຌองจัดสงอกสารละหลักฐานพิไมติมจากขຌอ  ํ)  ละ  ๎)  ดงันีๅ 
  ฿นกรณีพนักพิงศีรษะบบถอดเดຌ  ตຌองจัดสงชุดของทีไนัไงทีไติดตัๅงพนักพิงศีรษะ   

รวมถึงจุดยึดทีไนัไงพิไมติมอีก  ํ  ชุด   
  ฿นกรณีพนักพิงศีรษะบบยก  ตຌองจัดสงชุดของทีไนัไง  รวมถึงจุดยึดทีไนัไงพิไมติมอีก  

ํ  ชุด  ชุดของพนักพิงศีรษะทีไ฿ชຌรวมกันกับทีไนัไงดังกลาวพิไมติมอีก  ํ  ชุด  ละอุปกรณ์ของครงสรຌาง
รถทีไติดตัๅงพนักพิงศีรษะหรือครงสรຌางรถ 

 (จ) หลักฐานผลการทดสอบหรือผลการตรวจสอบทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไง  ละพนักพิงศีรษะ  
(ถຌามี) 

 (ฉ) หลักฐานผลการประมินการตรวจสอบการผลิต฿หຌปຓนเปตามตຌนบบ  (ถຌามี) 



 หนา    

เลม      ตอนพิเศษ      ง ราชกิจจานุเบกษา    พฤษภาคม    
 

 
 

 (ช) หลักฐานการผานการรับรองมาตรฐานหรือขຌอกําหนดทางทคนิคของทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไง
ละพนักพิงศีรษะ  (ถຌามี) 

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

คนตางดຌาวตามกฎหมายวาดຌวยคนขຌามือง฿หຌยืไน฿บสําคัญประจําตัวคนตางดຌาว  พรຌอมทัๅงหลักฐานสดง 
ทีไพักอาศัย฿นราชอาณาจักรทีไทางราชการหรือหนวยงานของรัฐบาลตางประทศหรือองค์การระหวาง
ประทศออก฿หຌ 

 (ค) หนังสือมอบอํานาจ฿นกรณีมีการมอบอํานาจ  พรຌอมภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูຌมอบอาํนาจละผูຌรับมอบอํานาจ 

 (ง) อกสารละหลักฐานตาม  (ํ)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  (ฉ)  ละ  (ช) 
(๏) สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถาบันการศึกษา 
 (ก) หนังสือมอบอํานาจพรຌอมภาพถายบัตรประจาํตัวประชาชนของผูຌมอบอํานาจ 
 (ข) อกสารละหลกัฐานตาม  (ํ)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  (ฉ)  ละ  (ช) 

สวนทีไ  ๎ 
การตรวจสอบ 

 

 

ขຌอ 17 มืไอเดຌรับหนังสือลຌว  ฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌรับหนังสือตรวจสอบอกสารหลักฐาน฿หຌครบถຌวน
ถูกตຌอง  ฿นกรณีทีไอกสารเมครบถຌวนถูกตຌอง  ฿หຌจຌง฿หຌผูຌยืไนหนังสือเปดํานินการกຌเขภาย฿น  ๐๑  วัน  
฿นกรณีทีไอกสารครบถຌวนถูกตຌอง฿หຌดํานินการ  ดงัตอเปนีๅ 

(ํ) ตรวจสอบคุณสมบัติละคุณลักษณะของทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะ 
 (ก) ดํานินการตรวจสอบคุณสมบัติละคุณลักษณะของทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะ

ตามทีไกําหนดเวຌ฿นหมวด  1  ละ  2 
 (ข) ตรวจสอบผลการทดสอบหรือตรวจสอบคุณสมบัติละคุณลักษณะของทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไง

ละพนักพิงศีรษะตาม  (ก)  ของผูຌผลิตหรือหนวยงานทดสอบอยาง฿ดอยางหนึไง  ดงัตอเปนีๅ 
  ํ) ผลการทดสอบหรือตรวจสอบของผูຌผลิตทีไปຓนหนวยงานทดสอบตามทีไกําหนดเวຌ

฿นภาคผนวก  ํ์   
  ๎) ผลการทดสอบหรือตรวจสอบของหนวยงานทดสอบตามทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  ํ  ์  
  ๏) ผลการทดสอบหรือตรวจสอบของหนวยงานทดสอบตามความตกลงวาดຌวย 

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



 หนา    

เลม      ตอนพิเศษ      ง ราชกิจจานุเบกษา    พฤษภาคม    
 

 
 

  ๐) ผลการทดสอบหรือตรวจสอบของผูຌผลิตทีไมีจຌาหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมายจาก
กรมการขนสงทางบกปຓนพยาน฿นการทดสอบหรือตรวจสอบคุณลักษณะละคุณสมบัติตามหลักกณฑ์ 

ทีไกําหนด   
฿นกรณีทีไกรมการขนสงทางบกยอมรับผลการทดสอบหรือตรวจสอบคุณสมบัติละคุณลักษณะ

ของทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะตาม  (ข)  ฿หຌยกวຌนการตรวจสอบคุณสมบัติละคุณลักษณะ 
ตามทีไกําหนดเวຌ฿นหมวด  ํ  ละหมวด  ๎   

(๎) การตรวจสอบการผลิต฿หຌปຓนเปตามตຌนบบ  (Conformity  of  Production  :  COP) 

 (ก) ดํานินการตรวจสอบการผลิต฿หຌ ปຓนเปตามตຌนบบตามทีไ กําหนดเวຌ฿นขຌอ  ํ   

ของภาคผนวก  ํํ  วຌนตกรณีการขอรับรองบบปຓนรายคัน  ดยระบุลขบงชีๅยานยนต์  (Vehicle  

Identification  Number  :  VIN)  ฿หຌยกวຌนการตรวจสอบ฿หຌปຓนเปตามตຌนบบดังกลาว 
 ฿นกรณีทีไกรมการขนสงทางบกยอมรับผลการตรวจสอบการผลิต฿หຌปຓนเปตามตຌนบบตาม  (ข)  

฿หຌยกวຌนการตรวจสอบการผลิต฿หຌปຓนเปตามตຌนบบตามทีไกําหนดเวຌ฿นขຌอ  ํ  ของภาคผนวก  ํํ   

 (ข) ตรวจสอบผลการตรวจสอบการผลิต฿หຌปຓนเปตามตຌนบบของผูຌผลิตหรือหนวยงาน
ตรวจสอบการผลิต฿หຌปຓนเปตามตຌนบบอยาง฿ดอยางหนึไง  ดงัตอเปนีๅ 

  ํ) ผลการตรวจสอบการผลิต฿หຌปຓนเปตามตຌนบบของผูຌผลิตทีไ ปຓนหนวยงาน
ตรวจสอบการผลิต฿หຌปຓนเปตามตຌนบบตามทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  ํ์   

  ๎) ผลการตรวจสอบการผลิต฿หຌปຓนเปตามตຌนบบของหนวยงานตรวจสอบการผลิต
฿หຌปຓนเปตามตຌนบบตามทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  ํ์   

  ๏) ผลการตรวจสอบการผลิต฿หຌปຓนเปตามตຌนบบของหนวยงานตรวจสอบการผลิต
฿หຌปຓนเปตามตຌนบบทຌายความตกลงวาดຌวยการรับรองขຌอกําหนดทางทคนิคของยานยนต์  อุปกรณ์ละ
สวนควบทีไติดตัๅงหรือ฿ชຌ฿นยานยนต์  ละงืไอนเขสําหรับการยอมรับรวมกันของการ฿หຌความหในชอบ 
฿นขຌอกําหนดทางทคนิค  ค.ศ.  ํ๕๑๔  ของคณะกรรมาธิการศรษฐกิจหงยุรป  องค์การสหประชาชาติ 

  ๐) ผลการตรวจสอบการผลิต฿หຌปຓนเปตามตຌนบบของหนวยงานตรวจสอบการผลิต
฿หຌปຓนเปตามตຌนบบทีไเดຌรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการหงชาติวาดຌวยการรับรองระบบงาน  
ดยตຌองปຓนเปตามมาตรฐานทีไกําหนด฿นประภทของหนวยงานตรวจสอบการผลิต฿หຌปຓนเปตามตຌนบบ 
ทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  ํ์   

  ฿นกรณีกรมการขนสงทางบกยอมรับผลการตรวจสอบการผลิต฿หຌปຓนเปตามตຌนบบ
ตาม  (ข)  ฿หຌยกวຌนการตรวจสอบการผลิต฿หຌปຓนเปตามตຌนบบตามทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  ํํ 



 หนา    

เลม      ตอนพิเศษ      ง ราชกิจจานุเบกษา    พฤษภาคม    
 

 
 

สวนทีไ  ๏ 
งืไอนเขละกณฑ์การรับรองบบ 

 

 

ขຌอ ํ๔ การขอรับรองบบของทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะ  ตຌองปຓนเปตามงืไอนเข  
ดังตอเปนีๅ   

(1) ครงสรຌาง  รูปราง  มิติ  วัสดุละมวลของทีไนัไง  (มຌวาทีไนัไงอาจสิไงหอหุຌมละสีทีไตกตาง)  
ดยมีมวลทีไนัไงตกตางกันเมกินรຌอยละ  5  ถือวาเมมีนยัสําคัญ 

(2) บบละมิติของระบบปรับตําหนง  การลืไอน  ละการลใอคของพนักพิงหลังละทีไนัไง 
ละสวนของทีไนัไง 

(3) บบละมิติของจุดยึดทีไนัไง 
(4) มิต ิ ครง  วัสดุ  ละ  padding  พนักพิงศีรษะ  (มຌวาทีไนัไงอาจสิไงหอหุຌมละสีทีไตกตาง) 
(5) บบละมิติของการยึดพนักพิงศีรษะละคุณลักษณะของรถทีไพนักพิงศีรษะยึดติด฿นกรณี 

ทีไปຓนพนักพิงศีรษะบบยก 
ขຌอ ํ๕ การพิจารณารับรองบบทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไง  ละพนักพิงศีรษะจะรับรองเดຌกใตอมืไอ 

มีคุณสมบัติละคุณลักษณะปຓนเปตามทีไกําหนด฿นหมวด  ํ  ละหมวด  ๎  ละผานการตรวจสอบ 
การผลิต฿หຌปຓนเปตามตຌนบบตามทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  11  หรือกรมการขนสงทางบกยอมรับ 
ผลการตรวจสอบการผลิต฿หຌปຓนเปตามตຌนบบ  ลຌวตกรณี 

฿นกรณีการรับรองรายคัน  ฿หຌการพิจารณารับรองคุณสมบัติละคุณลักษณะของทีไนัไง  จดุยึดทีไนัไง  
ละพนักพิงศีรษะปຓนเปตามทีไกําหนด฿นขຌอ  4  (1) - (3)  ของหมวด  1  สําหรับรถยนต์นัไง  (M1)   
ละขຌอ  5  (1) - (3)  ของหมวด  1  สําหรับรถยนต์บรรทุก  (N1)  ละขຌอ  15  ของหมวด  2  ทานัๅน 

ขຌอ 20 ฿นกรณีทีไทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะผานการรับรองบบตามมาตรฐาน 
ละขຌอกําหนดทางทคนิคตอเปนีๅ  ฿หຌถอืวามีคุณสมบัติละคุณลักษณะปຓนเปตามประกาศนีๅ 

(1) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.  896-2549  ทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไง  ละพนักพิง
ศีรษะของยานยนต ์ ขึๅนเป 

(2) ขຌอกําหนดสหประชาชาติทีไ  17  วาดຌวยทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะ  อนุกรมทีไ  08  
(UN  R17.08)  ขึๅนเป 

สวนทีไ  ๐ 
การออกหนังสือรับรองบบ 

 

 

ขຌอ 21 ฿นกรณีทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะของรถปຓนเปตามทีไกําหนดเวຌ฿นขຌอ  ํ9  
ละผานการตรวจสอบการผลิต฿หຌปຓนเปตามตຌนบบตามทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  ํํ  ฿หຌจຌาหนຌาทีไ
ผูຌรับผิดชอบนําสนออธิบดีหรือผูຌซึไงอธิบดีมอบหมายพืไอออกหนังสือรับรองบบ฿หຌกับผูຌยืไนขอภาย฿น  30  วัน   



 หนา    

เลม      ตอนพิเศษ      ง ราชกิจจานุเบกษา    พฤษภาคม    
 

 
 

หนังสือรับรอง฿หຌปຓนเปตามบบทีไกําหนด฿นภาคผนวก  ํ๎ 
ครืไองหมายรับรองบบ฿นหนังสือรับรองบบ฿หຌปຓนเปตามทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  ํ๏   
ขຌอ 22 ฿นกรณีทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะของรถเมปຓนเปตามทีไกําหนดเวຌ฿นขຌอ  ํ9  

หรือเมผานการตรวจสอบการผลิต฿หຌปຓนเปตามตຌนบบตามทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  ํํ  ฿หຌถือวา 
เมผานการรับรองบบตามประกาศนีๅ  ละ฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบจຌง฿หຌผูຌยืไนขอทราบ 

สวนทีไ  ๑ 
การตรวจสอบการผลิต฿หຌปຓนเปตามตຌนบบทีไเดຌรับหนังสือรับรองบบ 

 

 

ขຌอ 23 ทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะทีไเดຌรับการรับรองบบลຌว  ฿หຌมีการตรวจสอบ 
การผลิต฿หຌปຓนเปตามตຌนบบ  ตามทีไเดຌกําหนดเวຌ฿นขຌอ  ๎  ของภาคผนวก  ํํ  ละตຌองปຓนเปตาม
หลักกณฑ์ละงืไอนเข  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) บบทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะตຌองมีคุณสมบัติละคุณลักษณะปຓนเปตาม 
ทีไกําหนดเวຌ฿นหมวด  1   

(๎) การตรวจสอบการผลิตรถตาม  (ํ)  ฿หຌ฿ชຌวิธีสุมตัวอยาง  ละ฿หຌดํานินการตรวจสอบ 
การผลิตปีละครัๅง  ดยอาจดํานินการตามผนควบคุมการผลิต  (Control  plan)  ทีไครอบคลุม 
การตรวจสอบคุณสมบัติละคุณลักษณะของทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไง  ละพนักพิงศีรษะทีไเดຌหในพຌองรวมกันทนเดຌ 

สวนทีไ  ๒ 
การกຌเขหรือพิไมติมการรับรองบบ 

 

 

ขຌอ 24 ฿นกรณีผูຌผลิตทีไเดຌรับหนังสือรับรองบบละประสงค์ขอกຌเขหรือพิไมติมบบทีไนัไง  
จุดยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะของรถหรือรายละอียดของหนังสือรับรองบบ  ฿หຌยืไนขอกຌเขหรือพิไมติม  
ณ  สํานักวิศวกรรมยานยนต์  กรมการขนสงทางบก  พรຌอมดຌวยอกสารหลักฐาน  ดงัตอเปนีๅ 

(ํ) หนงัสือรับรองบบฉบับดิม   
(๎) อกสารสดงขຌอมูลการกຌเขหรือพิไมติม  ละรายงานผลการทดสอบ  รูปภาพ  หรือรูปวาด   
฿นกรณีทีไขอกຌเขพิไมติมรายละอียดทีไกิดจากการลงรายการ฿นหนังสือรับรองบบผิดพลาด

คลาดคลืไอน฿หຌ฿ชຌฉพาะหลักฐานตาม  (ํ)  ละ฿นกรณีการขอกຌเขพิไมติมตามวรรคหนึไงทีไเมจําปຓน 
ตຌองพิจารณาผลการทดสอบ  รูปภาพ  หรือรูปวาด฿หຌเดຌรับการยกวຌนหลักฐานรายงานผลการทดสอบ  
รูปภาพ  หรือรูปวาดตาม  (๎) 

ขຌอ 25 มืไอเดຌรับหนังสือลຌว  ฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌรับหนังสือตรวจสอบอกสารหลักฐาน฿หຌครบถຌวนถูกตຌอง  
฿นกรณีทีไอกสารหลักฐานเมครบถຌวนถูกตຌอง  ฿หຌจຌง฿หຌผูຌยืไนคําขอเปดํานินการกຌเขภาย฿น  ๏์  วัน  
ละ฿นกรณีทีไอกสารหลักฐานครบถຌวนถูกตຌอง฿หຌดาํนินการ  ดงัตอเปนีๅ   



 หนา    

เลม      ตอนพิเศษ      ง ราชกิจจานุเบกษา    พฤษภาคม    
 

 
 

(ํ) การขอกຌเขพิไมติมขຌอผิดพลาด฿นการออกหนังสือรับรองบบ  ชน  ลงรายละอียดผิดพลาด   
฿หຌจຌาหนຌาทีไตรวจสอบขຌอผิดพลาดตามคําขอ  หากหในวามีรายการผิดพลาดจริง฿หຌกຌเขรายการ฿นหนังสือ
รับรองบบ฿หຌถูกตຌองพรຌอมลงลายมือชืไอผูຌทําการกຌเขละวันทีไกํากับเวຌ฿นรายการทีไมีการกຌเข  หากหใน
วารายละอียดของหนังสือรับรองถูกตຌองลຌว  ฿หຌชีๅจงหรือจຌงปຓนหนังสือ฿หຌผูຌยืไนคําขอทราบ 

(๎) การขอกຌเขหรือพิไมติมบบทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะของรถ  ฿หຌจຌาหนຌาทีไ
ตรวจสอบการขอกຌเขพิไมติมดังกลาววาจําปຓนตຌองดํานินการทดสอบหรือเม  ลຌวดํานินการ  ดงัตอเปนีๅ 

 (ก) กรณีการกຌเขพิไมติมทีไเมตຌองทําการทดสอบ  ฿หຌพิจารณาความถูกตຌองของอกสาร
สดงขຌอมูลประกอบการกຌเขพิไมติม  หากหในวาถูกตຌอง  ฿หຌดํานินการกຌเขพิไมติมอกสารทຌายหนังสือ
รับรองบบ  พรຌอมจัดทําครืไองหมายการรับรองบบ฿นสวนทีไมีการปลีไยนปลงตามทีไกําหนดเวຌ฿น
ภาคผนวก  ํ๏  พรຌอมลงลายมือชืไอผูຌทาํการกຌเขละวันทีไกํากับเวຌ฿นรายการทีไมีการกຌเข 

 (ข) กรณีการกຌเขพิไมติมทีไตຌองทําการทดสอบ  ฿หຌพิจารณาความถูกตຌองของอกสาร
สดงขຌอมูลประกอบการกຌเขพิไมติม  หากหในวาถูกตຌอง  ฿หຌจຌาหนຌาทีไดํานินการตามขຌอ  21   
ละมืไอดํานินการรียบรຌอยลຌว  ปรากฏวาอกสารละผลการทดสอบครบถຌวนถูกตຌอง  ฿หຌดํานินการ
ออกหนังสือรับรองบบฉบับ฿หม฿หຌกับผูຌยืไนคําขอตอเป 

สวนทีไ  ๓ 
การลิกการผลิต  ประกอบ  หรือนําขຌา 

 

 

ขຌอ 26 ฿นกรณีผูຌผลิตทีไ เดຌ รับหนังสือรับรองบบประสงค์จะยกลิกการผลิต  ประกอบ   
หรือนําขຌาทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะของรถตามบบทีไเดຌรับการรับรองเวຌลຌว  ฿หຌจຌงรายละอียด
กีไยวกับการลิกการผลิต  ประกอบ  หรือนําขຌาดังกลาวปຓนหนังสือ฿หຌกรมการขนสงทางบกทราบ 

สวนทีไ  ๔ 
การกํากับดูลผูຌผลิตทีไเดຌรับหนังสือรับรองบบ 

 

 

ขຌอ 27 ผูຌผลิตทีไ เดຌ รับหนังสือรับรองบบตຌองอํานวยความสะดวก฿หຌกอธิบดีหรือผูຌซึไง 
อธิบดีมอบหมายขຌาทําการตรวจสอบกระบวนการผลิต  หรือทําการทดสอบ  ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามประกาศนีๅ  ณ  รงงานผลิต  รงงานประกอบ  คลังสินคຌา  สถานทีไติดตัๅง  หรือสถานทีไทําการทดสอบ 

ขຌอ 28 มืไอปรากฏวาผูຌผลิตทีไเดຌรับหนังสือรับรองบบผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามตามหลักกณฑ์  
วิธีการ  ละงืไอนเขทีไกําหนด฿นประกาศนีๅ  หรือจตนาทุจริตหรือจง฿จยืไนอกสารขຌอมูลทีไปຓนทใจ   
หรือปลอมปลงอกสารขຌอมูล฿นการขอรับรองบบ  ฿หຌกรมการขนสงทางบกมีอํานาจตักตือน   
ระงับ฿ชຌหนังสือรับรองบบชัไวคราว  หรือพิกถอนหนังสือรับรองบบ  ตามควรกกรณี 



 หนา    

เลม      ตอนพิเศษ      ง ราชกิจจานุเบกษา    พฤษภาคม    
 

 
 

สวนทีไ  ๕ 
การอุทธรณ์ 

 

 

ขຌอ 29 ผูຌผลิตทีไ เดຌ รับหนั งสือ รับรองบบซึไ งถูกระงับ฿ชຌหนั งสือ รับรองบบชัไ วคราว   
หรือถูกพิกถอนหนังสือรับรองบบ  มีสิทธิอุทธรณ์ปຓนหนังสือตออธิบดีเดຌภาย฿น  ํ๑  วัน  นับตวันทีไ
เดຌรับจຌงการระงับ฿ชຌหนังสือรับรองบบชัไวคราวหรือถูกพิกถอนหนังสือรับรองบบ  ดยระบุขຌอตຌยຌง  
ขຌอทใจจริงละขຌอกฎหมายทีไอຌางอิงประกอบดຌวย  ละ฿หຌนําหลักกณฑ์  วิธีการ  ละงืไอนเขกีไยวกับ 
การอุทธรณ์ตามกฎหมายวาดຌวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมา฿ชຌบังคับ  ทัๅงนีๅ  การอุทธรณ์ดังกลาว 
เมปຓนการทุลาการบังคับตามคําสัไงระงับ฿ชຌหนังสือรับรองบบชัไวคราว  หรือคําสัไงพิกถอนหนังสือรับรองบบ 

หมวด  ๐ 
การ฿ชຌบังคับ 

 

 

ขຌอ 30 ผูຌผลิตตຌองดํานินการ฿หຌทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะของรถยนต์  (M1)   
ละรถยนต์บรรทุก  (N1)  ปຓนเปตามประกาศนีๅตามงืไอนวลา  ดงันีๅ 

(ํ) รถยนต์นัไ ง  (M1)  ละรถยนต์บรรทุก  (N1)  บบ฿หมทีไผลิต  ประกอบ  นําขຌา   
ตัๅงตวนัทีไ  1  มกราคม  พ.ศ.  ๎๑๒๏   

(๎) รถยนต์นัไง  (M1)  ละรถยนต์บรรทุก  (N1)  บบ฿หมทีไผลิต  ประกอบ  นําขຌา  กอนวันทีไ  
1  มกราคม  พ.ศ.  ๎๑๒๏  ฿หຌผลิต  ประกอบ  นําขຌาเดຌจนถึงวันทีไ  ๏ํ  ธันวาคม  พ.ศ.  ๎๑๒๐   
หากพຌนกําหนดวลาดังกลาวผูຌผลิตตຌองดํานินการ฿หຌปຓนเปตามประกาศนีๅ 

 
ประกาศ  ณ  วันทีไ  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๎๑๒์ 

สนิท  พรหมวงษ ์
อธิบดีกรมการขนสงทางบก 



  

ภาคผนวก 1 
งืไอนเขการจัดรถยนต์ 

_________________________ 
 

กณฑ์ก าหนดรถยนต์ตามขຌอ ๎ (๎) 
รถยนต์ทีไมีพืๅนทีไดยสารละพืๅนทีไบรรทุกอยู฿นสวนดียวกัน ตຌองป็นเปตามงืไอนเขดังตอเปนีๅ จึงจะ

จัดป็นประภทรถยนต์บรรทุก (Nํ) 
งืไอนเขทีไ 1  จ านวนของต าหนงการนัไงดยสารซึไงมีจ านวนทีไนัไงคนดยสารรวมคนขับรถเมกิน ๓ ทีไนัไง 

ดยทุกทีไนัไงมีจุดยึดทีไนัไงทีไมัไนคงขใงรงละสามารถ฿ชຌงานเดຌดี (Accessible Seat Anchorages) ซึไงผูຌผลิตจะตຌองมี
วิธีปງองกันการปลีไยนปลงของต าหนงทีไนัไง ดย฿ชຌผนหลใกปຂดจุดยึดทีไนัไงดยการชืไอม หรือดยการ฿ชຌวัสดุทีไ
คลຌายกันพืไอเม฿หຌคลืไอนยຌายเดຌดยครืไองมือทัไวเป  

งืไอนเขทีไ 2  มีนๅ าหนักสูงสุดมากกวาจ านวนทีไนัไงเมรวมคนขับรถ ตามสูตรการค านวณดังนีๅ  
                P – (M + N x 68) > N x 68 

มืไอ 
P = มวลบรรทุกสูงสุดทีไอนุญาตทางทคนิค หนวยป็นกิลกรัม 
M = มวลพรຌอม฿ชຌงาน หนวยป็นกิลกรัม 
N = จ านวนต าหนงการนัไงทีไเมรวมคนขับรถ 

 
_________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

ภาคผนวก 2 
วิธีก าหนดจุด H  ละมุมล าตัวจริง (Actual torso angle) ส าหรับต าหนงการนัไง฿นรถ 

_________________________ 
 

ํ. จุดประสงค์ 
วิธีการทีไอธิบาย฿นรายละอียดนบทຌายนีๅ฿ชຌส าหรับการก าหนดจุด H  ละมุมล าตัวจริงของ

ต าหนงการนัไงหนึไงทีไนัไงหรือมากกวา฿นรถ ละ฿ชຌส าหรับตรวจสอบความสัมพันธ์ของขຌอมูลทีไวัดเดຌจริงกับการ
ออกบบของผูຌผลิต* 

 

2. ค าจ ากัดความ 
พืไอ฿หຌป็นเปตามรายละอียดนบทຌายนีๅ 
2.1 ขຌอมูลอຌางอิง (Reference data) หมายความวา คุณลักษณะหนึไงหรือมากกวาดังทีไจะกลาว

ตอเปนีๅของต าหนงการนัไง 
2.1.1 จุด H  ( H  point) ละจุด R  ( R  point) ละความสัมพันธ์ระหวางจุดทัๅงสอง 
2.1.2 มุมล าตัวจริง (Actual torso angle) ละมุมล าตัวจากการออกบบ (Design 

torso angle) ละความสัมพันธ์ระหวางมุมทัๅงสอง 
2.2 ครืไองหาจุด  H  บบสามมิติ (Three-dimensional H  point machine, 3-D H 

point machine) หมายถึงอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการก าหนดจุด H  ละมุมล าตัวจริง ซึไงเดຌอธิบายเวຌ฿นภาคผนวกทีไ 
๎.1 ของรายละอียดนบทຌายนีๅ 

2.3 จุด H  หมายถึง ศูนย์กลางกนหมุนของล าตัวละตຌนขา (The pivot center of the 
torso and thigh) ของ 3-D H machine ทีไติดตัๅงบนทีไนัไงของรถตามขຌอ 4 ดຌานลาง จุด H  อยูทีไต าหนง
กึไงกลางระหวางนว H  point sight button ทัๅงสองขຌางของ 3-D H machine ตามทฤษฎีลຌว จุด H  กใ 
คือจุด R  (ดูคาความคลาดคลืไอนเดຌ฿นขຌอ 3.2.2 ดຌานลาง) มืไอพิจารณาตาม ขຌอ 4 ลຌว จุด H  คือจุดคงทีไ
ทีไสัมพันธ์กับครงสรຌางของบาะทีไนัไง (Seat-cushion structure) ละจะคลืไอนทีไตามครงสรຌางของบาะทีไนัไง
มืไอมีการปรับต าหนงทีไนัไง 

2.4 จุด R  หรือ จุดนัไงอຌางอิง (Seat reference point) หมายถึง จุดทีไผูຌผลิตออกบบส าหรับ 
ตละต าหนงการนัไงตามระบบอຌางอิงสามมิติ (Three-dimensional reference system) 

2.5 นวล าตัว (Torso-line) หมายถึง นวกึไงกลางของกน (Probe) ของ 3-D H machine 
฿นต าหนงปรับเปดຌานหลังสุด 

2.6 มุมล าตัวจริง (Actual torso angle) หมายถึง มุมทีไวัดระหวางสຌนนวดิไงทีไลากผานจุด 
H  ละนวล าตัวดย฿ชຌสวนปรับมุมหลัง (Back angle quadrant) ของ 3-D H machine ตามทฤษฎีลຌว มุม

ล าตัวจริงกใคือมุมล าตัวออกบบ (พิจารณาจากคาความคลาดคลืไอนเดຌ฿นขຌอ 3.2.2) 
2.7 มุมล าตัวออกบบ (Design torso angle) หมายถึง มุมทีไวัดระหวางสຌนนวดิไงทีไลากผาน

จุด R  ละนวล าตัวตามต าหนงพนักพิงหลังทีไผูຌผลิตรถเดຌออกบบเวຌ 
_____________________________________________________________________________________________ 
* ฿นต าหนงทีไนัไง฿ดโ นอกหนือจากทีไนัไงดຌานหนຌาทีไจุด H  เมสามารถก าหนดเดຌจากการ฿ชຌขัๅนตอนหรือครืไองหาจุด H   

บบสามมิติ (Three-dimensional H  point machine) หรือวิธีอืไนโ อาจ฿ชຌจุด R  ทีไก าหนดดยผูຌผลิตป็นจุดอຌางอิงตาม
ดุลยพินิจของหนวยงานทีไมีอ านาจหนຌาทีไ 
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2.8 ระนาบกึไงกลางของผูຌดยสาร (Centre plane of occupant) (C/LO) หมายถึง ระนาบ
กึไงกลางของ 3-D H machine ฿นต าหนงการนัไงของตละทีไนัไง ซึไงทนดยพิกัดต าหนงของจุด H บนกน Y 
ส าหรับทีไนัไงดีไยว ระนาบกึไงกลางของทีไนัไงจะตรงกับระนาบกึไงกลางของผูຌดยสาร ส าหรับทีไนัไงอืไนโ ระนาบ
กึไงกลางของผูຌดยสาร ผูຌผลิตจะป็นผูຌก าหนด 

2.9 ระบบอຌางอิงสามมิติ (Three dimensional reference system) หมายถึง ระบบดังทีไเดຌ
อธิบายเวຌ฿นภาคผนวก ๎.๎ 

2.10 จุดมูลฐาน (Fiducial marks) หมายถึง จุด (รู, พืๅนผิว, ครืไองหมาย หรือรอยประทับ) 
บนตัวรถทีไผูຌผลิตเดຌก าหนดเวຌ 

2.11 พิกัดต าหนงรถ (Vehicle measuring attitude) หมายถึง ต าหนงของรถทีไระบุดย
พิกัดต าหนงของจุดมูลฐาน฿นระบบอຌางอิงสามมิติ 
 

3. คุณลักษณะทีไตຌองการ 
3.1 ขຌอมูลทีไตຌองสดง 

ต าหนงการนัไงตละต าหนงจะตຌองสดงขຌอมูลอຌางอิงพืไอความสอดคลຌองตามบทบัญญัติ
ของขຌอก าหนดนีๅ ดยลือกสดงขຌอมูลทัๅงหมดหรือตามทีไหมาะสมดังตอเปนีๅลง฿นบบฟอร์มภาคผนวก ๎.๏ 

๏.ํ.ํ พิกัดต าหนงของจุด R  ทีไสัมพันธ์กับระบบอຌางอิงสามมิติ 
๏.ํ.๎ มุมล าตัวออกบบ ตຌองมีรายละอียด ดังนีๅ 
๏.ํ.๏ ตัวบงชีๅตาง โ ทีไจ าป็น฿นการปรับต าหนงทีไนัไง (หากทีไนัไงสามารถปรับต าหนงเดຌ) 

เปยังต าหนงการวัดทีไก าหนดเวຌ฿นขຌอ 4.3 ดຌานลาง  
๏.๎ ความสัมพันธ์ระหวางขຌอมูลทีไวัดเดຌละรายละอียดการออกบบ 

๏.๎.ํ ปรียบทียบพิกัดต าหนงของจุด H  ละคามุมล าตัวจริงทีไเดຌจากการวัดตามขຌอ 4 
ดຌานลางกับต าหนงพิกัดต าหนงของจุด R  ละคามุมล าตัวออกบบทีไผูຌผลิตรถเดຌก าหนดเวຌ ตามล าดับ 

๏.๎.๎ ต าหนงสัมพันธ์ของจุด R  ละจุด H  ละความสัมพันธ์ระหวางมุมล าตัวออกบบ
ละมุมล าตัวจริง จะถือวายอมรับเดຌส าหรับต าหนงการนัไงขณะทดสอบ หากพิกัดต าหนงของจุด H  ตัๅงอยู฿น
สีไหลีไยมจัตุรัสขนาดดຌานกวຌาง 50 มม. ดยทีไสຌนทยงมุมของดຌานนวดิไง (Vertical sides) ละดຌานนวนอน 
(Horizontal sides) ของสีไหลีไยมจัตุรัสตัดกันทีไจุด R  ละถຌามุมล าตัวจริงตางจากมุมล าตัวออกบบเมกิน 5 องศา 

๏.๎.๏ ถຌาป็นเปตามงืไอนเขดังกลาวลຌว ตຌองน าคาของจุด R  ละมุมล าตัวออกบบ
เป฿ชຌ฿นสวนทีไกีไยวขຌองของประกาศกรมฯ นีๅ 

๏.๎.๐ หากจุด H  หรือมุมล าตัวจริงเมป็นเปตามคุณลักษณะทีไตຌองการขຌอ 3.2.2 ขຌางตຌน 
จุด H  ละมุมล าตัวจริงจะตຌองท าการตรวจวัดอีกสองครัๅง (รวมทัๅงหมดป็น 3 ครัๅง) หากผลการตรวจวัดสอง฿นสาม
ครัๅงป็นเปตามคุณลักษณะทีไตຌองการ สามารถน าเป฿ชຌ฿นงืไอนเขชนดียวกับขຌอ 3.2.3 ขຌางตຌน 

๏.๎.๑ หากผลจากการตรวจวัดตามขຌอ 3.2.4 ขຌางตຌน อยางนຌอยสอง฿นสามครัๅงเมป็นเป
ตามคุณลักษณะทีไตຌองการขຌอ 3.2.2 ขຌางตຌน หรือเมสามารถท าการตรวจพิสูจน์เดຌนืไองจากผูຌผลิตรถเมเดຌตรียม
ขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับต าหนงของจุด R  หรือขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับมุมล าตัวออกบบ จะ฿ชຌจุดกลางรวม (centroid) 
ของจุดทีไวัดเดຌสามจุดหรือคาฉลีไยของการวัดมุมสามครัๅง ทนจุด R  หรือมุมล าตัวออกบบทีไมีการอຌางถึง฿น
ประกาศนีๅ 
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๐. วิธีการหาจุด H ละมุมล าตัวจริง  
๐.ํ รถตຌองถูกตรียมตามงืไอนเข฿นดุลยพินิจของผูຌผลิตทีไอุณหภูมิ 20+10 องศาซลซียส 

พืไอทีไจะท า฿หຌมัไน฿จวาวัสดุของทีไนัไงมีอุณหภูมิดียวกับอุณหภูมิหຌอง ตส าหรับทีไนัไงทีไจะท าการทดสอบทีไเมคยมี
การนัไงมากอน ฿หຌบุคคลหรืออุปกรณ์ทีไมีนๅ าหนักระหวาง 70 ถึง 80 กิลกรัม นัไงลงบนทีไนัไงสองครัๅง ครัๅงละหนึไง
นาที พืไอทีไจะท า฿หຌบาะละพนักพิงหลังยืดหยุน หากผูຌผลิตมีการรຌองขอ ทีไนัไงทีไประกอบสมบูรณ์จะเมตຌอง
รับภาระ฿ด โ อยางนຌอย 30 นาที กอนท าการติดตัๅง 3-D H machine  

๐.๎ รถตຌองอยู฿นพิกัดต าหนง ดังทีไอธิบายเวຌ฿นขຌอ 2.11 ขຌางตຌน 
๐.๏ ทีไนัไงทีไสามารถปรับต าหนงเดຌ อันดับรกตຌองปรับ฿หຌอยู฿นต าหนงหลังสุดของต าหนง

การขับขีไปกติตามทีไผูຌผลิตเดຌก าหนดเวຌ ดยจะพิจารณาฉพาะทีไนัไงปรับเดຌ฿นนวยาวทานัๅน  ซึไงเมรวมถึงการ
คลืไอนทีไของทีไนัไงทีไ฿ชຌส าหรับวัตถุประสงค์อืไนนอกหนือจากต าหนงการขับขีไปกติ  หากสามารถทีไจะปรับ
ต าหนงบบอืไนโ เดຌอีก (฿นนวดิไง ปรับมุม ปรับพนักพิงหลัง ฯลฯ) ฿หຌท าการปรับตามต าหนงทีไผูຌผลิตเดຌ
ก าหนด ส าหรับทีไนัไงทีไมีระบบรองรับนๅ าหนัก (Suspension seat) ต าหนง฿นนวดิไงจะตຌองยึดอยางขใงรง฿น
ต าหนงการขับขีไปกติตามทีไผูຌผลิตเดຌก าหนดเวຌ 

๐.๐ ฿ชຌผຌามัสลิน (Muslin cotton) ทีไมีขนาดพอดีละมีนืๅอผຌาทีไหมาะสม มีลักษณะชนดียวกับ
ผຌาฝງายปลาทีไมีดຌาย 18.9 สຌนตอหนึไงตารางซนติมตร (Threads per/cm2) ละหนัก 0.228 กิลกรัมตอตาราง
มตร หรือผຌาถักหรือผຌา฿ยสังคราะห์ (Non-woven) ทีไมีคุณลักษณะทาทียมกันคลุมพืๅนทีไ฿นต าหนงการนัไงสวนทีไ
สัมผัสกับ 3-D H machine 

หากท าการทดสอบทีไนัไงนอกตัวรถ พืๅนทีไทีไน าทีไนัไงเปยึดอยูจะตຌองมีคุณลักษณะทีไส าคัญ (มุมอียง 
ระยะหางจากฐานของทีไนัไง ลักษณะพืๅนผิว ฯลฯ) ชนดียวกันกับพืๅนของรถ฿นต าหนงทีไจะน าทีไนัไงเปติดตัๅง 

๐.๑ วางชิๅนสวนทีไป็นชวงนัไงละชิๅนสวนทีไป็นชวงหลัง (Seat and back assembly) ของ 3-D 
H machine ลงบนทีไนัไง ฿หຌระนาบกึไงกลางของ 3-D H machine ตรงกันกับระนาบกึไงกลางของผูຌดยสาร (CPO) 
หากขอบของ 3-D H machine ยืไนออกเปจากทีไนัไงจนเมสามารถตัๅง 3-D H machine ฿หຌอยู฿นนวระดับเดຌ ผูຌผลิต
อาจรຌองขอ฿หຌลืไอน 3-D H machine ขຌาเปดຌาน฿นมืไอทียบกับระนาบกึไงกลางของผูຌดยสาร 

๐.๒ ประกอบชิๅนสวนทีไป็นชวงทຌาละชิๅนสวนทีไป็นชวงขาทอนลาง (Foot and lower leg 
assemblies) ขຌากับสวนผนทีไนัไง (Seat pan) ดยตัวของมันอง หรือดย฿ชຌ T-bar กับชิๅนสวนทีไป็นชวงขา
ทอนลาง ละสຌนทีไผาน H  point sight buttons ตຌองขนานกับพืๅนละตัๅงฉากกับระนาบกึไงกลางตามยาว
ของทีไนัไง 

๐.๓ ปรับต าหนงทຌาละขาของ 3-D H machine ดังนีๅ 
๐.๓.ํ ต าหนงการนัไง : ผูຌขับละผูຌดยสารตอนหนຌาดຌานนอก 

๐.๓.ํ.ํ ทัๅงชิๅนสวนทีไป็นชวงทຌาละขาจะตຌองลืไอนเปขຌางหนຌา฿หຌทຌาอยูบนพืๅน
฿นต าหนงธรรมชาติ หากจ าป็น฿หຌอยูระหวางปງนหยียบเดຌ ซึไงหากป็นเปเดຌ฿หຌปรับทຌาขຌางซຌาย฿หຌมีระยะหาง
จากระนาบกึไงกลางของ 3-D H machine ฿หຌทากันกับทຌาขຌางขวา  ปรับ 3-D H machine ฿หຌอยู฿นนวระดับ
ดยการปรับสวนผนทีไนัไงหากจ าป็น หรือดยการปรับชิๅนสวนทีไป็นชวงขาละทຌาเปขຌางหลัง ดย฿ชຌครืไองวัด
ระดับ (Spirit level) ตรวจสอบ฿นนวขวางของ 3-D H machine สຌนทีไผาน  H  point sight button 
จะตຌองตัๅงฉากกับระนาบกึไงกลางตามยาวของทีไนัไง 
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๐.๓.ํ.๎ หากเมสามารถท า฿หຌขาขຌางซຌายขนานกับขาขຌางขวา ละทຌาขຌางซຌายเม
สามารถรองรับดยครงสรຌางเดຌ  ฿หຌลืไอนทຌาขຌางซຌายจนกวาจะเดຌรับการรองรับดยจะตຌองรักษานวของ H  
point sight buttons เวຌ 

๐.๓.๎ ต าหนงการนัไง : ทีไนัไงตอนหลังดຌานนอก 
 ส าหรับทีไนัไงตอนหลังหรือทีไนัไงสริม สวนขาจะอยู฿นต าหนงตามทีไผูຌผลิตก าหนดเวຌ 

หากสวนทຌาวางอยูบนสวนของพืๅนทีไตางระดับ ฿หຌ฿ชຌทຌาทีไสัมผัสกับทีไนัไงดຌานหนຌากอนป็นจุดอຌางอิง ละ฿หຌจัด
ต าหนงทຌาอีกขຌางตาม ดย฿หຌนวขวางของสวนทีไนัไงของ 3-D H machine อยู฿นนวระดับ มืไอ฿ชຌครืไองวัดระดับ
ตรวจสอบ 

๐.๓.๏ ต าหนงการนัไงอืไน โ : 
                                      ฿หຌปฏิบัติตามขัๅนตอนทัไวเป฿นขຌอ 4.7.1 ขຌางตຌน ยกวຌนการจัดต าหนงทຌา฿หຌป็นเป
ตามทีไผูຌผลิตเดຌก าหนดเวຌ 

๐.๔ ฿สตุຌมนๅ าหนักทีไขาทอนลางกับตຌนขาละท าการปรับระดับ 3-D H machine 
๐.๕ อียงสวนผนหลังมาดຌานหนຌาจนถึง Forward stop ละ฿ชຌ T-bar ดึง฿หຌ 3-D H machine 

หางจากพนักพิงหลัง จัดต าหนง 3-D H machine บนทีไนัไงดย฿ชຌวิธี฿ดวิธีหนึไง ดังนีๅ 
๐.๕.ํ หาก 3-D H machine มีนวนຌมวาจะลืไอนเปดຌานหลัง ฿หຌผอนรงดึงทีไ T-bar 

฿หຌ 3-D H machine ลืไอนถอยหลังเปจนกระทัไงสวนผนทีไนัไงสัมผัสกับพนักพิงหลัง ละหากจ าป็น฿หຌปรับ
ต าหนงของสวนขาทอนลางเดຌ 

๐.๕.๎ หาก 3-D H machine เมมีนวนຌมวาจะลืไอนเปดຌานหลัง ฿หຌลืไอน 3-D H machine 
เปขຌางหลังดย฿ชຌรงผลักทีไ T-bar เปขຌางหลังจนกระทัไงสวนผนทีไนัไงสัมผัสกับพนักพิงหลัง (ดูรูปทีไ 2 ของภาคผนวก 
๎.ํ ฿นรายละอียดนบทຌายนีๅ)  

๐.ํ์ ฿ชຌรง 100+10 N กระท าทีไสวนหลังละผนทีไนัไงของ 3-D H machine ทีไจุดตัดของ
สวนปรับมุมสะพก (Hip angle quadrant) กับ T-bar housing จะตຌองรักษาทิศทางของรง฿หຌอยู฿นนวทีไ
ผานระหวางจุดตัดขຌางตຌนละจุดทีไอยูหนือ Thigh bar housing (ดูรูปทีไ 2 ของภาคผนวก ๎.ํ ฿นรายละอียด
นบทຌายนีๅ) หลังจากนัๅน฿หຌปรับสวนผนดຌานหลัง (Back pan) ขຌาหาพนักพิงหลังอยางระมัดระวัง ละตຌองมี
ความระมัดระวัง฿นขัๅนตอนถัดโ เปดຌวย พืไอปງองกันการลืไอนเถลของ 3-D H machine เปดຌานหนຌา 

๐.ํํ ฿สตุຌมนๅ าหนักสะพกดຌานซຌายละขวา ละหลังจากนัๅน฿สตุຌมนๅ าหนักล าตัว 8 ตุຌมสลับกัน
ซຌายขวา ดยรักษาระดับของ 3-D H machine 

๐.ํ๎ อียงสวนผนหลังมาดຌานหนຌาพืไอลดรงตึงบนพนักพิงหลัง ยก 3-D H machine 
กลับเปมา฿นนวดຌานขຌาง฿นชวงมุม 10 องศา (ขຌางละ 5 องศาจากระนาบกึไงกลางนวดิไง) ยกเปกลับสามรอบ 
พืไอลดรงสียดทานระหวางทีไนัไงละ 3-D H machine 

T-bar อาจจะบีไยงบนออกจากนวระดับละนวดิไงทีไเดຌก าหนดเวຌ฿นระหวางทีไท าการ
ยก 3-D H machine ดังนัๅน ตຌอง฿หຌมีการ฿ชຌรง฿นนวขวาง (lateral load) ทีไ หมาะสมยึดดึง T-bar เวຌ
ระหวางการยก ละตຌอง฿ชຌความระมัดระวัง฿นการจับ T-bar ละการยก 3-D H machine พืไอเมท า฿หຌกิด
รงกด฿นนวดิไงละ฿นทิศทางเปดຌานหนຌาหรือหลัง 

฿นระหวางการยก เมจ าป็นตຌองท าการยึดดึงทຌาของ 3-D H machine ฿หຌอยูกับทีไ 
หากวาทຌามีการปลีไยนต าหนง กใ฿หຌคงอยู฿นต าหนงนัๅนเดຌ 
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ผลักสวนผนหลังกลับเปทีไพนักพิงหลังละตรวจสอบครืไองวัดระดับทัๅงสองตัว (Two 
spirit levels) ฿หຌอยู฿นต าหนงศูนย์ หากมีการคลืไอนทีไของทຌา฿นระหวางทีไท าการยก 3-D H machine ทຌา
จะตຌองเดຌรับการจัดต าหนง฿หมดังนีๅ 

คอยโ ยกทຌาตละขຌางขึๅนสูงจากพืๅน฿หຌนຌอยทีไสุดจนเมมีการคลืไอนทีไของทຌาอีกตอเป  
ทຌาจะตຌองคลืไอนทีไเดຌดยอิสระละเมมีรงกระท า฿นทิศทางเปขຌางหนຌาหรือเปดຌานขຌาง฿นระหวางการยกทຌาขึๅน 
มืไอวางทຌาตละขຌางลง ฿หຌสวนของสຌนทຌาสัมผัสกับครงสรຌางทีไออกบบมา฿หຌรองรับทຌา 

ตรวจสอบครืไองวัดระดับทีไอยูบนสวนผนทีไนัไง (lateral spirit level) ฿หຌอยู฿นต าหนงศูนย์  
หากจ าป็น฿หຌ฿ชຌรง฿นนวดຌานขຌางกระท ากับสวนบนของสวนผนหลังจนท า฿หຌสวนผนทีไนัไงของ 3-D H machine 
ทีไอยูบนทีไนัไงเดຌระดับ 

๐.ํ๏ จับยึด T-bar พืไอปງองกันมิ฿หຌ 3-D H machine ลืไอนเถลเปขຌางหนຌาบนบาะทีไนัไง ดย
วิธีดังตอเปนีๅ 

(ก) ผลักสวนผนหลังกลับเปพิงทีไพนักพิงหลัง 
(ข) ฿หຌ฿ชຌรงขนาดเมกิน 25 N กระท าเปทิศทางดຌานหลัง฿นนวระดับสลับกับปลอยเปทีไ 

Back angle bar ทีไความสูงประมาณกึไงกลางของตุຌมนๅ าหนักล าตัว (Torso weight) จน Hip angle quadrant ของ    
3-D H machine อยูต าหนงสถียรหลังจากการปลอย ละตຌองระวังเม฿หຌมีรงภายนอกกระท า฿นทิศทางดຌานลาง
ละดຌานขຌางตอ 3-D H machine หากมีความจ าป็นทีไจะตຌองปรับระดับของ 3-D H machine ฿หຌหมุนสวนผนหลัง
มาดຌานหนຌา ปรับระดับ฿หม ละท าซๅ าตามวิธีการทีไเดຌระบุเวຌ฿นขຌอ 4.12 

๐.ํ๐ ท าการวัดทัๅงหมดดังนีๅ 
๐.ํ๐.ํ พิกัดต าหนงของจุด H  ตามระบบอຌางอิงสามมิต ิ
๐.ํ๐.๎ มุมล าตัวจริงอานจากสวนปรับมุมหลัง (Back angle quadrant) ของ 3-D H 

machine ดยทีไ Probe อยู฿นต าหนงหลังสุด 
๐.ํ๑ หากมีความตຌองการทีไจะติดตัๅง 3-D H machine ฿หม ชุดทีไนัไงจะตຌองอยู฿นสถานะทีไ

เมเดຌรับภาระ฿ด โ ป็นวลาอยางนຌอย 30 นาที กอนการติดตัๅงครัๅงถัดเป เมควรทิๅง 3-D H machine อยูบนชุด
ทีไนัไงป็นวลานานกินกวาวลาทีไ฿ชຌ฿นการทดสอบ 

๐.ํ๒ หากทีไนัไงทีไอยู฿นถวดียวกันทีไคลຌายคลึงกัน (ทีไนัไงถวยาว ทีไนัไงทีไหมือนกัน ฯลฯ) จะท า
การหาคาพิกัดต าหนงของจุด H  ละมุมล าตัวจริงพียงอยางละคา พืไอ฿ชຌส าหรับตละถว ดยทีไ 3-D H 
machine ดังทีไเดຌอธิบายเวຌ฿นภาคผนวกทีไ ๎.ํ ของรายละอียดนบทຌายนีๅจะตຌองนัไงอยู฿นต าหนงทีไป็น
ตัวทนของถวเดຌ ต าหนงดังกลาวนีๅคือ 

๐.ํ๒.ํ ทีไนัไงผูຌขับ ฿นกรณีของทีไนัไงถวหนຌา 
๐.ํ๒.๎ ทีไนัไงดຌานนอกสุด ฿นกรณีของทีไนัไงถวหลังหรือถวถัดเป 

 
 
 
 

 
 



  

ภาคผนวก 2.1 
ค าอธิบายของ Three-Dimensional H  Point Machine* 

(3-D H machine) 
_________________________ 

 
ํ. สวนผนหลังละผนทีไนัไง (Back and seat pans) 

สวนผนหลังละผนทีไนัไงท าจากผนพลาสติกทีไมีการสริมความขใงรง ละลหะ พืไอ
จ าลองล าตัวละสวนตຌนขาดยมีจุดหมุนอยูทีไจุด H  ตัววัดมุม (Quadrant) จะยึดกับ Probe ทีไจุด H  พืไอ
฿ชຌ฿นการวัดมุมล าตัวจริง ทงตຌนขาทีไปรับเดຌ (Adjustable thigh bar) ทีไติดอยูกับสวนผนทีไนัไง ป็นนวสຌน
กึไงกลางตຌนขาละท าหนຌาทีไป็นสຌนพืๅนฐาน (Baseline) ส าหรับสวนปรับมุมสะพก (Hip angle quadrant) 

 
๎. สวนประกอบตัวละขา (Body and leg elements) 

ทอนขาสวนลางติดอยูกับสวนผนทีไนัไง ดย฿ชຌอุปกรณ์ยึดหัวขารูปทงตัว  T (T-bar joining 
the knees) ตัววัดมุมจะประกอบอยู฿นทอนขาสวนลางพืไอ฿ชຌ฿นการวัดมุมหัวขา (Knee angles) รองทຌาละ
สวนทຌาเดຌรับการสอบทียบพืไอวัดมุมทຌา ครืไองวัดระดับสองตัว฿ชຌ฿นการตัๅงระดับ 3-D H machine ตุຌม
นๅ าหนักตัว (Body element weights) ติดตัๅงอยูทีไต าหนงจุดศูนย์ถวงพืไอ฿หຌรงกดลงบนทีไนัไงทียบทากับ
ผูຌชายนๅ าหนัก 76 กิลกรัม ตຌองท าการตรวจสอบขຌอตอทัๅงหมดของ 3-D H machine วาสามารถคลืไอนทีไเดຌ
อยางอิสระดยเมมีรงสียดทานมากผิดปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* ส าห รับ รายละ อี ยด ฿น ครงสรຌ างของ  3D-H machine ฿หຌ ดู ฿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 3-D H machine 
 
 
 
 

(สวนผนหลัง) 

(ทีไขวนนๅ าหนักล าตัว) 

(ผนทีไนัไง) 

(ผนนๅ าหนักตຌนขา) 

(อุปกรณ์ยึดหัวขารูปทงตัว T) 

(กนหมุนของจุด H) 

(นวระดับดຌานขຌาง) 

(ทงตຌนขา) 

(สวนปรับมุมสะพก) 

(ทีไปรับระดับมุมหลัง) 

(สวนปรับมุมหลัง) 

(กนส าหรับยึดสวนศีรษะ) 

(สวนปรับมุมขา) 

(สวนปรับมุมทຌา) 

(ปุຆมจุด H) 
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รูปทีไ 2 มิติของ 3-D H machine (หนวยป็นมิลลิมตร) ละการกระจายน  าหนัก 

 
 
 

(นๅ าหนักขา) 

(น ำ้หนกัต้นขำ) 

(นๅ าหนักสะพก) 

(นๅ าหนักล าตัว) 

(ทิศทางละจุดทีไ฿สรงกระท า) 

(ระหวาง ํ์๔-๐๎๐) 

401 



  

ภาคผนวก 2.2 
ระบบอຌางอิงสามมิติ (Three-dimensional reference system) 

_________________________ 
 

ํ. ระบบอຌางอิงสามมิติก าหนดขึๅนจากระนาบตัๅงฉาก 3 ระนาบทีไระบุดยผูຌผลิต (พิจารณาจากรูป
ประกอบ)* 

๎. พิกัดต าหนงรถ (Vehicle measuring attitude) ก าหนดจากการจัดต าหนงของรถลงบน
พืๅนผิว ณ ต าหนงทีไพิกัดของจุดมูลฐาน (Fiducial mark) ป็นเปตามคาทีไทางผูຌผลิตรถเดຌระบุเวຌ 

๏. พิกัดต าหนงของจุด R  ละจุด H  ก าหนดสอดคลຌองกับจุดมูลฐาน (Fiducial mark) ทีไ
ผูຌผลิตระบุเวຌ 
 
 
 
 

 
 

รูป  ระบบอຌางอิงสามมิติ 
 
 
 
 
 
* ระบบอຌางอิงนีๅสอดคลຌองกับ ISO Standard 4130:1978 

(พืๅนทีไรองรับ) 

ระนาบ Z ศูนย์ 

ระนาบนวขวาง

ระนาบ Y ศูนย์ 

ระนาบนวตัๅงตามยาว

ระนาบ X ศูนย ์

ระนาบนวตัๅงตามขวาง



  

ภาคผนวก 2.3  
ขຌอมูลอຌางอิงของต าหนงการนัไง 

 _________________________ 
 

ํ. รหัสของขຌอมูลอຌางอิง 
รายการขຌอมูลอຌางอิงส าหรับตละต าหนงการนัไงจะมีการบันทึกเวຌ ต าหนงการนัไง฿หຌระบุดย

฿ชຌรหัสสองตัว ตัวอักษรรกจะป็นตัวลขอารบิคละบงบอกถึงล าดับถวของทีไนัไงนับจากดຌานหนຌาเปดຌานหลัง
ของรถ ตัวอักษรทีไสองจะป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์฿หญ บงบอกถึงต าหนงการนัไง฿นถวนัๅน ดย
พิจารณาตามทิศทางการคลืไอนทีไเปดຌานหนຌาของรถ 

     L  =  ซຌาย 
     C  =  กึไงกลาง 
     R  =  ขวา 

๎. 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 ฿หຌป็นขຌอ 3.2, 3.3 ฯลฯ 
 
 
 
 
 
* ฿หຌขีดฆาหัวขຌอทีไเมเดຌ฿ชຌ 



  

ภาคผนวก 3 
วิธีการทดสอบการสลายพลังงาน (Energy Dissipation) 

_________________________ 
 

ํ. การติดตั งอุปกรณ์ทดสอบ อุปกรณ์บันทึก ละขั นตอนการทดสอบ 
ํ.ํ การตรียมการทดสอบ 

ท าการติดตัๅงทีไนัไงบบดียวกันกับทีไติดตัๅง฿นรถบนทนทดสอบ (Test bench) อยาง
มัไนคง ดย฿ชຌชิๅนสวนส าหรับยึดทีไผูຌผลิตจัดตรียมเวຌ พืไอ฿หຌทีไนัไงคงอยูกับทีไมืไอ เดຌรับการกระทกหากพนักพิง
หลังสามารถปรับเดຌ จะตຌองลใอคพนักพิงหลัง฿หຌอยู฿นต าหนงดังทีไเดຌระบุเวຌ฿นขຌอ ๒ (ํ) ของประกาศนีๅ  

฿นกรณีทีไนัไงมีพนักพิงศีรษะ พนักพิงศีรษะจะตຌองติดตัๅงบนพนักพิงหลังชนดียวกับทีไติดตัๅง฿นรถ 
฿นกรณีทีไป็นพนักพิงศีรษะบบยก พนักพิงศีรษะจะตຌองยึดติดกับครงสรຌางของรถบนต าหนงปกติอยางมัไนคง 

฿นกรณีทีไพนักพิงศีรษะสามารถปรับต าหนงเดຌ ตຌองปรับพนักพิงศีรษะ฿หຌอยู฿นต าหนง
ทีไเมหมาะสมทีไสุดทีไสามารถปรับเดຌ 

ํ.๎ อุปกรณ์ทดสอบ 
ํ.๎.ํ อุปกรณ์หลานีๅ ประกอบดຌวยลูกตุຌม (Pendulum) ซึไง฿ชຌลูกปืนกลม (Ball-bearings) 

รองรับทีไจุดหมุนละมี reduced mass* ของลูกตุຌมทีไจุดกึไงกลางการกระทกทากับ 6.8 กิลกรัม ปลายดຌาน
ลางสุดของลูกตุຌมประกอบดຌวยหุนจ าลองรูปศีรษะ (Rigid Headform) ทีไมีขนาดสຌนผานศูนย์กลาง 165 มิลลิมตร 
ดย฿หຌมีจุดศูนย์กลางตรงกันกับจุดกึไงกลางการกระทกของลูกตุຌม 

ํ.๎.๎ ศีรษะจ าลองจะตຌองติดอุปกรณ์วัดอัตรารง (Accelerometers) 2 ครืไอง ละ
อุปกรณ์วัดความรใว ดยทัๅงหมดจะตຌองสามารถวัดคา฿นทิศทางของการกระทกเดຌ 

ํ.๏ อุปกรณ์บันทึก 
อุปกรณ์บันทึกทีไ฿ชຌจะตຌองมีความทีไยงตรง (Accuracy) ฿นการวัด ดังนีๅ 
ํ.๏.ํ ความรง 

 ความทีไยงตรง + รຌอยละ 5 ของคาจริง; 
 Frequencies class of data channel: class 600 ตาม ISO Standard 6487 (1980); 
 ความเว฿นนวกนขวาง (Cross-axis sensitivity) นຌอยกวารຌอยละ 5 ของจุด 
 ตไ าสุดบนสกล 

ํ.๏.๎ ความรใว 
 ความทีไยงตรง  + รຌอยละ 2.5 ของคาจริง; 
 ความเว (Sensitivity)  0.5 กิลมตรตอชัไวมง 

ํ.๏.๏ การบันทึกวลา 
 อุปกรณ์ทีไจะ฿ชຌ฿นการบันทึกวลาจะตຌองสามารถบันทึกหตุการณ์เดຌตลอดละมี

ความละอียดหนึไงตอพันวินาที 
 
 

* ความสัมพันธ์ระหวาง Reduced mass mr  ของลูกตุຌม (Pendulum) ทียบกับมวลทัๅงหมด m  ของลูกตุຌมทีไระยะ a  
ระหวางจุดกึไงกลางของการกระทกกับกนหมุน (Axis of rotation) ละระยะ l  ระหวางจดุศูนยถ์วงกับกนหมุน สดง
เดຌดังนีๅ  mr = m(l/a) 
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฿นชวงวลาริไมตຌนของการกระทก ชวงทีไริไมมีการสัมผัสกันระหวางศีรษะจ าลอง
กับตัวอยางทีไท าการทดสอบจะตຌองเดຌรับการบันทึกพืไอ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ผล 

ํ.๐ ขัๅนตอนการทดสอบ 
ํ.๐.ํ การทดสอบพนักพิงหลัง 

 น าทีไนัไงทีไติดตัๅงตามวิธีทีไก าหนด฿นขຌอ ํ.ํ ของภาคผนวกนีๅ มาท าการทดสอบ
การกระทก ฿หຌท าการกระทกจากทิศทางดຌานหลังมาดຌานหนຌา฿นระนาบตามยาวท ามุม 45 องศา กับนวดิไง 
฿นการทดสอบจะลือกจุดกระทกบนพืๅนผิวทีไมีรัศมีความคຌงนຌอยกวา 5 มิลลิมตร ฿นพืๅนทีไ 1 ตามทีไก าหนด
เวຌ฿นขຌอ ํ๏ (ํ) ของประกาศนีๅ หรือหากมีความจ าป็น฿หຌท าการทดสอบ฿นพืๅนทีไ 2 ตามทีไก าหนดเวຌ฿นขຌอ ํ๏ (๎) 
ของประกาศนีๅเดຌ 

ํ.๐.๎ การทดสอบพนักพิงศีรษะ 
 พนักพิงศีรษะตຌองติดตัๅงละปรับต าหนงตามวิธีทีไก าหนด฿นขຌอ ํ.ํ ของ

ภาคผนวกนีๅ ฿นการทดสอบจะลือกจุดกระทกบนพืๅนผิวทีไมีรัศมีความคຌงนຌอยกวา 5 มิลลิมตร฿นพืๅนทีไ 1 
ตามทีไก าหนดเวຌ฿นขຌอ ํ๏ (ํ) ของประกาศนีๅ ละถຌาป็นเปเดຌ฿หຌท าการทดสอบ฿นพืๅนทีไ 2 ตามทีไก าหนดเวຌ฿น
ขຌอ ํ๏ (๎) ของประกาศนีๅดຌวย  

 ํ.๐.๎.ํ ส าหรับพืๅนผิวดຌานหลังของพนักพิงศีรษะ ฿หຌท าการกระทกจาก
ทิศทางดຌานหลังมาดຌานหนຌา฿นระนาบตามยาวท ามุม 45 องศา กับนวดิไง 

 ํ.๐.๎.๎ ส าหรับพืๅนผิวดຌานหนຌาของพนักพิงศีรษะ ฿หຌท าการกระทกจาก
ทิศทางดຌานหนຌาเปดຌานหลัง฿นนวระดับบนระนาบตามยาว 

 ํ.๐.๎.๏ พืๅนทีไดຌานหนຌาละดຌานหลังจะถูกบงขตดยระนาบนวระดับทีไสัมผัส
กับสวนบนสุดของพนักพิงศีรษะตามทีไก าหนดเวຌ฿นขຌอ ํ์ ของประกาศนีๅ  

ํ.๐.๏ ศีรษะจ าลองจะกระทกตัวอยางทีไท าการทดสอบทีไความรใว 24.1 กิลมตรตอชัไวมง 
การทีไจะท า฿หຌศีรษะจ าลองท าความรใวระดับนีๅเดຌ อาจ฿ชຌคพลังงานจากครืไองยิง (Energy of propulsion) พียง
อยางดียว หรือ฿ชຌอุปกรณ์ขับพิไมติม (Additional impelling device) กใเดຌ 
 

๎. ผลการทดสอบ 
คาอัตราหนวงเดຌจากคาฉลีไยทีไเดຌจากอุปกรณ์วัดอัตรารงสองครืไอง  

 
๏. วิธีทดสอบทียบทา  

฿หຌป็นเปตามขຌอ ํ๐ ของประกาศนีๅ   
  
 
 
 
 

_________________________ 
 



  

                                                        ภาคผนวก 4 
                                การก าหนดความสูงละความกวຌางของพนักพิงศีรษะ 

_________________________ 

      

 
 

รูปทีไ 1 การก าหนดความสูงของพนักพิงศีรษะ 
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รูปทีไ 2 การก าหนดความกวຌางของพนักพิงศีรษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 

(r = สຌนอຌางอิง) 

(ระนาบนวตัๅง P’) 

(ระนาบนวตัๅง P’) 

(หนຌาตัด C) 

(นวระนาบกึไงกลางนวดิไงของทีไนัไง) 



  

ภาคผนวก 5 
รายละอียดของนวละการวัดระหวางการทดสอบ 

                                          _________________________ 
 

 
                          

 
 

รูปทีไ ํ รายละอียดของนวละการวัดระหวางการทดสอบ (ํ ละ ๎a) 
 
 
 

ํ    ต าหนงริไมตຌน (Original unloaded position) 
๎a  ต าหนงทีไปลีไยน หลังจาก฿ชຌมมนต์ (Moment) ขนาด ๏๓๏ นิวตัน-มตร กระท ากับสวน 

หลังของหุนจ าลองรอบจุด R ดยก าหนดสຌนอຌางอิงทีไปลีไยนต าหนง (Displaced reference  
line) คือ rํ 

๎b  ต าหนงทีไปลีไยน หลังจาก฿ชຌหุนจ าลองรูปศีรษะทรงกลม ขนาดสຌนผาศูนย์กลาง 165 มิลลิมตร   
กดลงดຌวยรง F พืไอสรຌางมมนต์ (Moment) ขนาด 373 นิวตัน-มตร รอบจุด R 
ดยสຌนอຌางอิงทีไปลีไยนต าหนง (rํ) จะตຌองคงอยู฿นนวดิม 

๏    ต าหนงหลังจากพิไมรง F ป็น ๔๕์ นิวตัน 
 

 

 

  

(r = สຌนอຌางอิง) 

(rํ = สຌนอຌางอิงทีไปลีไยนต าหนง) 
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รูปทีไ ๎ รายละอียดของนวละการวัดระหวางการทดสอบ (๎b ละ ๏) 
 
 
 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สຌนสัมผัส Y) 



  

ภาคผนวก 6  
การทดสอบจุดยึดทีไนัไง ละระบบปรับต าหนง ระบบลใอก ละระบบลืไอนของจุดยึดทีไนัไง 

                                          _________________________ 
 

ํ. การทดสอบความตຌานทานตอผลกระทบจากรงฉืไอย (Inertia effects)  
ํ.ํ ทีไนัไงทดสอบจะตຌองยึดอยูบนสวนตัวถังของรถทีไออกบบเวຌ ซึไงสวนตัวถังของรถนีๅตຌองยึด

อยางมัไนคงบนรางลืไอนทดสอบ (Test trolley) ตามทีไก าหนดดังตอเปนีๅ 
ํ.๎ วิธีทีไ฿ชຌส าหรับการยึดตัวถังของรถบนรางลืไอนทดสอบ ตຌองเมป็นการสริมความ

ขใงรงของจุดยึดทีไนัไง 
ํ.๏ ทีไนัไงละชิๅนสวนของทีไนัไงตຌองปรับละลใอกตามทีไก าหนด฿นขຌอ ๒ (ํ) ของประกาศนีๅ ละ

฿นต าหนง฿ดต าหนงหนึไงทีไก าหนด฿นขຌอ ๔ (๏) หรือขຌอ ๔ (๐) ของประกาศนีๅ    
ํ.๐ ถຌากลุมของทีไนัไงทีไเมมีความตกตาง฿นสาระส าคัญตามทีไก าหนด฿นขຌอ 18 ของประกาศนีๅ 

การทดสอบตามทีไก าหนด฿นขຌอ ๔ (ํ) ละขຌอ ๔ (๎) ของประกาศนีๅ อาจท าดยปรับทีไนัไงตัวหนึไงเปทีไต าหนง
หนຌาสุดละอีกตัวหนึไงปรับเปทีไต าหนงหลังสุด 

ํ.๑ การวัดอัตราหนวงหรืออัตรารงของรางลืไอนทดสอบ฿หຌ฿ชຌ Data channels of frequency 
class (CFC) 60 ตามคุณลักษณะของมาตรฐานสากล ISO 6487 (๎์์๎) 
 

๎. การทดสอบการชนของรถทั งคันกับผนังทดสอบ 
๎.ํ ผนังทดสอบตຌองประกอบดຌวยบลใอกคอนกรีตสริมรงมีความกวຌางเมนຌอยกวา 3 มตร 

ความสูงเมนຌอยกวา 1.5 มตร ละความหนาเมนຌอยกวา 0.6 มตร ผิวดຌานหนຌาของผนังทดสอบจะตຌองตัๅง
ฉากกับสวนทຌายสุดของรางวิไง ละตຌองปຂดดຌวยผนเมຌอัดทีไมีความหนา 19  1 มิลลิมตร ดຌานหลังของบลใอก
คอนกรีตสริมรงตຌองอัดดຌวยดิน (Earth) เมนຌอยกวา 90 ตัน  ผนังทดสอบทีไท าจากคอนกรีตสริมรงละดิน
อาจทนทีไดຌวยสิไงกีดขวางอืไนทีไมีผิวดຌานหนຌาหมือนกัน ดยทีไ฿หຌผลการทดสอบทียบทากัน  

๎.๎ ฿นขณะทีไ กิดการกระทก฿หຌรถวิไงอยางอิสระ ละตຌองมาชนกับผนังทดสอบ฿น
นวตัๅงฉาก ดยสຌนกึไงกลางนวดิไงของดຌานหนຌารถละสຌนกึไงกลางนวดิไงของผนังทดสอบจะบีไยงบนเป
ดຌานขຌางเดຌเมกิน  30 ซนติมตร ฿นขณะทีไกิดการกระทก รถตຌองเมมีการควบคุมระบบบังคับลีๅยวหรือ
อุปกรณ์ขับคลืไอนพิไมติม฿ดโ ทัๅงนีๅ ฿หຌความรใวของการกระทกจะตຌองอยูระหวาง 48.3 กิลมตรตอชัไวมง 
ละ 53.1 กิลมตรตอชัไวมง    

๎.๏ ระบบชืๅอพลิงตຌองติมชืๅอพลิงอยางนຌอยรຌอยละ 90 ของปริมาตรความจุ หรือ
ของหลวอืไนทีไมีคุณลักษณะทียบทา  
 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 



  

 ภาคผนวก 7  
การก าหนดมิติของจุด a  บนชองวางของพนักพิงศีรษะ  

_________________________ 

 
รูปทีไ 1 ตัวอยางของชองวาง฿นนวระดับ 

 
หมายหตุ : หนຌาตัด A-A ก าหนดจากจุดของพืๅนทีไชองวางทีไทรงกลมสามารถขຌาเปเดຌลึกทีไสุด จนสัมผัสกับขอบ 
ของชองวาง ดยเม฿ชຌรงกด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หนຌาตัด A-A) 

(ทรงกลมขนาดสຌนผาศูนย์กลางขนาด ํ๒๑ มม.) 
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รูปทีไ 2 ตัวอยางของชองวาง฿นนวดิไง 
 

หมายหตุ : หนຌาตัด A-A ก าหนดจากจุดของพืๅนทีไชองวางทีไทรงกลมสามารถขຌาเปเดຌลึกทีไสุดจนสัมผัสกับขอบ
ของชองวาง ดยเม฿ชຌรงกด 

 
 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หนຌาตัด A-A) 

(ทรงกลมขนาดสຌนผาศูนย์กลาง
ขนาด ํ๒๑ มม.) 



  

     ภาคผนวก 8 
 การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันผูຌดยสารตอการคลืไอนทีไของสัมภาระ 

                                           _________________________ 
 

ํ. บลใอกทดสอบ (Test Blocks) 
บลใอกขใงทีไมีจุดศูนย์กลางความฉืไอยอยูตรงศูนย์กลางรูปทรงรขาคณิต (Geometric centre) 
บบทีไ 1 
มิต ิ  300x300x300 มิลลิมตร 

                                          ทุกขอบละมุมมีความคຌงมน 20 มิลลิมตร 
มวล  18 กิลกรัม 
บบทีไ 2 
มิต ิ  500x350x125 มิลลิมตร 

 ทุกขอบละมุมมีความคຌงมน 20 มิลลิมตร 
มวล  10 กิลกรัม 

 
๎. การตรียมการทดสอบ 

๎.ํ การทดสอบพนักพิงหลัง (พิจารณาจากรูปทีไ 1)  
๎.ํ.ํ คุณลักษณะทีไตຌองการทัไวเป 

 ๎.ํ.ํ.ํ ผูຌผลิตสามารถลือกทีไจะน าชิๅนสวนทีไมีความขใงนຌอยกวา 50 Shore A 
ออกจากทีไนัไงละพนักพิงศีรษะทีไ฿ชຌ฿นการทดสอบ 

 ๎.ํ.ํ.๎ น าบลใอกทดสอบบบทีไ 1 จ านวน 2 บลใอก เปวางเวຌบนพืๅนของหຌอง
กใบสัมภาระ ฿นการก าหนดต าหนงของบลใอกทดสอบ฿นทิศทางตามยาว ดยวาง฿หຌดຌานหนຌาบลใอกทดสอบ
สัมผัสกับนวดຌานหนຌาของหຌองกใบสัมภาระ ละดຌานลางของบลใอกทดสอบตຌองอยูบนพืๅนของหຌองกใบสัมภาระ 
ลຌวลืไอนบลใอกทดสอบดังกลาวเปดຌานหลัง฿หຌขนานกับระนาบกึไงกลางตามยาวของรถจนจุดศูนย์กลางรูปทรง
รขาคณิตของบลใอกทดสอบอยูหางจากจุดศูนย์กลางดิม฿นนวระดับป็นระยะทากับ 200 มิลลิมตร ถຌาหຌอง
กใบสัมภาระเมสามารถวางบลใอกทดสอบ฿หຌหางทีไระยะ 200 มิลลิมตร ตามทีไก าหนด ละถຌาทีไนัไงถวหลัง
สามารถปรับต าหนง฿นนวระดับเดຌ ทีไนัไงหลานีๅตຌองปรับต าหนงเปทางดຌานหนຌาสุด฿นต าหนง฿ชຌงานปกติ 
หรือเปยังต าหนงทีไท า฿หຌบลใอกทดสอบสามารถวางเดຌทีไระยะ 200 มิลลิมตร ทัๅงนีๅ ฿หຌลือกระยะการปรับ
ต าหนงทีไนัไงทีไนຌอยกวา  

 ฿นกรณีอืไนบลใอกทดสอบจะตຌองวางเวຌเกลสุดทาทีไป็นเปเดຌทาง
ดຌานหลังของทีไนัไงหลัง ระยะหางระหวางระนาบกึไงกลางตามยาวของรถละพืๅนผิวดຌาน฿นของตละบลใอก
จะตຌองมีระยะ 25 มิลลิมตร พืไอ฿หຌเดຌระยะหางระหวางบลใอกทดสอบทัๅงสองป็น 50 มิลลิมตร  

 ๎.ํ.ํ.๏ ฿นระหวางการทดสอบ ตຌองปรับทีไนัไง฿หຌระบบลใอคของทีไนัไงเมคลายหรือ
หลุดออก นืไองจากปัจจัยภายนอก หากป็นเปเดຌ฿หຌปรับทีไนัไง ดังนีๅ 

ระบบปรับลืไอนตามนวยาวตຌองอยู฿นต าหนงการลใอค (Notch)     
ทีไ 1 หรือ 10 มิลลิมตร เปดຌานหนຌานับจากต าหนงหลังสุดของการ฿ชຌงานทีไก าหนดดยผูຌผลิต (ส าหรับทีไนัไงทีไมี
การปรับลืไอน฿นนวดิไงบบอิสระ บาะนัไงตຌองอยูต าหนงตไ าสุดทาทีไป็นเปเดຌ) ฿หຌท าการทดสอบดยพนักพิงหลัง
อยู฿นต าหนง฿ชຌงานปกต ิ
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 ๎.ํ.ํ.๐ ถຌาพนักพิงหลังมีพนักพิงศีรษะ ฿หຌท าการทดสอบดยปรับพนักพิง
ศีรษะ฿หຌอยู฿นระดับสูงสุด 

 ๎.ํ.ํ.๑ ถຌาพนักพิงหลังของทีไนัไงดຌานหลังสามารถพับเดຌ พนักพิงหลังตຌองพับขึๅน
฿นต าหนงการลใอคปกต ิ

 ๎.ํ.ํ.๒ ทีไนัไงดຌานหลังทีไบลใอกทดสอบบบทีไ 1 เมสามารถติดตัๅงเดຌ ฿หຌยกวຌน
จากการทดสอบนีๅ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปทีไ 1 ต าหนงของบลใอกทดสอบกอนการทดสอบดຌานหลังของพนักพิงหลัง 
 

๎.ํ.๎ รถทีไมีทีไนัไงมากกวา 2 ถว 
 ๎.ํ.๎.ํ ถຌาทีไนัไงถวหลังสุดสามารถถอดออกเดຌละ/หรือพับลงเดຌดยผูຌ฿ชຌ

ตามทีไระบุเวຌ฿นคูมือผูຌผลิตพืไอพิไมพืๅนทีไ฿นหຌองดยสารลຌว ทีไนัไงถวถัดเปดຌานหนຌาตຌองท าการทดสอบดຌวย 
 ๎.ํ.๎.๎ ฿นกรณีทีไหนวยงานทดสอบเดຌปรึกษากับผูຌผลิตลຌว อาจตัดสิน฿จเมท า

การทดสอบถวทีไนัไงถว฿ดถวหนึไง฿นสองถวหลังสุด หากทีไนัไงละตัวยึดติดมีการออกบบคลຌายคลึงกันละ
ป็นเปตามคุณลักษณะทีไตຌองการของการทดสอบทีไระยะ 200 มิลลิมตร 

๎.ํ.๏ มืไอมีชองวางทีไท า฿หຌบลใอกทดสอบบบทีไ 1 จ านวน 1 บลใอก สามารถคลืไอนตัว
ผานทีไนัไงเดຌ ตຌองติดตัๅงบลใอกทดสอบบบทีไ 1 จ านวน 2 บลใอก ดຌานหลังทีไนัไงตามต าหนงทีไหนวยงานทดสอบ
ละผูຌผลิตเดຌตกลงกัน   

๎.ํ.๐ ผังรูปบบละต าหนงการจัดวางการทดสอบตຌองบันทึกเวຌ฿นรายงานการ
ทดสอบ 
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๎.๎ การทดสอบระบบกัๅนสวน 

ส าหรับการทดสอบระบบกัๅนสวนทีไหนือพนักพิงหลัง รถตຌองติดตัๅงพืๅนทดสอบยกระดับ 
(Fixed raised test floor) พืไอท า฿หຌจุดศูนย์ถวงของบลใอกทดสอบอยูกึไงกลางระหวางขอบผิวบนสุดของพนักพิงหลัง 
(ดยเมนับรวมพนักพิงศีรษะ) ละขอบลางสุดของฝງาหลังคาดຌาน฿น วางบลใอกทดสอบบบทีไ 2 ฿หຌพืๅนผิวดຌานทีไ
มีขนาด฿หญสุด 500x350 มิลลิมตร อยูบนพืๅนทดสอบยกระดับ ดย฿หຌนวกึไงกลางของบลใอกทดสอบสัมพันธ์ 
กับนวตามยาวของรถ ละ฿หຌพืๅนผิวดຌานทีไมีขนาด 500x125 มิลลิมตร หันเปทางดຌานหนຌา (วางตามขวาง
กับนวยาวของรถ) ละสัมผัสดยตรงกับระบบกัๅนสวน นอกจากนีๅสามารถท าการทดสอบดຌวยบลใอกทดสอบ
บบทีไ 1 จ านวน 2 บลใอก ตามทีไก าหนดเวຌ฿นขຌอ 2.1 ของภาคผนวกนีๅ พืไอ฿ชຌทดสอบพนักพิงหลังพรຌอมกันเดຌ 
(ดูรูปทีไ 2) ระบบกัๅนสวนทีไเมสามารถวางบลใอกทดสอบบบทีไ 2 เวຌทีไดຌานหลังเดຌ ฿หຌยกวຌนจากการทดสอบนีๅ  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปทีไ 2 การทดสอบระบบกั นสวนหนือทีไพนักพิงหลัง 
 

๎.๎.ํ ถຌาพนักพิงหลังติดตัๅงพนักพิงศีรษะ ฿หຌท าการทดสอบดยปรับพนักพิงศีรษะอยู฿น
ต าหนงสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 

(ระนาบตามขวาง) 

(ขอบของหลังคาภาย฿น) 
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๏. การทดสอบบบพลวัต (Dynamic test)  
ส าหรับพนักพิงหลังละระบบกัๅนสวนทีไ ฿ชຌป็นระบบจ ากัดการคลืไอนทีไของสัมภาระ 

(Luggage restraint systems) 
๏.ํ ตัวถังของรถดยสารตຌองยึดกับรางลืไอนทดสอบ ละจุดยึดนีๅตຌองเมสริมความขใงรง

฿หຌกับพนักพิงหลังละระบบกัๅนสวน หลังจากทีไติดตัๅงบลใอกทดสอบตามขຌอ 2.1 หรือ ขຌอ 2.2 ของภาคผนวก       
นีๅลຌว ตัวถังรถตຌองเดຌรับความหนวงหรือรง (ลຌวตผูຌผลิตลือก) ฿หຌเดຌความรใวคลืไอนทีไดยอิสระ฿นขณะการชนทีไ
ความรใว 50+0/-2 กิลมตรตอชัไวมง (ดังรูปทีไ 3) ละหากมืไอมีการตกลงกับผูຌผลิต สามารถ฿ชຌจังหวะความรง 
(Pulse corridor) นีๅป็นทางลือกส าหรับการทดสอบความขใงรงของจุดยึดทีไนัไงละระบบการปรับต าหนง 
ระบบลใอก ละระบบลืไอนของจุดยึดทีไนัไงตามขຌอ ๔ (1) ของประกาศนีๅเดຌ  
 

 
 

รูปทีไ 3 อัตราหนวงหรืออัตรารงของรางลืไอนสัมพันธ์กับวลา (จ าลองการชนดຌานหนຌา) 
 

 
_________________________ 



  

ภาคผนวก 9 
อกสารขຌอมูล 

ส าหรับการรับรองบบของทีไนัไง จุดยึดทีไนัไง ละพนักพิงศีรษะของรถ 
                                          _________________________ 
 
1.  ขຌอมูลทัไวเป :  
     General  :  
    1.1 ยีไหຌอ (ครืไองหมายการคຌาของผูຌผลิต) : .................................................................. ...............................................              
          Make (Trade name of manufacturer) :                                                                           
    1.2 บบ : .................................................................... ..............................................................................................               
          Type and general commercial description :                                                                   
          (ก) ตัวลขชีๅบงยานยนต์ * : ………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                        
          Vehicle Identification Number (VIN) * :                                                                           
    1.3 วิธีก าหนดบบ (ถຌามี) : ...................................................................................................................... ................               
          Means of identification of type (if marked) :                                                                        
    1.๐ ประภทรถ : ............................................................................................................ ...........................................               
          Category of vehicle (s) :                                                                                               
    1.๑ ชืไอละทีไอยูของผูຌผลิต : .................................................................................. ....................................................              
          Name and address of manufacturer :                                                                           
    1.๒ ชืไอละทีไอยูของตัวทนผูຌผลิตทีไเดຌรับมอบอ านาจ (ถຌามี) : ............................................................................ .....               
          Name and address of manufacturer’s authorized representative, (if available) :                 

          * ฿นกรณีการรับรองรายคัน ฿หຌระบุตวัลขชีๅบงยานยนต์ (Specify VIN , In case of individual approval.) 
                        
2. คุณลักษณะการสรຌางทัไวเปของรถ :  
    General construction characteristics of vehicle : 
    2.1 ภาพละ/หรือรูปวาดของรถ : ……………………………………………………………………………………………………… 
           Photos and/or drawing of a representative vehicle : 
    2.2 บบของตัวถัง : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
          Type of bodywork : 
    2.3 วัสดุละวิธีการสรຌาง : ………………………………………………………………………………………………………………… 
          Materials used and methods of construction :      
 

3. ทีไนัไง :  
    Seats : 
    3.1. จ านวน : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           Number :  
    3.2  ต าหนงละการจัดวางทีไนัไง : ……………………………………………………………………………………………………..  
           Position and arrangement : 
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    3.3  มวล : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
           Mass :  
 

    3.4. คุณลักษณะ ค าอธิบายละรูปวาดของ : ………………………………………………………………………………………. 
          Characteristics, description and drawing of :  
          3.4.1 ทีไนัไงละจุดยึดทีไนัไง : ………………………………………………………………………………………………………...  
                   The seats and their anchorages : 
          3.4.2 ระบบปรับต าหนง (ถຌามี) : ……………………………………………………………………………………………….. 
                   The adjustment system (if available)  : 
          3.4.3 ระบบลืไอนละระบบลใอก (ถຌามี) : ……………………………………………………………………………………... 
                   The displacement and locking system (if available)  : 
          3.4.4 จุดยึดขใมขัดนิรภัย หากติดตัๅงกับครงสรຌางทีไนัไง : ………………………………………………………………… 
                   The seat belt anchorage if incorporated in the seat structure : 
          3.4.5 สวนของรถทีไ฿ชຌป็นจุดยึด : ………………………………………………………………………………………………… 
                   The parts of the vehicle used as anchorages : 
    3.5 พิกัดหรือรูปวาดจุด R : …………………………………………………………………………………………………………………  
          Coordinates or drawing of the R point 
           3.5.1  ทีไนัไงคนขับรถ : ………………………………………………………………………………………………………………… 
                  Driver’s seat :  
          3.5.2 ต าหนงการนัไงอืไนโ : ……………………………………………………………………………………………………….. 
                  All other seating positions :    
    3.6 มุมล าตัวออกบบของ : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
          Design torso angle of :  
          3.6.1 ทีไนังคนขับรถ : …………………………………………………………………………………………………………………. 
                    Driver’s seat : 
          3.6.2 ต าหนงการนัไงอืไนโ : ………………………………………………………………………………………………………... 
                   All other seating positions :  
    3.7 ระยะการปรับทีไนัไงของ : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
           Range of seat adjustment of : 
           3.7.1 ทีไนังคนขับรถ : ………………………………………………………………………………………………………………... 
                    Driver’s seat : 
           3.7.2 ต าหนงการนัไงอืไนโ : ………………………………………………………………………………………………………. 
                   All other seating positions : 
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4. พนักพิงศีรษะ :  
    Head restraints : 
    4.1 บบของพนักพิงศีรษะ : รวม/ถอดเดຌ/ยก 
          Types(s) of head restraints : integrated/detachable/separate 
    4.2 ลขทีไการรับรองบบ (ถຌามี) : ………………………………………………………………………………………………………...   
          Type-approval number(s)(if available) : 
    4.3 อธิบายรายละอียดของพนักพิงศีรษะ฿นสวนของวัสดุทีไหอหุຌมหรือวัสดุทีไ฿ชຌ ต าหนงละคุณลักษณะ
ของชิๅนสวนตางโ ของจุดยึดของบบทีไนัไง รวมทัๅงการติดตัๅงครงสรຌางของพนักพิงศีรษะ (฿นกรณีพนักพิงศีรษะ
บบยก) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….   
          Detailed description of the head restraint, specifying in particular the nature of the 
padding material or materials used and, where applicable, the position and specification of 
the braces and anchorage pieces for the type or types of seats for which approval is sought. 
In case of a separate head restraint, a detailed description of the structural zone to which 
the head restraint is intended to be fixed: 
 
    

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ภาคผนวก 10 

    งืไอนเขการยอมรับผลการทดสอบหรือตรวจสอบ 

หรือผลการตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบ 

_________________________ 
 

กรมการขนสงทางบกจะยอมรับผลการทดสอบหรือตรวจสอบ หรือผลการตรวจสอบการผลิต฿หຌ
ป็นเปตามตຌนบบตามงืไอนเข ดังตอเปนีๅ 

ํ. หนวยงานทดสอบ  
(ํ) ประภทของหนวยงานทดสอบ มีดังนีๅ 

 (ก) หนวยงานทดสอบประภท ํ ป็นหนวยงานทีไท าการทดสอบ ดย฿ชຌครืไองมือละ
อุปกรณ์฿นการทดสอบของตนอง 

 (ข) หนวยงานทดสอบประภท ๎ ป็นหนวยงานทีไก ากับดูลการทดสอบ ดย฿ชຌครืไองมือ
ละอุปกรณ์฿นการทดสอบของผูຌผลิต หรือหนวยงานอกชนอืไน (Third Party) 

 หนวยงานทดสอบอาจจะป็นหนวยงานทดสอบประภท ํ หรือประภท ๎ กใเดຌ 
(๎) หนวยงานทดสอบตຌองมีมาตรฐานทีไก าหนด฿นตละประภทของหนวยงานทดสอบ 

ดังตอเปนีๅ 
 (ก) หนวยงานทดสอบประภท ํ ตຌองป็นเปตามมาตรฐานอยาง฿ดอยางหนึไง ดังนีๅ 

ํ) มาตรฐานขององค์การระหวางประทศวาดຌวยการมาตรฐาน ( International 
Organization for Standardization) General requirements for the competence of testing and 
calibration laboratories มาตรฐานลขทีไ ISO ํ๓์๎๑-๎์์๑ ขึๅนเป 

๎) มาตรฐานขຌอก าหนดทัไวเปวาดຌวยความสามารถของหຌองปฏิบัติการทดสอบ ละ
หຌองปฏิบัติการสอบทียบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานลขทีไ มอก.ํ๓์๎๑ – ๎๑๐๔ ขึๅนเป 

หนวยงานทดสอบประภททีไ ํ อาจท าการทดสอบหรือก ากับดูลการทดสอบ ณ ทีไท า
การทดสอบของผูຌผลิตหรือทีไท าการทดสอบของตัวทนผูຌผลิตทีไเดຌรับมอบอ านาจกใเดຌ 

 (ข) หนวยงานทดสอบประภท ๎ ตຌองป็นเปตามมาตรฐานอยาง฿ดอยางหนึไง ดังตอเปนีๅ 
ํ) มาตรฐานขององค์การระหวางประทศวาดຌวยการมาตรฐาน (International 

Organization for Standardization) General criteria for the operation of various types of bodies 
performing inspection มาตรฐานลขทีไ ISO ํ๓์๎์–ํ๕๕๔ ขึๅนเป 

๎) มาตรฐานขຌอก าหนดทัไวเปส าหรับหนวยตรวจตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มาตรฐานลขทีไ มอก. ํ๓์๎์ – ๎๑๐๎ ขึๅนเป 

๎. หนวยงานตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบ 

(ํ) ประภทของหนวยงานตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบ มีดังนีๅ 
 (ก) หนวยงานตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบประภท ํ ป็นหนวยงานทีไท าการ

ประมินละติดตามประสิทธิผลของระบบควบคุมคุณภาพการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบของผูຌผลิต 

 (ข) หนวยงานตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบประภท ๎ ป็นหนวยงานทีไก ากับ 
ดูล หรือท าการทดสอบ หรือตรวจสอบ ฿หຌป็นเปตามการตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบ 

 หนวยงานตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบอาจป็นหนวยงานตรวจสอบการผลิต
ป็นเปตามตຌนบบประภท ํ หรือประภท ๎ กใเดຌ 
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(๎) หนวยงานตรวจสอบการผลิตป็นเปตามตຌนบบตຌองมีมาตรฐานทีไก าหนด฿นประภทของ
หนวยงานตรวจสอบการผลิตป็นเปตามตຌนบบ ดังนีๅ 

(ก) หนวยงานตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบประภท ํ ตຌองป็นเปตาม
มาตรฐานอยาง฿ดอยางหนึไง ดังตอเปนีๅ 

ํ ) มาตรฐานขององค์การระหวางประทศวาดຌวยการมาตรฐาน (International 
Organization for Standardization) Conformity assessment – requirement for bodies providing 
audit and certification of management systems มาตรฐานลขทีไ ISO ํ๓์๎ํ – ๎์์๒ ขึๅนเป 

๎) มาตรฐานการตรวจสอบละรับรอง – ขຌอก าหนดส าหรับหนวยตรวจประมินละ฿หຌ
การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานลขทีไ มอก. ํ๓์๎ํ – ๎๑๑์ ขึๅนเป 

(ข) หนวยงานตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบประภท ๎ ตຌองป็นเปตามมาตรฐาน
อยาง฿ดอยางหนึไง ดังตอเปนีๅ 

ํ) มาตรฐานขององค์การระหวางประทศวาดຌวยการมาตรฐาน (International Organization 
for Standardization) General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection 
มาตรฐานลขทีไ ISO ํ๓์๎์-ํ๕๕๔ ขึๅนเป 

๎) มาตรฐานขຌอก าหนดทัไวเปส าหรับหนวยตรวจตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มาตรฐานลขทีไ มอก. ํ๓์๎์ – ๎๑๐๎ ขึๅนเป 
      

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ภาคผนวก 11 

การตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบ 
(Conformity of Production : COP) 

_________________________ 
 

พืไอ฿หຌมัไน฿จวาผูຌผลิตจะด านินการผลิต ประกอบ หรือน าขຌาสวนควบละครืไองอุปกรณ์฿หຌ
ป็นเปตามตຌนบบอยางมีมาตรฐานสมไ าสมอ ทัๅงกอนละหลังจากเดຌรับหนังสือรับรองบบ จึงตຌองมีการ
ตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบ ดังตอเปนีๅ 

ํ. ตรวจสอบกอนเดຌรับหนังสือรับรองบบ฿หຌด านินการ ดังนีๅ 
(ํ) ตรวจสอบขัๅนตอนละการตรียมการควบคุมระบบคุณภาพการผลิต฿หຌป็นเปตาม

ตຌนบบสวนควบละครืไองอุปกรณ์ทีไขอรับรองบบ ชน ตรวจคูมือควบคุมคุณภาพการผลิต ตรวจผนการ
ทดสอบหรือตรวจสอบทีไจ าป็น  

(๎) พิจารณาการตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบของผูຌผลิตจากหนวยงานตรวจสอบ
ตามทีไก าหนดเวຌ฿นภาคผนวก ํ์ อยาง฿ดอยางหนึไง 

(๏) ฿หຌยอมรับหนังสือรับรองการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบตามมาตรฐาน฿ดมาตรฐานหนึไง 
ดังนีๅ 

(ก) มาตรฐานขององค์การระหวางประทศวาดຌวยการมาตรฐาน (International Organization 
for Standardization) Quality management systems – Requirements มาตรฐานลขทีไ ISO ๕์์ํ- ๎์์๔ ขึๅนเป 
หรือมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ : ขຌอก าหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานลขทีไ มอก. 
๕์์ํ – ๎๑๑๎ ขึๅนเป 

(ข) มาตรฐานขององค์การระหวางประทศวาดຌวยการมาตรฐาน (International Organization 
for Standardization) Quality management systems – Particular requirements for the application of ISO 
๕์์ํ : ๎์์๔ for automotive production and relevant service part organizations มาตรฐานลขทีไ ISO/TS 
ํ๒๕๐๕-๎์์๕ ขึๅนเป หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานลขทีไ มอก. ํ๒๕๐๕ ขึๅนเป  

๎. ตรวจสอบภายหลังทีไเดຌรับหนังสือรับรองบบ฿หຌด านินการ ดังนีๅ 
(ํ) ตรวจสอบดยติดตามประสิทธิผลของขัๅนตอนการควบคุมระบบคุณภาพการผลิต฿หຌ

ป็นเปตามตຌนบบกอนเดຌรับหนังสือรับรองบบตาม ํ 
(๎) ฿หຌพิจารณาการด านินการของผูຌผลิต ดังนีๅ 

 (ก) นบรายละอียดหนังสือรับรองการตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบ฿นการ
ยืไนขอรับรองบบ ละจຌงการกຌเขหรือพิไมติมหนังสือรับรองการตรวจสอบการผลิตคุณภาพการผลิต฿หຌ
ป็นเปตามตຌนบบ฿หຌกรมการขนสงทางบกทราบทุกครัๅง 

 (ข) มีขัๅนตอนส าหรับการประมินการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบของสวนควบละครืไอง
อุปกรณ์ทีไเดຌรับรองบบ฿นตละรงงานการผลิต 

 (ค) จัด฿หຌมีการด านินการตรวจติดตามการทดสอบทีไจ าป็นตอการประมินการผลิต ฿หຌ
ป็นเปตามตຌนบบ 
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 (ง) มีขຌอมูลทีไป็นผลการทดสอบหรือตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบ ดยการบันทึก
ละกใบอกสารขຌอมูลส าหรับ฿ชຌ฿นการประมินตามชวงวลา฿นตละสวนควบละครืไองอุปกรณ์ทีไกรมการขนสง  
ทางบกก าหนด ตตຌองเมกิน ํ์ ป 

 (จ) วิคราะห์ผลของการทดสอบ หรือการตรวจสอบความสถียรของบบ฿นตละสวนควบ
ละครืไองอุปกรณ์ พืไอก าหนดความปรผันทีไยอมรับเดຌของการผลิตสวนควบละครืไองอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม 

(๏) ฿หຌท าการตรวจการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบของผูຌผลิตตามระยะวลาทีไก าหนด หากเมมี
การก าหนดระยะวลาการตรวจประมินระบบควบคุมคุณภาพการผลิตเวຌ ฿หຌมีการตรวจประมินดังกลาวปละครัๅง 

(๐) กรณีทีไพบวา การผลิตเมป็นเปตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขทีไก าหนดเวຌ฿น
ประกาศนีๅ฿หຌกรมการขนสงทางบกก าหนดมาตรการบังคับทีไจ าป็น พืไอ฿หຌผูຌผลิตท าการผลิต฿หຌป็นเปตามบบ
ทีไรับรองเวຌดยเมชักชຌา ชน การ฿หຌผูຌผลิตสงผนการปรับปรุงกຌเขขຌอบกพรอง฿นการผลิต ดยท าป็นหนังสือ
หรือจຌง฿หຌผูຌผลิตชีๅจงละด านินการ฿หຌถูกตຌองภาย฿นระยะวลาทีไก าหนด 

(๑) ท าการตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบ หรือการน าขຌาสวนควบละครืไอง
อุปกรณ์ตามกฎหมาย ระบียบ ประกาศทีไกีไยวขຌองกับการรับรองบบ ณ รงงานผลิต รงงานประกอบ หรือ
คลังสินคຌา รวมทัๅงสถานทีไท าการทดสอบ   

 

_________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                      ภาคผนวก 12 
                                                   หนังสือรับรองบบ 

_________________________ 
 

 
 
 

ทีไ…………………… กรมการขนสงทางบก 
ถนนพหลยธิน ขวงจอมพล  
กรุงทพมหานคร 10900 

                                                                 วันทีไ.. ดือน.... พ.ศ. .... 
 

กรมการขนสงทางบกเดຌออกหนังสือนีๅ พืไอยืนยัน 
Department of Land Transport certifies for  
ประภทของการรับรองบบ :                   ......    
(Category of Type Approval) :              ......    
การรับรองบบส าหรับการผลิต ประกอบ หรือน าขຌาจ านวนมาก   
National Type Approval for Mass     
ของบบรถทีไมีทีไนัไง  จุดยึดทีไนัไง ละพนักพิงศีรษะตามประกาศกรมการขนสงทางบก รืไอง ก าหนดคุณสมบัติละ
คุณลักษณะ ละก าหนดหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขการรับรองบบทีไนัไง จุดยึดทีไนัไงละพนักพิงศีรษะของรถยนต์ 
พ.ศ. …..  
(of a type of vehicle with regard to DLT’s Notification on seat, seat anchorages and head restraint)   
 
ลขทีไการรับรองบบ :    ......                      ลขทีไการขยายการรับรองบบ :    ......  
Approval No. :    ......                             Extension No. :    ......  
 

1. ชืไอทางการคຌาหรือครืไองหมายการคຌาของรถ : …………………………………………………………………………………  
 Trade name or mark of the motor vehicle :                                                           ...... 
2. บบรถ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… .….. 
 Vehicle type :                                                                                                    ...... 
3. ชืไอละทีไอยูของผูຌผลิต : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 Manufacturer's name and address :                                                                       ...... 
4. ชืไอละทีไอยูตัวทนผูຌผลิต (ถຌามี) : …………………………………………………………………………………………… ...... 
 If applicable, name and address of the manufacturer's representative :                     ...... 
5. ค าอธิบายทีไนัไง :                                                                                                     ...... 
 Description of seats :                                                                                           ...... 
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6. จ านวนทีไติดตัๅงหรือสามารถติดตัๅงพนักพิงศีรษะ ปรับต าหนงเดຌ หรือปรับต าหนงเมเดຌ :             ...... 

Number of seats fitted or capable of being fitted with head restraints, adjustable or not 
adjustable :          ...... 

7. ค าอธิบายของระบบปรับต าหนง ระบบลืไอน ละระบบลใอกของทีไนัไง หรือของสวนประกอบตางโ ละ
ค าอธิบายระบบปງองกันผูຌดยสารจากการคลืไอนทีไของสัมภาระ :                                          ...... 

 Description of the adjustment, displacement and locking systems of the seat 
 or of its parts and a description of occupant protection system against displacement of 

luggage :                                                                                                         ...... 
8. ค าอธิบายของจุดยึดทีไนัไง : …………………………………………………………………………………………………… ...... 

            Description of seat anchorage :                                                                          ...... 
9. ต าหนงของทีไนัไงตามนวยาวระหวางการทดสอบ :                                                        ...... 

           Longitudinal position of the seats during the tests :                                              ...... 
10. รถทีไยืไนขอรับรองบบ :                                                                                         ...... 

            Vehicle submitted for approval on :                                                                   ...... 
    11. หนวยงานทดสอบทีไท าการทดสอบพืไอรับรองบบ : …………………………………………………………………...... 
           Technical Service responsible for conducting approval tests :                                ...... 

12. วันทีไของรายงานการทดสอบ :                                                                                 ...... 
            Date of report issued by that service :                                                                ...... 

13. จ านวนรายงานการทดสอบ :                                                                                   ...... 
             Number of report issued by that service :                                                           ...... 

14. หมายหตุ :                                                                                                       ...... 
            Remarks :                                                                                                       ...... 

15. อนุมัติการรับรองบบ / อนุมัติการปฏิสธการรับรองบบ / อนุมัติการขยายการรับรองบบ / อนุมัติการ
พิกถอนการรับรองบบ */ :                                                                                  ...... 
Approval is granted/extended/refused/ withdrawn */ :                                         ...... 

16. หตุผลการขยายการรับรองบบ (ถຌามี) :                                                                     ...... 
            Reason(s) of extension (if applicable) :                                                               ...... 

17. ต าหนงของครืไองหมายการรับรองบบ :                                                                  ...... 
            Position of approval mark on the vehicle :                                                         ...... 

18. ออก฿หຌ ณ. :                                                                                                     ...... 
           Place :                                                                                                          ...... 

19. วันทีไ :                                                                                                            ...... 
           Date :                                                                                                           ...... 

20. ลงชืไอ :                                                                                                           ...... 
            Signature :                                                                                                     ...... 
 



  

- 3 - 
 

          2ํ.  อกสารทีไนบทຌายหนังสือรับรองบบนีๅ มีดังตอเปนีๅ 
(1) รูปวาด ผนผัง ละผนของทีไนัไง จุดยึดทีไนัไงบนรถ ระบบปรับต าหนงละระบบลืไอนของทีไนัไงละ    

                      ของสวนประกอบตางโ ละอุปกรณ์ลใอก 
 (2) รูปภาพของทีไนัไง จุดยึดทีไนัไงบนรถ ระบบปรับต าหนงละระบบลืไอนของทีไนัไงละของ 

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

             (1) Drawings, diagrams and plans of the seats, their anchorage on the 
             vehicle, the adjustment and displacement systems of the seats and their 
                         parts, and their locking devices; 
              (2) Photographs of the seats, their anchorages, the adjustment and 
                         displacement systems of the seats and their parts, and their locking 
                                devices, and of additional occupant protection system against 
                      displacement of luggage. 

 
หมายหตุ :  ฿นกรณีของพนักพิงศีรษะตามทีไก าหนด฿นขຌอ 2 (ํ๎) (ข) ละ ขຌอ 2 (ํ๎) (ค) ของประกาศนีๅ ตຌอง

สดงรูปวาด ผนผัง ละรูปภาพของพนักพิงศีรษะ 

 Note :  In the case of seats fitted with head restraints as defined in 
                    paragraphs 2 (ํ๎) (ข) and 2 (ํ๎) (ค) of this Regulation, the head restraint shall be 
                    shown on all drawings, diagrams and photographs. 
 
  

 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ฿หຌขีดฆาหัวขຌอทีไเมเดຌ฿ชຌ 
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ครืไองหมายรับรองบบทีไนัไง จุดยึดทีไนัไง ละพนักพิงศีรษะ 

_________________________ 
 

ครืไองหมายการรับรองการทีไนัไง จุดยึดทีไนัไง ละพนักพิงศีรษะ฿นหนังสือรับรองบบประกอบดຌวย 

(1) สัญลักษณ์ประทศเทยทนดຌวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ T  ตัวพิมพ์฿หญ (capital) ทีไเมมีสวน
งอนคຌงทีไปลายสุดของตัวอักษร (san serif) อยูภาย฿นวงกลมทีไมีสຌนผาศูนย์กลางเมนຌอยกวา ๔ มิลลิมตร ละ
อักษร T  มีความสูงเมนຌอยกวากึไงหนึไงของสຌนผาศูนย์กลางของวงกลม 

(2) หมายลขขຌอก าหนดทางทคนิคทีไ 17 ขององค์การสหประชาชาติอยู฿นวงกลม ดยมีความ
สูงของตัวลขเมนຌอยกวาหนึไง฿นสามของสຌนผาศูนย์กลางวงกลม 
 
 
 
 
 
 
 

(3) ลขทีไการรับรองบบทีไมีขนาดความสูงของตัวลขเมนຌอยกวาหนึไง฿นสามของสຌนผาศูนย์กลาง
ของวงกลมป็นตัวอารบิก ดยรียงล าดับลขทีไตามล าดับ ดังนีๅ  

ล าดับทีไ ํ ปทีไออกหนังสือรับรองบบ ดยระบุพียงตัวลขของปพุทธศักราชสองตัวหลัง 
ชน สองตัวหลังของป พ.ศ. ๎๑๑๔ ฿หຌระบุพียง 58 

ล าดับทีไ ๎ ลขทีไการรับรองบบสีไตัวทีไก าหนดเวຌ฿นหนังสือรับรองบบ ชน  ลขทีไการ
รับรองบบ 2439  

฿นกรณีการรับรองบบรายคัน ทีไระบุตัวลขบงชีๅยานยนต์ ฿หຌต าหนงทีไป็นอักษรภาษาอังกฤษ 
(ริไมตຌนดຌวย A, B, C, … ตามล าดับ) ละต าหนงทีไสองถึงสีไป็นลขทีไการรับรองบบ ชน การรับรองบบ 001 ซึไง
มืไอถึง 999 ลຌว จึงปลีไยนอักษรภาษาอังกฤษ฿นต าหนงทีไหนึไงป็นล าดับตอเป 

ล าดับทีไ ๏ ลขทีไการด านินการขอกຌเขพิไมติมการรับรองบบ (การขอขยายการรับรองบบ) 

ดยก าหนด  

– ลขทีไ 00 คือ หมายลขทีไเดຌรับหนังสือรับรองบบครัๅงรก 
– ลขทีไ 01 02 03 ละตามล าดับตัวลขตอเป ลຌวตการรับรองการขอกຌเขพิไมติม

บบ฿นตละครัๅง 
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ตัวอยาง 

 
 
 

            
 

 58 2439 00 
การรับรองบบจ านวนมาก/จ านวนนຌอย 

 
 
 
 
 

            
 

 58 A0001 00 
การรับรองบบรายคัน 
 

 
 

_________________________ 
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