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ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เร่ือง  กําหนดคุณสมบัติ  คุณลักษณะ  และการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพของรถจักรยานยนต์ 

และกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการรับรองแบบอุปกรณ์มองภาพ 
และแบบการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพของรถจักรยานยนต์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

เพื่อให้ส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ของรถจักรยานยนต์เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน 
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒  แห่งกฎกระทรวงกําหนด  
ส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์สําหรับรถ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกําหนดให้อุปกรณ์   
มองภาพเป็นส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ที่ต้องผ่านการรับรองแบบ  และประกาศกําหนดคุณสมบัติ  
คุณลักษณะ  และการติดตั้ง  อุปกรณ์มองภาพของรถจักรยานยนต์  และกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขการรับรองแบบอุปกรณ์มองภาพและแบบการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพของรถจักรยานยนต์  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีตัวถังในกรณี  ดังต่อไปนี้   
(๑) ผลติ  ประกอบ  หรือนําเข้าเพื่อจําหน่าย 
(๒) ผลิต  ประกอบ  หรือนําเข้าเพื่อใช้เองที่มีจํานวนเกินกว่า  ๕  คันต่อแบบต่อปี   
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
(๑) รถจักรยานยนต์ที่ไม่มีตัวถัง  (bodywork)  หมายความว่า  รถจักรยานยนต์ที่ไม่มีอุปกรณ์ใด

ครอบผู้ขับรถทั้งหมดหรือบางส่วน   
(๒) อุปกรณ์มองภาพ  หมายความว่า  อุปกรณ์ใด ๆ  ที่ติดตั้งกับรถจักรยานยนต์  เพื่อให้ผู้ขับขี่

สามารถมองเห็นสภาพการจราจรด้านข้างและด้านหลังได้อย่างชัดเจน 
(๓) รัศมีความโค้ง  (r)  หมายความว่า  ค่าเฉลี่ยของรัศมีความโค้งที่วัดจากผิวสะท้อนของ

อุปกรณ์มองภาพตามวิธีที่กําหนดไว้ในภาคผนวก  ๑ 
(๔) รัศมีความโค้งหลัก  ณ  จุดใด ๆ  บนผิวสะท้อน  ri  และ  r'i  หมายความว่า  ค่าที่ได้จาก

การใช้เคร่ืองมือวัดตามวิธีที่กําหนดไว้ในภาคผนวก  ๑  ซึ่งวัดจากส่วนโค้งของผิวสะท้อนที่อยู่ในระนาบ 
ที่ขนานกับส่วนที่ใหญ่ที่สุดของกระจก  ณ  ตําแหน่งก่ึงกลางของความยาวกระจก  และบนส่วนโค้งของผิวสะท้อน
ที่ตั้งฉากกับส่วนที่ใหญ่ที่สุดของกระจก 

(๕) รัศมีความโค้ง  ณ  จุดใด ๆ  บนผิวสะท้อน  (rp)  หมายความว่า  ค่าเฉล่ียทางคณิตศาสตร์
ของรัศมีความโค้งหลัก  ณ  จุดใด ๆ  บนผิวสะท้อน  ri  และ  r'i  เช่น   

rp  =  ri  +  r'i 
 

(๖) ศูนย์กลางกระจก  หมายความว่า  ศูนย์กลางของพื้นที่กระจกที่เป็นผิวสะท้อน 
๒
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(๗) รัศมีความโค้ง  “c”  หมายความว่า  รัศมีความโค้งของชุดกระจกที่เป็นส่วนโค้งของวงกลม
ซึ่งใกล้เคียงที่สุดกับความโค้งมนของส่วนนั้น ๆ  ของอุปกรณ์มองภาพ   

(๘) แบบ  หมายความว่า  สิ่งที่กําหนดความเหมือนกันของสาระสําคัญเก่ียวกับคุณสมบัติ  
คุณลักษณะ  สมรรถนะ  ระบบการทํางาน  ประสิทธิภาพการทํางาน  การติดตั้ง  ประเภท  ขนาด  หรือจํานวน
ของส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ 

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

อุปกรณ์มองภาพ 
 (ข) ผู้ผลิตรถ  ซึ่งได้แก่  ผู้ที่ทําการผลิต  ประกอบ  หรือนําเข้ารถจักรยานยนต์ที่ติดตั้ง

อุปกรณ์มองภาพ 
(๑๐) หน่วยงานทดสอบ  หมายความว่า  กรมการขนส่งทางบกหรือหน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบก

ยินยอมให้ทําหน้าที่ทดสอบอุปกรณ์มองภาพ  หรือทดสอบการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพ 
(๑๑) หน่วยงานตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ  (Conformity  of  Production : COP)  

หมายความว่า  กรมการขนส่งทางบกหรือหน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกยินยอมให้ทําหน้าที่ตรวจประเมิน
ระบบคุณภาพการผลิตและสุ่มตรวจอุปกรณ์มองภาพหรือการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพ  ให้เป็นไปตาม
ต้นแบบที่ได้รับการรับรอง 

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติและคุณลักษณะ 

 
 

ข้อ ๓ อุปกรณ์มองภาพของรถจักรยานยนต์ต้องมีคุณสมบัติ  คุณลักษณะ  และเกณฑ์การทดสอบ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติและคุณลักษณะทั่วไป 
 (ก) ต้องสามารถปรับได้ 
 (ข) ขอบของผิวสะท้อนต้องอยู่ภายในชุดยึดกระจกและมีค่ารัศมีความโค้ง  “c”  ในทุกจุด

ทุกทิศทางไม่น้อยกว่า  ๒.๕  มิลลิเมตร   
  กรณีผิวสะท้อนย่ืนออกมาจากชุดยึดกระจก  ขอบของส่วนที่ ย่ืนเกินต้องมีค่ารัศมี 

ความโค้ง  “c”  ไม่น้อยกว่า  ๒.๕  มิลลิเมตร  และเม่ือใช้แรงกระทําไม่เกิน  ๕๐  นิวตัน  ณ  จุดที่ย่ืนมากที่สุด
ในแนวระดับและขนานกับระนาบก่ึงกลางตามความยาวของรถจักรยานยนต์  ขอบของส่วนที่ย่ืนสามารถ
เข้าไปอยู่ในชุดยึดกระจกได้ 
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 (ค) เม่ือติดตั้งอุปกรณ์มองภาพในทุกส่วนของอุปกรณ์โดยไม่คํานึงถึงการปรับแต่ง 
ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งชิ้นส่วนที่ติดกับชุดยึดกระจก  และทําการทดสอบการกระแทกที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑  
ของภาคผนวก  ๒  โดยนําลูกตุ้มทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๐๐  มิลลิเมตร  กระแทก  ณ  จุดสัมผัส  
ในตําแหน่งที่กําหนดในการทดสอบ  ขอบของผิวสะท้อนต้องมีค่ารัศมีความโค้ง  “c”  ไม่น้อยกว่า  ๒.๕  มิลลิเมตร  
เว้นแต่กรณีขอบของผิวสะท้อนที่ใช้ยึดติดอุปกรณ์มองภาพมีรูหรือมีส่วนร่นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า  
๑๒  มิลลิเมตร  ไม่ต้องทําการตรวจสอบรัศมีความโค้งดังกล่าว 

กรณีที่วัสดุที่ใช้เป็นอุปกรณ์มองภาพมีค่าความแข็งไม่เกิน  ๖๐  Shore  A  ให้ยกเว้นการตรวจสอบ
ตามที่กําหนดไว้ใน  (ข)  และ  (ค)   

(๒) คุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะ 
 (ก) ขนาดของผิวสะท้อนแบ่งออกเป็นสองขนาด 
  ๑) ขนาดขั้นต่ําของผิวสะท้อนมีพื้นที่ของผิวสะท้อนไม่น้อยกว่า  ๖๙  ตารางเซนติเมตร  

และกรณีอุปกรณ์มองภาพเป็นกระจกทรงกลมต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๙๔  มิลลิเมตร  
หากอุปกรณ์มองภาพเป็นรูปทรงอื่น  ต้องมีส่วนที่เป็นวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๗๘  มิลลิเมตร  ที่วางอยู่
บนผิวสะท้อนได้ 

  ๒) ขนาดสูงสุดของผิวสะท้อน  กรณีอุปกรณ์มองภาพเป็นกระจกทรงกลมต้องมี 
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน  ๑๕๐  มิลลิเมตร  หากอุปกรณ์มองภาพเป็นรูปทรงอื่น  ต้องมีส่วนที่เป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความกว้าง  ๑๒๐  มิลลิเมตร  ความยาว  ๒๐๐  มิลลิเมตร  ที่วางอยู่บนผิวสะท้อนได้ 

 (ข) ผิวสะท้อนและค่าสัมประสิทธิ์ของการสะท้อน 
  ๑) ผิวสะท้อนของกระจกต้องเป็นทรงกลมนูน 
  ๒) ความแตกต่างระหว่างรัศมีความโค้ง  (r)  ของผิวสะท้อนต้องเป็นไปตามเกณฑ์  

ดังต่อไปนี้ 
   ๒.๑) ความแตกต่างระหว่าง  ri  หรือ  ri'  และ  rp  ในแต่ละจุดอ้างอิงต้องไม่เกิน  

๐.๑๕  r   
   ๒.๒) ความแตกต่างระหว่างรัศมีความโค้ง  rp๑  ,  rp๒  และ  rp๓  เทียบกับค่า  r  

ต้องไม่เกิน  ๐.๑๕  r 
  ๓) รัศมีความโค้ง  (r)  ของกระจกต้องไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  มิลลิเมตร  แต่ไม่เกิน  

๑,๕๐๐  มิลลิเมตร 
  ๔) ค่าสัมประสิทธิ์ของการสะท้อนตามวิธีการทดสอบที่กําหนดไว้ในภาคผนวก  ๓  

ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔๐  กรณีที่อุปกรณ์มองภาพมี  ๒  ตําแหน่ง  คือ  ตําแหน่งในเวลากลางวัน 
และตําแหน่งในเวลากลางคืน  ให้ตําแหน่งในเวลากลางวันสามารถมองเห็นสีของสัญญาณไฟจราจรได้  
และตําแหน่งในเวลากลางคืนต้องมีค่าสัมประสิทธิ์ของการสะท้อนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔ 
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  ๕) เม่ืออุปกรณ์มองภาพอยู่ในสภาพอากาศที่เลวร้าย  ผิวสะท้อนต้องเป็นไปตาม  ๔)  
และสามารถใช้งานได้ปกติ 

(๓) อุปกรณ์มองภาพต้องทําการทดสอบการกระแทกและการดัดโค้งตามวิธีการทดสอบ 
ที่กําหนดไว้ในภาคผนวก  ๒  และต้องมีเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การทดสอบการกระแทก  แกนเหวี่ยงที่ทําการทดสอบยังคงแกว่งต่อไปหลังการกระแทก  
และอยู่ในแนวของตําแหน่งที่ปล่อยลูกตุ้มที่ทํามุมไม่น้อยกว่า  ๒๐  องศา  กับแนวตั้งของตําแหน่งที่ทําการทดสอบ  
โดยให้มีความคลาดเคลื่อนของการวัดมุมไม่เกิน  ± ๑  องศา  และ 

 (ข) การทดสอบการกระแทกและการดัดโค้ง  ผิวสะท้อนต้องไม่แตกขณะทําการทดสอบ  
หากเกิดแตกระหว่างทําการทดสอบต้องมีผลการทดสอบและเง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   
ให้ถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบ 

  ๑) เศษกระจกที่แตกยังคงอยู่ภายในชุดยึดกระจกหรืออยู่ในพื้นผิวตัวยึดกับชุดยึดกระจก  
แต่อุปกรณ์มองภาพบางส่วนในแต่ละด้านที่แตกออกมาต้องมีขนาดไม่เกิน  ๒.๕  มิลลิเมตร  อาจมีชิ้นส่วน
ของเศษกระจกของอุปกรณ์มองภาพที่หลุดออกจากจุดที่ทําการกระแทกได้ 

  ๒) ผิวสะท้อนทําด้วยกระจกนิรภัย 
หมวด  ๒ 
การติดตั้ง 

 
 

ข้อ ๔ การติดตั้งอุปกรณ์มองภาพของรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตั้งอย่างม่ันคงและต้องไม่เคลื่อนที่ในสภาวะการใช้งานปกติ 
(๒) ติดตั้งที่ด้านขวาและซ้ายของรถจักรยานยนต์  จํานวนด้านละ  ๑  ชุด   
(๓) เม่ือทําการวัดตําแหน่งการติดตั้งต้องให้คันบังคับรถอยู่ในตําแหน่งตั้งตรง  และตําแหน่ง 

การติดตั้งอุปกรณ์มองภาพต้องอยู่ที่ระยะก่ึงกลางจากผิวสะท้อนห่างจากแนวก่ึงกลางตามความยาวของรถ
ตัดกับจุดก่ึงกลางของคันบังคับออกไปด้านนอกตัวรถไม่น้อยกว่า  ๒๘๐  มิลลิเมตร   

(๔) ติดตั้งในลักษณะที่ผู้ขับรถสามารถปรับอุปกรณ์มองภาพได้ในตําแหน่งการขับรถปกติ 
ข้อ ๕ อุปกรณ์มองภาพที่จะติดตั้งกับรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผ่านการรับรองแบบอุปกรณ์มองภาพตามประกาศนี้ 
(๒) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระจกมองหลังสําหรับรถจักรยานยนต์  

มาตรฐานเลขที่  มอก.  ๒๓๓๐ - ๒๕๕๐  ขึ้นไป 
(๓) ได้รับการรับรองมาตรฐานตามข้อกําหนดทางเทคนิคของสหประชาชาติ  ข้อกําหนดที่  ๘๑  

ว่าด้วยอุปกรณ์มองภาพสําหรับรถจักรยานยนต์  อนุกรมที่  ๐๐  (UN  Regulation  No.  ๘๑.๐๐)  ขึ้นไป 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๔) ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือข้อกําหนดทางเทคนิคจากหน่วยงานอื่นนอกจาก  (๒)  หรือ  (๓)  
ที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ 

หมวด  ๓ 
การรับรองแบบ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การย่ืนคําขอ 

 
 

ข้อ ๖ ผู้ผลิตอุปกรณ์มองภาพหรือผู้ผลิตรถที่ติดตั้งอุปกรณ์มองภาพที่ประสงค์จะขอรับรอง
แบบอุปกรณ์มองภาพหรือแบบการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพ  แล้วแต่กรณี  ให้ย่ืนคําขอ  ณ  สํานักวิศวกรรมยานยนต์  
กรมการขนส่งทางบก  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

(๑) บุคคลธรรมดา 
 (ก) ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน  ในกรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

ให้ย่ืนใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวพร้อมทั้งหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการ 
หรือหน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้ 

 (ข) หนังสือมอบอํานาจในกรณีมีการมอบอํานาจ  พร้อมภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ   

 (ค) เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณารับรองแบบอุปกรณ์มองภาพและแบบ 
การติดตั้งอุปกรณ์มองภาพในแต่ละกรณี  จํานวน  ๓  ชุด  ดังต่อไปนี้ 

  ๑) กรณีการรับรองแบบอุปกรณ์มองภาพให้ใช้เอกสารแสดงข้อมูลสําหรับการรับรอง
แบบอุปกรณ์มองภาพตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก  ๔  โดยมีรายละเอียดในข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอุปกรณ์มองภาพ  
ดังต่อไปนี้ 

   ๑.๑) รายละเอียดด้านเทคนิค  วิธีการติดตั้ง  และระบุแบบอุปกรณ์มองภาพ 
ที่จะติดตั้งกับรถจักรยานยนต์ 

   ๑.๒) รูปภาพหรือรูปวาดของอุปกรณ์มองภาพที่แสดงรายละเอียดตามคุณสมบัติ  
และคุณลักษณะที่กําหนดไว้ในหมวด  ๑  และระบุตําแหน่งการแสดงเคร่ืองหมายการรับรองแบบ 

   ๑.๓) รายละเอียดการเตรียมการจัดการหรือเอกสารท่ีแสดงถึงระบบควบคุม
คุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบของผู้ผลิต 

  ๒) กรณีการรับรองแบบการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพให้ใช้เอกสารแสดงข้อมูลสําหรับ  
การรับรองแบบการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก  ๔  โดยมีรายละเอียดในข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพ  ดังต่อไปนี้ 

   ๒.๑) รายละเอียดด้านเทคนิคของรถจักรยานยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์มองภาพ 
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   ๒.๒) รายการของชิ้นส่วนที่ประกอบกันซึ่งใช้ติดตั้งอุปกรณ์มองภาพกับรถจักรยานยนต์ 
   ๒.๓) รูปภาพหรือรูปวาดของชิ้นส่วนที่แสดงรายละเอียดตําแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์

มองภาพกับโครงสร้างรถ  รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการปรับการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพ   
   ๒.๔) รายละเอียดการเตรียมการจัดการหรือเอกสารท่ีแสดงถึงระบบควบคุม

คุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบของผู้ผลิต 
 (ง) ตัวอย่างอุปกรณ์มองภาพที่ขอรับรองแบบ  จํานวน  ๔  ชุด  ในกรณีการรับรองแบบ

อุปกรณ์มองภาพ  หรือตัวอย่างรถที่ติดตั้งอุปกรณ์มองภาพที่ขอรับรองแบบ  จํานวน  ๑  คัน  ในกรณีการรับรอง
แบบการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพ  ให้กรมการขนส่งทางบกหรือหน่วยงานทดสอบตามท่ีได้รับแจ้ง  ทั้งนี้  
เม่ือมีการแจ้งให้เพิ่มเติมตัวอย่างอุปกรณ์มองภาพหรือรถที่ติดตั้งอุปกรณ์มองภาพดังกล่าว  ต้องมอบ
ตัวอย่างดังกล่าว  แล้วแต่กรณี  ให้กรมการขนส่งทางบกหรือหน่วยงานทดสอบตามที่ได้รับแจ้ง 

 (จ) หลักฐานผลการทดสอบหรือผลการตรวจสอบอุปกรณ์มองภาพหรือการติดตั้งอุปกรณ์
มองภาพ  (ถ้ามี) 

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

เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองให้ย่ืนใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว  พร้อมทั้งหลักฐาน
แสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศออกให้ 

 (ค) เอกสารตามข้อ  ๖  (๑)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  (ฉ)  และ  (ช) 
(๓) ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถาบันการศึกษา 
 (ก) หนังสือมอบอํานาจของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถาบันการศึกษาให้ดําเนินการ

ย่ืนคําขอหนังสือรับรองแบบ 
 (ข) เอกสารตามข้อ  ๖  (๑)  (ค)  (ง)  (จ)  (ฉ)  และ  (ช) 

ส่วนที่  ๒ 
การตรวจสอบ 

 
 

ข้อ ๗ เม่ือได้รับคําขอแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนถูกต้อง  
ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง  ให้แจ้งผู้ย่ืนคําขอไปดําเนินการแก้ไขภายใน  ๔๕  วัน  ในกรณีที่เอกสาร
ครบถ้วนถูกต้องให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติ  คุณลักษณะ  และการติดตั้ง 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 (ก) กรณีขอรับรองแบบอุปกรณ์มองภาพให้ดําเนินการทดสอบหรือตรวจสอบคุณสมบัติ
และคุณลักษณะตามท่ีกําหนดไว้ในหมวด  ๑  และกรณีขอรับรองแบบการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพ 
ให้ดําเนินการทดสอบและตรวจสอบการติดตั้งตามที่กําหนดไว้ในหมวด  ๒ 

 (ข) ตรวจสอบผลการทดสอบหรือตรวจสอบคุณสมบัติ  คุณลักษณะ  หรือการติดตั้งตาม  (ก)  
ของผู้ผลิตหรือหน่วยงานทดสอบอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

  ๑) ผลการทดสอบหรือตรวจสอบของผู้ผลิตที่เป็นหน่วยงานทดสอบตามที่กําหนดไว้  
ในภาคผนวก  ๕ 

  ๒) ผลการทดสอบหรือตรวจสอบของหน่วยงานทดสอบตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก  ๕ 
  ๓) ผลการทดสอบหรือตรวจสอบของหน่วยงานทดสอบตามความตกลงว่าด้วย 

การรับรองข้อกําหนดทางเทคนิคของยานยนต์  อุปกรณ์  และส่วนควบติดตั้ง  และ/หรือใช้ในยานยนต์  
และเง่ือนไขสําหรับการยอมรับร่วมกันของการให้ความเห็นชอบตามข้อกําหนดทางเทคนิค  ปี  ๑๙๕๘  
ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป  องค์การสหประชาชาติ   

  ๔) ผลการทดสอบหรือตรวจสอบของผู้ผลิตที่มีวิศวกรที่ได้รับมอบหมายจากกรมการขนส่ง
ทางบกเป็นพยานในการทดสอบหรือตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

ในกรณีกรมการขนส่งทางบกยอมรับผลการทดสอบหรือตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะ
อุปกรณ์มองภาพตาม  (ข)  ให้ยกเว้นการทดสอบหรือตรวจสอบตามที่กําหนดไว้ในหมวด  ๑  หรือยอมรับ
ผลการทดสอบและตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพตาม  (ข)  ให้ยกเว้นการทดสอบและตรวจสอบ
ตามที่กําหนดไว้ในหมวด  ๒ 

(๒) ตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ  (Conformity  of  Production : COP) 
 (ก) กรณีขอรับรองแบบอุปกรณ์มองภาพหรือแบบการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพให้ดําเนินการ

ตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑  ของภาคผนวก  ๖  เว้นแต่กรณีการขอ
รับรองแบบการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพเป็นรายคัน  โดยระบุตัวเลขชี้บ่งยานยนต์  (Vehicle  Identification  
Number : VIN)  ให้ยกเว้นการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบดังกล่าว 

 (ข) ตรวจสอบผลการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบของผู้ผลิตหรือหน่วยงาน
ตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

  ๑) ผลการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบของผู้ผลิตที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบ
การผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก  ๕ 

  ๒) ผลการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบของหน่วยงานตรวจสอบการผลิต
ให้เป็นไปตามต้นแบบตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก  ๕ 
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  ๓) ผลการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบของหน่วยงานตรวจสอบการผลิต
ให้เป็นไปตามต้นแบบท้ายความตกลงว่าด้วยการรับรองข้อกําหนดทางเทคนิคของยานยนต์  อุปกรณ์   
และส่วนควบติดตั้ง  และ/หรือใช้ในยานยนต์  และเง่ือนไขสําหรับการยอมรับร่วมกันของการให้ความเห็นชอบ 
ตามข้อกําหนดทางเทคนิค  ปี  ๑๙๕๘  ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป  องค์การสหประชาชาติ   

  ๔) ผลการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบของหน่วยงานตรวจสอบการผลิต  
ให้เป็นไปตามต้นแบบที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน  
โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดในประเภทของหน่วยงานตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ 
ที่กําหนดไว้ในภาคผนวก  ๕ 

ในกรณีกรมการขนส่งทางบกยอมรับผลการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบตาม  (ข)  
ให้ยกเว้นการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑  ของภาคผนวก  ๖ 

ส่วนที่  ๓ 
เง่ือนไขการขอรับรองแบบ 

 
 

ข้อ ๘ การขอรับรองแบบอุปกรณ์มองภาพและแบบการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพต้องเป็นไป
ตามเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้  

(๑) แบบอุปกรณ์มองภาพที่ขอรับรองให้ถือว่าเป็นแบบเดียวกัน  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ขนาดและรัศมีความโค้งของผิวสะท้อนของอุปกรณ์มองภาพ 
 (ข) การออกแบบ  รูปร่าง  หรือวัสดุของอุปกรณ์มองภาพ  รวมถึงการติดตั้งกับรถ 
(๒) แบบการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพที่ขอรับรองให้ถือว่าเป็นแบบเดียวกัน  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ลักษณะเชิงเรขาคณิตของรถที่จะมีผลต่อการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพ 
 (ข) ตําแหน่งการติดตั้งกับโครงสร้างรถและแบบของอุปกรณ์มองภาพที่ระบุไว้ 
(๓) ผู้ผลิตต้องส่งมอบตัวอย่างอุปกรณ์มองภาพหรือตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพ 

ตามแบบที่ขอรับรองให้กรมการขนส่งทางบกหรือหน่วยงานทดสอบตามที่ได้รับแจ้ง 
ข้อ ๙ แบบอุปกรณ์มองภาพต้องมีคุณสมบัติและคุณลักษณะเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหมวด  ๑  

และแบบการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพต้องมีการติดตั้งเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหมวด  ๒ 
ข้อ ๑๐ ในกรณีอุปกรณ์มองภาพและการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

หรือข้อกําหนดทางเทคนิคดังต่อไปนี้  ให้ถือว่ามีคุณสมบัติ  คุณลักษณะ  และการติดตั้งเป็นไปตาม
ประกาศนี้ 

(๑) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระจกมองหลังสําหรับรถจักรยานยนต์  มาตรฐานเลขที่  
มอก.  ๒๓๓๐ - ๒๕๕๐  ขึ้นไป 

(๒) ข้อกําหนดทางเทคนิคของสหประชาติ  ข้อกําหนดที่  ๘๑  ว่าด้วยอุปกรณ์มองภาพสําหรับ
รถจักรยานยนต์  อนุกรมที่  ๐๐  (UN  Regulation  No.  ๘๑.๐๐)  ขึ้นไป 



 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ส่วนที่  ๔ 
การออกหนังสือรับรองแบบ 

 
 

ข้อ ๑๑ ในกรณีอุปกรณ์มองภาพหรือการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๙  
และผ่านการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑  ของภาคผนวก  ๖   
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนําเสนออธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อออกหนังสือรับรองแบบ  แล้วแต่กรณี   

หนังสือรับรองแบบให้เป็นไปตามที่กําหนดในภาคผนวก  ๗ 
ข้อ ๑๒ ในกรณีอุปกรณ์มองภาพหรือการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๙  

หรือไม่ผ่านการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑  ของภาคผนวก  ๖   
ให้ถือว่าไม่ผ่านการรับรองแบบตามประกาศนี้  และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 

ส่วนที่  ๕ 
การกําหนดเคร่ืองหมายการรับรองแบบ 

 
 

ข้อ ๑๓ ผู้ผลิตที่ได้รับหนังสือรับรองแบบอุปกรณ์มองภาพและแบบการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพ
ต้องจัดทําเคร่ืองหมายการรับรองแบบที่กําหนดไว้ในภาคผนวก  ๘  และให้มีเคร่ืองหมายการรับรองแบบ
เฉพาะการรับรองแบบอุปกรณ์มองภาพไว้ที่อุปกรณ์มองภาพทุกชิ้นที่ผลิตเท่านั้น  ทั้งนี้  กรมการขนส่งทางบก
อาจยอมรับการทําเคร่ืองหมายดังกล่าวที่ผ่านการรับรองจากประเทศภาคีความตกลงว่าด้วยการรับรอง
ข้อกําหนดทางเทคนิคของยานยนต์  อุปกรณ์  และส่วนควบติดตั้ง  และ/หรือใช้ในยานยนต์  และเง่ือนไข
สําหรับการยอมรับร่วมกันของการให้ความเห็นชอบตามข้อกําหนดทางเทคนิค  ปี  ๑๙๕๘  ของคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจแห่งยุโรป  องค์การสหประชาชาติ  หรือจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามที่
กําหนดไว้ในข้อ  ๑๐   

เคร่ืองหมายการรับรองแบบตามวรรคหน่ึงให้แสดงหรือติดกับอุปกรณ์มองภาพในตําแหน่ง 
ที่มองเห็นได้ง่ายสะดวกแก่การตรวจสอบ 

ส่วนที่  ๖ 
การตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบที่ได้รับหนังสือรับรองแบบ 

 
 

ข้อ ๑๔ อุปกรณ์มองภาพที่ได้รับการรับรองแบบหรือรถจักรยานยนต์ที่ได้รับรองแบบการติดตั้ง
อุปกรณ์มองภาพแล้ว  ให้มีการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒   
ของภาคผนวก  ๖  และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แบบอุปกรณ์มองภาพ 
 (ก) ต้องเป็นอุปกรณ์มองภาพที่มีเคร่ืองหมายการรับรองแบบตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๓  

และต้องมีคุณสมบัติและคุณลักษณะเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหมวด  ๑   



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 (ข) ตรวจสอบการผลิตอุปกรณ์มองภาพให้ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างและทําการตรวจสอบอุปกรณ์มองภาพ
ให้เป็นไปตามต้นแบบตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒  ของภาคผนวก  ๖  โดยให้ตรวจสอบการผลิตสองปีต่อคร้ัง 

(๒) แบบการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพ 
 (ก) ต้องเป็นรถที่มีการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพที่ได้รับการรับรองแบบตามที่กําหนดไว้ใน

หมวด  ๒ 
 (ข) การตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพให้ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างและทําการตรวจสอบ

อุปกรณ์มองภาพให้เป็นไปตามต้นแบบตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒  ของภาคผนวก  ๖  โดยให้ตรวจสอบ 
การผลิตปีละครั้ง   

ส่วนที่  ๗ 
การแก้ไขหรือเพิ่มเติมการรับรองแบบ 

 
 

ข้อ ๑๕ ในกรณีผู้ผลิตที่ได้รับหนังสือรับรองแบบประสงค์ขอแก้ไขเพิ่มเติมแบบอุปกรณ์มองภาพ
หรือแบบการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพหรือรายละเอียดของหนังสือรับรองแบบให้ย่ืนคําขอแก้ไขเพิ่มเติม   
ณ  สํานักวิศวกรรมยานยนต์  กรมการขนส่งทางบก  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หนังสือรับรองแบบฉบับเดิม 
(๒) เอกสารแสดงข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติม  และรายงานผลการทดสอบ  รูปภาพหรือรูปวาด 
ในกรณีขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดที่เกิดจากการลงรายการในหนังสือรับรองแบบผิดพลาด

คลาดเคลื่อนให้ใช้เฉพาะหลักฐานตาม  (๑)  หรือในกรณีการขอแก้ไขเพิ่มเติมตามวรรคหน่ึงที่ไม่จําเป็นต้อง
พิจารณาผลทดสอบ  รูปภาพหรือรูปวาดให้ได้รับยกเว้นหลักฐานรายงานผลทดสอบ  รูปภาพหรือรูปวาด
ตาม  (๒) 

ข้อ ๑๖ เม่ือได้รับคําขอแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนถูกต้อง  
ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องให้แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไขภายใน  ๓๐  วัน  ในกรณีเอกสาร
หลักฐานครบถ้วนถูกต้องให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

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

(๒) การขอแก้ไขเพิ่มเติมแบบอุปกรณ์มองภาพหรือแบบการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการขอแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวว่าจําเป็นต้องดําเนินการทดสอบหรือไม่  แล้วดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 (ก) กรณีการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่ไม่ต้องทําการทดสอบ  ให้พิจารณาความถูกต้องของเอกสาร
แสดงข้อมูลประกอบการขอแก้ไขเพิ่มเติม  หากเห็นว่าถูกต้อง  ให้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารท้าย
หนังสือรับรองแบบพร้อมจัดทําเคร่ืองหมายการรับรองแบบในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กําหนดไว้ใน
ภาคผนวก  ๘  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ทําการแก้ไขและวันที่กํากับไว้ในรายการที่มีการแก้ไข 

 (ข) กรณีการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องทําการทดสอบ  ให้พิจารณาความถูกต้องของเอกสาร
แสดงข้อมูลประกอบการขอแก้ไขเพิ่มเติม  หากเห็นว่าถูกต้อง  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามข้อ  ๑๑   
และเม่ือดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่าเอกสารและผลการทดสอบครบถ้วนถูกต้อง  ให้ดําเนินการ
ออกหนังสือรับรองแบบฉบับใหม่ให้กับผู้ย่ืนคําขอต่อไป 

ส่วนที่  ๘ 
การเลิกการผลิต  ประกอบ  หรือนําเข้า 

 
 

ข้อ ๑๗ ในกรณีผู้ผลิตที่ได้รับหนังสือรับรองแบบประสงค์จะเลิกการผลิต  ประกอบ  หรือนําเข้า
อุปกรณ์มองภาพ  หรือยกเลิกการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพตามแบบที่ได้รับรองไว้แล้ว  ให้แจ้งรายละเอียด
เก่ียวกับการเลิกการผลิต  ประกอบ  หรือนําเข้าดังกล่าวเป็นหนังสือให้กรมการขนส่งทางบกทราบ 

ส่วนที่  ๙ 
การกํากับดูแลผู้ผลิตที่ได้รับหนังสือรับรองแบบ 

 
 

ข้อ ๑๘ ผู้ผลิตที่ได้รับหนังสือรับรองแบบต้องอํานวยความสะดวกให้แก่อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมายเข้าทําการตรวจสอบกระบวนการผลิต  ทําการทดสอบ  หรือทําการติดตั้ง  ตลอดจนตรวจสอบ  
การปฏิบัติตามประกาศนี้  ณ  โรงงานผลิต  โรงงานประกอบ  คลังสินค้า  สถานที่ติดตั้ง  หรือสถานที่ทําการทดสอบ 

ข้อ ๑๙ เม่ือปรากฏว่าผู้ผลิตที่ได้รับหนังสือรับรองแบบผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่กําหนดในประกาศนี้  หรือเจตนาทุจริตหรือจงใจย่ืนเอกสารข้อมูลที่เป็นเท็จ  หรือปลอมแปลง
หลักฐานหรือเอกสารแสดงข้อมูลในการขอรับรองแบบ  ให้กรมการขนส่งทางบกมีอํานาจตักเตือน   
ระงับใช้หนังสือรับรองแบบชั่วคราว  หรือเพิกถอนหนังสือรับรองแบบ  ตามควรแต่กรณี 

ส่วนที่  ๑๐ 
การอุทธรณ์ 

 
 

ข้อ ๒๐ ผู้ผลิตที่ได้รับหนังสือรับรองแบบซึ่งถูกระงับใช้หนังสือรับรองแบบชั่วคราวหรือ  ถูกสั่งเพิกถอน
หนังสือรับรองแบบมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการระงับใช้
หนังสือรับรองแบบชั่วคราวหรือเพิกถอนโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย  ที่อ้างอิง
ประกอบคําขอด้วย  และให้นําหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ  ทั้งนี้  การอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่ง
เพิกถอนหนังสือรับรองแบบ 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

หมวด  ๔ 
การใช้บังคับ 

 
 

ข้อ ๒๑ ผู้ผลิตอุปกรณ์มองภาพหรือผู้ผลิตรถที่ติดตั้งอุปกรณ์มองภาพที่มีแบบอุปกรณ์มองภาพ
หรือแบบการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพอยู่ก่อนวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๙  สามารถผลิต  ประกอบ  หรือนําเข้า
ต่อไปได้จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว  ผู้ผลิตอุปกรณ์มองภาพ
หรือผู้ผลิตรถที่ติดตั้งอุปกรณ์มองภาพต้องดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

ข้อ ๒๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ธีระพงษ์  รอดประเสริฐ 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 



 

ภาคผนวก 1  
วิธีการกําหนดรัศมีความโค้ง “r” จากผิวสะท้อนของอุปกรณ์มองภาพ  

 
 1. วิธีการวัด 

 (๑) เครื่องมือการวัดความโค้งของผิว (spherometer) ให้เป็นไปตามรูปที่ 1  

 
                                                                                                    หน่วย : มิลลิเมตร 

รปูที่ 1 

 (2) จุดวัด 
  (ก) รศัมีความโค้งหลักวัดจากจุดสามจุดที่อยู่ใกล้กันมากที่สดุในตําแหน่งหน่ึงในสาม หน่ึงในสอง  
และสองในสามของระยะซึ่งวัดจากส่วนโค้งของผิวสะท้อนที่อยู่ในระนาบที่ขนานกับสว่นที่ใหญท่ี่สุดของ
กระจก ณ ตําแหน่งก่ึงกลางของความยาวกระจก และบนส่วนโค้งของผิวสะท้อนที่ต้ังฉากกับส่วนที่ใหญ ่
ที่สุดของกระจก 
  (ข) กรณีที่ขนาดของผิวสะท้อนไม่สามารถวัดตาม (ก) ได้ ให้หน่วยงานทดสอบที่รับผิดชอบในการ
ทดสอบอาจวัดในจุดที่ระบุในสองจุดในทิศทีต้ั่งฉากกันในตําแหน่งที่ใกล้เคียงกับตําแหน่ง (ก) 

2. การคํานวณรัศมีความโคง้ “r” 

 “ r ” คํานวณได้จากสูตรโดยมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร : 

    r   =  rp1+ rp2+ rp3 
                    3 

             เมื่อ rp1  =  รัศมีความโค้งในการวัดตําแหน่งที่หน่ึง 
    rp2 = รัศมีความโค้งในการวัดตําแหน่งที่สอง 
   rp3 = รัศมีความโค้งในการวัดตําแหน่งที่สาม 

_____________________ 

อุปกรณ์เปรียบเทียบ 
(Comparator) 

จุดเคลื่อนที่ 
(Mobile Point) 



 

ภาคผนวก ๒ 
วิธีการทดสอบอุปกรณ์มองภาพ 

 

๑. การทดสอบการกระแทก 
 (๑) อุปกรณ์ทดสอบประกอบด้วย 
  (ก) แขนเหว่ียงในแนวนอนสองแนวในทิศต้ังฉากกัน โดยแนวหน่ึงต้ังฉากกับระนาบที่มีตัวปล่อยแขนเหว่ียง 
และปลายของแขนเหว่ียงประกอบด้วยลูกตุ้มทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๖๕ ±๑ มิลลิเมตร และหุ้มด้วย
ยางหนา ๕ มิลลิเมตร และมีค่าความแข็งของวัสดุ ๕๐ shore A     

 ทั้งน้ี อุปกรณ์ทดสอบต้องกําหนดค่าองศาสูงสุดของการปล่อยแขนเหว่ียง โดยอุปกรณ์จับยึดช้ินงานทดสอบ
จะต้องมั่นคงแข็งแรงต่อการกระแทกตามที่กําหนดไว้ใน (๒) (ช) ของภาคผนวกน้ี โดยมีขนาดของอุปกรณ์ทดสอบ
การกระแทกตามรูปที่ ๑    

รูปที่ ๑ 
ขนาดของอุปกรณ์ทดสอบการกระแทก 

 

 
                                                                                                หน่วย : มิลลิเมตร 

 (ข) จุดกระทบของลูกตุ้มทรงกลมกับจุดหมุนของแขนเหว่ียงจะต้องอยู่ในแนวเดียวกัน โดยมีระยะ “ l ” 
เมื่อวัดจากศูนย์กลางลูกตุ้มถึงจุดหมุนเท่ากับ ๑ เมตร ±๕ มิลลิเมตร และมวล ณ จุดกระทบ (mo) มีค่าเท่ากับ 
๖.๘ ±๐.๐๕ กิโลกรัม (ความสัมพันธ์ระหว่าง mo และมวลแขนเหว่ียง (m) กับระยะระหว่างศูนย์กลางแรงโน้มถ่วง
ของแขนเหว่ียงและแกนหมุน (d) ตามสมการ mo = m

l

d  )  

 (๒) เง่ือนไขและวิธีการทดสอบ 
  (ก) ขั้นตอนในการยึดอุปกรณ์มองภาพเข้ากับจุดยึดที่ติดต้ังกับรถจักรยานยนต์ให้เป็นไปตามท่ีผู้ผลิต
กําหนด หรือตามสภาพการใช้งาน 
 
 
 
 



 

- ๒ - 

  (ข) ตําแหน่งของอุปกรณ์มองภาพในการทดสอบ ดังต่อไปน้ี 
  ๑) อุปกรณ์มองภาพต้องติดต้ังเข้ากับตัวยึดของอุปกรณ์ทดสอบในตําแหน่งตามแนวนอนและแนวต้ัง  

ในตําแหน่งเสมือนกับการติดต้ังกับรถจักรยานยนต์ หรือตามคําแนะนําการติดต้ังของผู้ผลิตส่วนควบและเคร่ือง
อุปกรณ์ 

 ๒) กรณีอุปกรณ์มองภาพที่สามารถปรับมุมได้ ตําแหน่งการทดสอบต้องทําให้การทํางานของจุดหมุน
สามารถทํางานได้ตามข้อจํากัดขั้นตํ่าที่ผู้ผลิตกําหนด 

 ๓) กรณีอุปกรณ์มองภาพที่มีอุปกรณ์ปรับระยะจากฐานยึด อุปกรณ์ปรับดังกล่าวต้องปรับให้
ระยะห่างระหว่างชุดยึดกระจกกับตําแหน่งฐานยึดให้อยู่ในตําแหน่งที่มีระยะน้อยที่สุด 

 ๔) กรณีชุดยึดกระจกเป็นแบบปรับได้ ต้องปรับให้มุมบนที่ห่างจากรถมากที ่สุดในตําแหน่งที่
มองเห็นภาพกว้างที่สุด 
     (ค) เมื่อลูกตุ้มทรงกลมอยู่ในตําแหน่งแนวด่ิง ระนาบตามแนวนอนและแนวยาวท่ีผ่านจุดศูนย์กลางของ
ลูกตุ้มต้องผ่านศูนย์กลางของกระจก โดยการแกว่งของลูกตุ้มในทิศทางตามแนวยาวจะต้องขนานกับระนาบตาม
ความยาวของรถจักรยานยนต์ 
 (ง) ภายใต้เง่ือนไขการปรับอุปกรณ์มองภาพตามท่ีกําหนดไว้ใน (๒) (ข) ๑) และ ๒) ในกรณีที่ส่วนประกอบ
ของอุปกรณ์มองภาพจํากัดการเหว่ียงกลับของลูกตุ้ม จุดกระแทกจะต้องเคลื่อนที่ไปในทิศทางต้ังฉากกับแกน
หมุนน้ัน ซึ่งการเคลื่อนที่เป็นสิ่งจําเป็นในการควบคุมการทดสอบ จุดสัมผัสของลูกตุ้มทรงกลมต้องอยู่ 
ในตําแหน่งห่างจากขอบของผิวสะท้อนไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร 
 (จ) วิธีทดสอบการกระแทกให้ทําโดยปล่อยลูกตุ้มทรงกลมที่ความสูงของแขนเหว่ียงทํามุม ๖๐ องศาจาก
แนวต้ัง เมื่อแขนเหว่ียงมาถึงตําแหน่งแนวต้ังต้องให้ลูกตุ้มทรงกลมกระแทกอุปกรณ์มองภาพ 
 (ช) อุปกรณ์มองภาพต้องทําการทดสอบการกระแทกโดยมีเง่ือนไขการทดสอบที่แตกต่างกัน ดังต่อไปน้ี 
  ๑) การทดสอบที่ ๑ ให้ลูกตุ้มทรงกลมกระแทกด้านที่เป็นผิวสะท้อนของอุปกรณ์มองภาพ โดยจุดกระแทก
ให้เป็นไปตาม ๑ (๒) (ข) ๓) หรือ ๔)  
  ๒) การทดสอบที่ ๒ ให้ลูกตุ้มทรงกลมกระแทกด้านตรงข้ามที่เป็นผิวสะท้อนของอุปกรณ์มองภาพ 
โดยจุดกระแทกให้เป็นไปตาม ๑ (๒) (ข) ๓) หรือ ๔)  

๒. การทดสอบการดัดโค้ง 
 (๑) วิธีการทดสอบ 
  (ก) ชุดยึดกระจกต้องติดต้ังอยู่ในแนวนอนของอุปกรณ์ทดสอบในลักษณะที่ทําให้ช้ินส่วนที่ปรับได้สามารถ
ติดต้ังกับตัวยึดของอุปกรณ์ทดสอบได้อย่างปลอดภัย ชุดยึดกระจกด้านที่มีขนาดใหญ่ที่ปลายสุดของจุดติดต้ัง
ช้ินส่วนที่ปรับได้ต้องไม่เคลื่อนที่โดยมีแท่น (Step) ครอบไว้ตามความกว้างขนาด ๑๕ มิลลิเมตร ของชุดยึด
กระจก 
  (ข) ชุดยึดกระจกส่วนปลายด้านอ่ืนนอกจากด้านปลายตาม (ก) ใหม้ีแท่นครอบไว้ตาม (ก) เพ่ือเป็นจุดรับ
แรงกระทําจากการทดสอบตามตัวอย่างของอุปกรณ์ทดสอบการดัดโค้งตามรูปที่ ๒ 
  (ค) ปลายของชุดยึดกระจกด้านตรงข้ามที่จะได้รับแรงกระทํา อาจจับยึดไว้กับอุปกรณ์ทดสอบแทนการ
อยู่ในตําแหน่งที่แสดงตามตัวอย่างของอุปกรณ์ทดสอบการดัดโค้งตามรูปที่ ๒ 
 (๒) นํ้าหนักที่ใช้ทดสอบ คือ ๒๕ กิโลกรัม ในระยะเวลา ๑ นาที 
 
      
 



 

- ๓ - 
 

รูปที่ ๒ 
ตัวอย่างของอุปกรณ์ทดสอบการดัดโค้ง 

 
 

             
 

 

 
_____________________ 

 

                    ก้อนโลหะ 
(Metal Block) 

ตัวจับยึดของอุปกรณ์สะท้อน 
(Holder of Reflector) 

น้ําหนัก P 
(Weight P) 

 กลไกการยดึจับ 
(Clamping Mechanism) 

      ตัวหยุด 
 (สามารถปรับได)้ 
(Adjustable Stop) 

        ตัวค้ํา 
(สามารถปรับได)้ 

(Adjustable Support) 
 



 

ภาคผนวก ๓  
วิธีการทดสอบเพ่ือกําหนดการสะท้อนของอุปกรณ์มองภาพ 

 

๑. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการทดสอบเพ่ือกําหนดการสะท้อน 
    (๑) การส่องสว่าง A ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน CIE (CIE standard illuminant A) ดังน้ี 
               x        () 
              ๖๐๐  ๑.๐๖๒     ๒ 
     ๖๒๐  ๐.๘๕๔     ๔   
     ๖๕๐  ๐.๒๘๓     ๕ 
    (๒) แหล่งกําเนิดแสง A ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน CIE (CIE standard source A) โดยเป็นหลอดไฟทังสเตน
แบบ T๖๘ ทํางานที่อุณหภูมิสี ๒๘๕๕.๖ องศาเคลวิน (°K)  
    (๓) ตัวสังเกตสี ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน CIE ๑๙๓๑ (CIE ๑๙๓๑ standard colorimetric observer) 
โดยเป็นตัวรับรังสีที่มีคุณสมบัติทางสีตรงกับค่า ๓ ค่า คือ ค่า )λ(),λ(),λ( ZYX  ตามตาราง Spectral Tristimulus 
ของการทํางานการส่องสว่างของตัวสังเกตสี 
    (๔) ค่าสามมิติของ CIE (CIE spectral tristimulus values) เป็นค่าสามมิติของส่วนประกอบของแถบแสงท่ี
พลังงานเท่ากันในระบบ  (XYZ) ของ CIE 
    (๕) ภาพสี (Photopic vision) เป็นภาพที่เห็นด้วยตาปกติ เมื่อปรับต่อระดับการส่องสว่างที่มีค่ามากกว่า ๑ 
แคลดาลาต่อตารางเมตร 
๒. เง่ือนไขในการทดสอบ 
    (๑) อุปกรณ์วัดความสะท้อนแสดงค่าทางเรขาคณิตสําหรับวิธีการปรับเทียบโดยตรงและโดยอ้อมประกอบด้วย
แหล่งกําเนิดแสง A ตัวยึดกระจก เคร่ืองรับพร้อมเครื่องวัดแสง และมาตรวัด ตามรูปที่ ๑ ซึ่งแสงภายนอกจะต้อง
ไม่กระทบต่ออุปกรณ์วัด 

รูปที่ ๑ 
อุปกรณ์วัดความสะท้อนแสดงค่าทางเรขาคณิตสําหรับวิธีการปรับเทยีบโดยตรงและโดยอ้อม 

 

แขนตัวรับอยู่ในตําแหน่งสําหรับ
การปรับเทียบแบบตรง 

(Receptor arm in position for 
“Direct” Calibration) 

ตัวรับแสงในตําแหน่งสําหรับการวัด
และการปรับเทียบแบบไม่ตรง 

(Photoreceptor in Position for 
Measurement and “indirect” 

Calibration) 
 

ต้นกําเนิดแสงและอุปกรณ์ทําให้แสงขนาน 
(Light Source and Collimating Optics) 

ตัวยึดกระจกตัวอย่าง 
(Sample Holder) 

อุปกรณ์ปรับตั้งค่าศูนย ์
(Zero Adjustment) 

ค่าความสะท้อน % 
(Reflectance %) 

อุปกรณ์ปรับเทียบความเที่ยงตรง 
(Calibration Adjustment) 

มาตรวัดและอุปกรณ์ปรับตั้งค่า (Meter with Adjustments) 
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 (๒) อุปกรณ์วัดความสะท้อนที่มีอุปกรณ์ตาม (๑) ซึ่งเคร่ืองรับอาจร่วมกับตัวรวมแสงทรงกลม (Light-integrating 
sphere) เพ่ือสะดวกในวิธีการทดสอบการวัดโดยกระจกทรงนูน ตามรูปที่ ๒ 

รูปที่ ๒ 
อุปกรณ์วัดความสะท้อนแสงที่วัดร่วมกับทรงกลมรวมแสงในเคร่ืองรบัแสง 

 

 
 

(๓) คุณลักษณะทั่วไปในการทดสอบ 
         (ก) แหล่งกําเนิดแสงประกอบด้วย แหล่งกําเนิดแสง A (CIE standard source A) และอุปกรณ์ช่วยเพ่ือ
รักษาลําแสงให้คงที่ โดยรักษาแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้คงที่ในระหว่างการทดสอบ 
         (ข) เครื่องรับต้องมีเครื่องวัดแสงที่มีการตอบสนองต่อการทํางานการส่องสว่างของตัวสังเกตสี (CIE 
๑๙๓๑ standard colorimetric observer) ตามตารางค่า Spectral Tristimulus ของการทํางานการส่อง
สว่างของตัวสังเกตสี และอาจใช้การรวมตัวรับกรองแสงอ่ืนๆ ที่เทียบเท่ามาตรฐาน CIE การส่องสว่าง A และ
ภาพสี (Photopic vision) เมื่อใช้ทรงกลมรวมแสงในเครื่องรับ ผิวภายในของทรงกลมต้องเคลือบด้วยสีขาวด้าน 
 (ค) คุณลักษณะทางไฟฟ้าของมาตรวัดเครื่องวัดแสงต้องมีผลของเคร่ืองวัดแสงที่อ่านได้จากมาตรวัด   
ต้องเป็นฟังก์ช่ันเชิงเส้นกับความเข้มแสงบนพ้ืนที่รับแสง วิธีการทางไฟฟ้าและ/หรือแสงต้องช่วยในการตั้ง  
ค่าศูนย์และการปรับเทียบโดยวิธีดังกล่าว ต้องไม่มีผลต่อสภาพเชิงเส้น หรือคุณลักษณะทางแถบสีของเคร่ืองมือ 
ความเที่ยงตรงของมาตรวัดต้องอยู่ภายในร้อยละ ±๒ ของมาตรวัดสูงสุด หรือร้อยละ ±๑๐ ของขนาดที่อ่านได้
แล้วแต่วิธีใดที่มีคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 
 (ง) ตัวยึดตัวอย่างที่ทําการทดสอบต้องมีกลไกที่สามารถยึดตัวอย่างทดสอบ โดยให้แกนของแขน
แหล่งกําเนิดแสงและเครื่องรับแสงตัดกันที่ผิวสะท้อน โดยผิวสะท้อนอาจวางอยู่ภายในหรือด้านใดด้านหน่ึงของ
ตัวอย่างอุปกรณ์มองภาพขึ้นอยู่กับว่าเป็นผิวสะท้อนด้านเดียว ผิวสะท้อนสองด้านหรือกระจกสองมุมสะท้อน 
(prismatic “flip” type mirror) 
 
 
 

ต้นกําเนิดแสงและอุปกรณ์ทําให้
แสงขนาน 

(Light Source and Collimating) 

มาตรวัดและอุปกรณ์ปรับตั้งค่า 
(Meter with Adjustments) 

ค่าความสะท้อน % 
(Reflectance %) 

อุปกรณ์ปรับเทียบความเที่ยงตรง 
(Calibration Adjustment) 

อุปกรณ์ปรับตั้งค่าศูนย ์
(Zero Adjustment) 

 

อุปกรณ์ตรวจจับภาพ 
(Photo Detector) 

ตัวจับยึดตัวอย่าง 
(Sample Holder) 
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    (๔) สภาพทางเรขาคณิต  
          มุมของลําแสง (Ø) มีค่าเป็น ๐.๔๔  ๐.๐๙ rad (๒๕±๕๐) จากแนวต้ังฉากของผิวทดสอบและต้องไม่เกิน
เกณฑ์สูงสุดของความคลาดเคล่ือน (เช่น ๐.๕๓ rad หรือ ๓๐๐) โดยแกนของตัวรับต้องทํามุมกับแนวต้ังฉาก
เท่ากับของลําแสง (ตามรูปที่ ๑) ลําแสงที่ส่องมายังผิวทดสอบต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๙ มิลลิเมตร 
โดยลําแสงสะท้อนต้องไม่เกินกว่าพ้ืนที่รับแสงของเคร่ืองวัดแสง และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพ้ืนที่รับแสง
ของเคร่ืองวัดแสง และอาจให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ใช้ในระหว่างการสอบเทียบเครื่องมือก็ได้ 
         เมื่อมีการทดสอบด้วยทรงกลมรวมแสงที่ใช้ในการรับแสง ทรงกลมต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
๑๒๗ มิลลิเมตร โดยตัวอย่างและรูรับแสงของทรงกลมต้องมีขนาดเพียงพอในการรับแสงที่เกิดขึ้นและแสงท่ี
สะท้อน และเครื่องวัดแสงต้องอยู่ในตําแหน่งที่ไม่รับแสงโดยตรงจากลําแสงที่เกิดขึ้นหรือลําแสงสะท้อน     
(ตามรูปภาพอธิบายตัวอย่างเครื่องมือวัดค่าความสะท้อนที่ใช้กระจกทรงกลม) 

๓. วิธีการทดสอบ 
    (๑) วิธีปรับเทียบโดยตรง 
 วิธีการปรับเทียบโดยตรงให้ใช้อากาศเป็นมาตรฐานอ้างอิงโดยใช้เครื่องมือที่สามารถทําการปรับเทียบ
เครื่องมือที่จุดร้อยละ ๑๐๐ โดยหันไปอยู่ในตําแหน่งตรงแกนของแหล่งกําเนิดแสงโดยตรง ตามรูปที่ ๑  
 ในกรณีที่การวัดผิวที่มีการสะท้อนตํ่าให้ใช้จุดการปรับเทียบตรงกลาง (ระหว่าง ๐ – ๑๐๐%) ต้องมี  
ตัวกรองความเข้มที่เป็นกลางไว้ที่ระหว่างเส้นทางเดินของแสง และปรับตัวควบคุมการปรับเทียบจนกระทั่งอ่าน  
ค่าร้อยละการส่งของตัวกรองความเข้มที่เป็นกลาง จึงนําตัวกรองออกจากการวัดก่อนทําการวัดการสะท้อน 
     (๒) วิธีปรบัเทียบโดยอ้อม 
 วิธีการปรับเทียบโดยอ้อมใช้ในกรณีที่เครื่องมือมีแหล่งกําเนิดแสงและตัวรับคงที่ และต้องใช้มาตรฐาน  
การสะท้อนและการปรับเทียบที่เหมาะสม มาตรฐานที่อ้างอิงควรใช้กระจกแบนที่มีค่าการสะท้อนใกล้เคียง
กับของตัวอย่างที่ทําการทดสอบ 
     (๓) การวัดกระจกแบน 
 การวัดการสะท้อนของกระจกแบนสามารถวัดโดยเคร่ืองมือที่ใช้วิธีปรับเทียบโดยตรงหรือโดยอ้อม       
ค่าการสะท้อนอ่านโดยตรงจากมาตรวัดที่แสดง 
 (๔) การวัดกระจกนูน 
          การวัดการสะท้อนของกระจกนูนต้องใช้เครื่องมือที่เป็นทรงกลมรวมแสงในเครื่องรับแสง ตามรูปที่ ๒  
หากมาตรวัดของเครื่องมือแสดง Ne ที่มีการสะท้อนมาตรฐานของกระจก E% ดังน้ัน จากกระจกที่ไม่รูค้่าการ
สะท้อน Nx จะให้ค่าสะท้อนแสง X% ตามสูตรข้างล่างคือ 
 

Ne

Nx
EX =  
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ตารางค่า Spectral Tristimulus ของการทํางานการส่องสว่างของตัวสังเกตส ี

 

 
nm          

๓๘๐  ๐.๐๐๑  ๔   ๐.๐๐๐  ๐  ๐.๐๐๖  ๕  
๓๙๐                 ๐.๐๐๔  ๒   ๐.๐๐๐  ๑  ๐.๐๒๐  ๑ 
๔๐๐  ๐.๐๑๔  ๓   ๐.๐๐๐  ๔  ๐.๐๖๗  ๙ 
๔๑๐  ๐.๐๔๓  ๕   ๐.๐๐๑  ๒  ๐.๒๐๗  ๔ 
๔๒๐  ๐.๑๓๔  ๔   ๐.๐๐๔  ๐  ๐.๖๔๕  ๖ 
๔๓๐  ๐.๒๘๓  ๙   ๐.๐๑๑  ๖  ๑.๓๘๕  ๖ 
๔๔๐  ๐.๓๔๘  ๓   ๐.๐๒๓  ๐  ๑.๗๔๗  ๑ 
๔๕๐  ๐.๓๓๖  ๒   ๐.๐๓๘  ๐  ๑.๗๗๒  ๑ 
๔๖๐  ๐.๒๙๐  ๘   ๐.๐๖๐  ๐  ๑.๖๖๙  ๒ 
๔๗๐  ๐.๑๙๕  ๔   ๐.๐๙๑  ๐  ๑.๒๘๗  ๖  
๔๘๐  ๐.๐๙๕  ๖   ๐.๑๓๙  ๐  ๐.๘๑๓  ๐ 
๔๙๐  ๐.๐๓๒  ๐   ๐.๒๐๘  ๐  ๐.๔๖๕  ๒ 
๕๐๐  ๐.๐๐๔  ๙   ๐.๓๒๓  ๐  ๐.๒๗๒  ๐ 
๕๑๐  ๐.๐๐๙  ๓   ๐.๕๐๓  ๐  ๐.๑๕๘  ๒ 
๕๒๐  ๐.๐๖๓  ๓   ๐.๗๑๐  ๐  ๐.๐๗๘  ๒ 
๕๓๐  ๐.๑๖๕  ๕   ๐.๘๖๒  ๐  ๐.๐๔๒  ๒ 
๕๔๐  ๐.๒๙๐  ๔   ๐.๙๕๔  ๐  ๐.๐๒๐  ๓ 
๕๕๐  ๐.๔๓๓  ๔   ๐.๙๙๕  ๐  ๐.๐๐๘  ๗ 
๕๖๐  ๐.๕๙๔  ๕   ๐.๙๙๕  ๐  ๐.๐๐๓  ๙ 
๕๗๐  ๐.๗๖๒  ๑   ๐.๙๕๒  ๐  ๐.๐๐๒  ๑ 
๕๘๐  ๐.๙๑๖  ๓   ๐.๘๗๐  ๐  ๐.๐๐๑  ๗ 
๕๙๐  ๑.๐๒๖  ๓   ๐.๗๕๗  ๐  ๐.๐๐๑  ๑ 
๖๐๐  ๑.๐๖๒  ๒   ๐.๖๓๑  ๐  ๐.๐๐๐  ๘ 
๖๑๐  ๑.๐๐๒  ๖   ๐.๕๐๓  ๐  ๐.๐๐๐  ๓ 
๖๒๐  ๐.๘๕๔  ๔   ๐.๓๘๑  ๐  ๐.๐๐๐  ๒ 
๖๓๐  ๐.๖๔๒  ๔   ๐.๒๖๕  ๐  ๐.๐๐๐  ๐ 
๖๔๐  ๐.๔๔๗  ๙   ๐.๑๗๕  ๐  ๐.๐๐๐  ๐ 
๖๕๐  ๐.๒๓๓  ๕   ๐.๑๐๗  ๐  ๐.๐๐๐  ๐ 
๖๖๐  ๐.๑๖๔  ๙   ๐.๐๖๑  ๐  ๐.๐๐๐  ๐  
๖๗๐  ๐.๐๘๗  ๔   ๐.๐๓๒  ๐  ๐.๐๐๐  ๐ 
๖๘๐  ๐.๐๔๖  ๘   ๐.๐๑๗  ๐  ๐.๐๐๐  ๐ 
๖๙๐  ๐.๐๒๒  ๗   ๐.๐๐๘  ๒  ๐.๐๐๐  ๐ 
๗๐๐  ๐.๐๑๑  ๔   ๐.๐๐๔  ๑  ๐.๐๐๐  ๐  
๗๑๐  ๐.๐๐๕  ๘   ๐.๐๐๒  ๑  ๐.๐๐๐  ๐  
๗๒๐  ๐.๐๐๒  ๙   ๐.๐๐๑  ๐  ๐.๐๐๐  ๐ 
๗๓๐  ๐.๐๐๑  ๔   ๐.๐๐๐  ๕  ๐.๐๐๐  ๐ 
๗๔๐  ๐.๐๐๐  ๗   ๐.๐๐๐  ๒* ๐.๐๐๐  ๐ 
๗๕๐  ๐.๐๐๐  ๓   ๐.๐๐๐  ๑  ๐.๐๐๐  ๐   
๗๖๐  ๐.๐๐๐  ๒   ๐.๐๐๐  ๑  ๐.๐๐๐  ๐ 
๗๗๐  ๐.๐๐๐  ๑   ๐.๐๐๐  ๐  ๐.๐๐๐  ๐ 
๗๘๐  ๐.๐๐๐  ๐   ๐.๐๐๐  ๐  ๐.๐๐๐  ๐ 

                _________________________________________________________ 
       

- (*) ค่าถูกเปลี่ยนในปี ค.ศ. ๑๙๖๖ (จาก ๓ เป็น ๒) 
- ตารางนี้นํามาจากเอกสาร CIE ที่ ๕๐ (๔๕) (๑๙๗๐)  
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รูปภาพอธิบาย 

ตัวอย่างเครื่องมือวัดค่าความสะท้อนที่ใชก้ระจกทรงกลม 

 

 
 

  
C = ตัวรับแสง 
D = แผ่นก้ัน 
E = ช่องทางเข้า 
F = ช่องทางสําหรับวัดค่า 
L = เลนส ์
M = ช่องทางท่ีสะท้อนแสง 
S =  แหล่งกําเนิดแสง 
(S) = ทรงกลมรวมแสง 

 
 

_____________________ 
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ภาคผนวก ๔ 
 เอกสารแสดงข้อมูล 

 

๑. เอกสารแสดงข้อมูลสําหรับการรบัรองแบบอุปกรณ์มองภาพ 
 (๑) ข้อมูลทั่วไป : 
  General : 

(ก) ช่ือหรือเคร่ืองหมายการค้าของอุปกรณ์มองภาพ : 
 Trade name or mark of the equipment : 
(ข) ช่ือแบบ : 
 Equipment Type : 
(ค) ช่ือและที่อยู่ของผู้ผลิต : 
 Name and address of manufacturer : 
(ง) ช่ือและที่อยู่ของตัวแทนที่ได้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) : 
 Name and address of manufacturer's authorized representative, if any : 

 (๒) ข้อมูลอุปกรณ์มองภาพ : 
  Device for Indirect Vision : 

(ก) ขนาดของผิวสะท้อน : 
 Dimensions of the reflecting surface : 
(ข) รศัมีความโค้งของผิวสะท้อน : 
 Radius of curvature of the reflecting surface : 
(ค) แบบรถที่จะใช้ติดต้ังอุปกรณ์มองภาพ : 
 Type of vehicle for which the device for indirect vision is intended : 
(ง) ภาพหรือรูปวาดแสดงรายละเอียดอุปกรณ์มองภาพและวิธีการติดต้ังกับโครงสร้างรถ : 
 Sufficiently detailed drawing(s) for identification of device for indirect vision, 
 together with instructions for mounting :  

๒. เอกสารแสดงข้อมูลสําหรับการรบัรองแบบการติดต้ังอุปกรณ์มองภาพ 
 (๑) ข้อมูลทั่วไป : 
  General : 

(ก) ช่ือหรือเคร่ืองหมายทางการค้าของผู้ผลติรถ : 
 Trade Name or Mark of vehicle : 
(ข) ช่ือแบบและรายละเอียดทั่วไปทางการค้า : 
 Type (state any possible variants and versions: each variant and each version  
 must be Identified  by a code consisting of numbers or a combination of letters  
 and numbers) : 
 ตัวเลขช้ีบ่งยานยนต์* :  
 Vehicle Identification Number (VIN) :  

_____________________ 

*กรณีการขอรบัรองแบบการติดต้ังอุปกรณ์มองภาพเป็นรายคัน 
 In case of submitting for individual approval 
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(ค) ประเภทรถ : 
 Vehicle category : 
(ง) ช่ือและที่อยู่ของผู้ผลิต : 
 Name and address of manufacturer : 
(จ) ช่ือและที่อยู่ของตัวแทนที่ได้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) : 

  Name and address of manufacturer's authorized representative, if any : 
 (๒) ข้อมูลการติดต้ังอุปกรณ์มองภาพ : 
  Installation of device for indirect vision : 
  (ก) ช่ือผู้ผลิต : 
  Make : 
 (ข) เครื่องหมายการรับรองแบบอุปกรณ์มองภาพ : 
  Type-approval mark : 
 (ค) ลักษณะ : 
  Variant : 

(ง) ภาพหรือรูปวาดแสดงรายละเอียดตําแหน่งการติดต้ังกับโครงสร้างรถ : 
 Drawing(s) showing the location of the device for indirect vision (s) in relation  
 to the structure of the vehicle : 
(จ) รายละเอียดวิธีการติดต้ังอุปกรณ์มองภาพกับรถจักรยานยนต์ รวมทั้งส่วนของโครงสร้างรถ 

  ที่นําไปใช้เพ่ือยึดอุปกรณ์มองภาพ : 
  Detail concerning the attachment between the device for indirect vision (s) and 
  vehicle, including that part of the vehicle structure to which the device for 
  indirect vision is attached : 
 

 
_____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ๕ 
เงื่อนไขการยอมรับผลการทดสอบหรือตรวจสอบ  

หรือผลการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ 
_____________________ 

 กรมการขนส่งทางบกจะยอมรับผลการทดสอบหรือตรวจสอบ หรือผลการตรวจสอบการผลิต
ให้เป็นไปตามต้นแบบตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
 ๑. หน่วยงานทดสอบ 
  (๑) ประเภทของหน่วยงานทดสอบ 
   (ก) หน่วยงานทดสอบประเภท ๑ เป็นหน่วยงานที่ทําการทดสอบ โดยใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการทดสอบของตนเอง 
   (ข) หน่วยงานทดสอบประเภท ๒ เป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลการทดสอบ โดยใช้เครื่องมือ    
และอุปกรณ์ในการทดสอบของผู้ผลิตหรือหน่วยงานเอกชนอ่ืน (Third Party) 
   หน่วยงานทดสอบอาจเป็นหน่วยงานทดสอบประเภท ๑ หรอืประเภท ๒ ก็ได้ 
  (๒) หน่วยงานทดสอบต้องมีมาตรฐานที่กําหนดในแต่ละประเภทของหน่วยงานทดสอบ ดังต่อไปน้ี 
   (ก) หน่วยงานทดสอบประเภท ๑ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
    ๑) มาตรฐานขององค์การระหว่ างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International 
Organization for Standardization) General requirements for the competence of testing and 
calibration laboratories มาตรฐานเลขที่ ISO ๑๗๐๒๕-๒๐๐๕ ขึ้นไป 
    ๒) มาตรฐานข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕-๒๕๔๘ ขึ้นไป 
    หน่วยงานทดสอบประเภท ๑ อาจทําการทดสอบหรือกํากับดูแลการทดสอบ ณ ที่ทําการ
ทดสอบของผู้ผลิตหรือที่ทําการทดสอบของตัวแทนผู้ผลิตที่ได้รับมอบอํานาจก็ได้ 
   (ข) หน่วยงานทดสอบประเภท ๒ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
    ๑) มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization 
for Standardization) General criteria for the operation  of various types of bodies performing 
inspection มาตรฐานเลขที่ ISO ๑๗๐๒๐-๑๙๙๘ ขึ้นไป  
    ๒) มาตรฐานข้อกําหนดทั่วไปสําหรับหน่วยตรวจตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๐-๒๕๔๒ ขึ้นไป  

 ๒. หน่วยงานตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ 
  (๑) ประเภทของหน่วยงานตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ 
   (ก) หน่วยงานตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบประเภท ๑ เป็นหน่วยงานที่ทําการ
ประเมินและติดตามประสิทธิผลของระบบควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบของผู้ผลิต 
   (ข) หน่วยงานตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบประเภท ๒ เป็นหน่วยงานที่กํากับ 
ดูแล หรือทําการทดสอบ หรือตรวจสอบ ให้เป็นไปตามการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ 
   หน่วยงานตรวจสอบการผลิตเป็นไปตามต้นแบบอาจจะเป็นหน่วยงานตรวจสอบการผลิต
เป็นไปตามต้นแบบประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ก็ได้ 
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  (๒) หน่วยงานตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบต้องมีมาตรฐานท่ีกําหนดในประเภท
ของหน่วยงานตรวจสอบการผลิตเป็นไปตามต้นแบบ ดังต่อไปน้ี 
   (ก) หน่วยงานตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบประเภท ๑ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
อย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
     ๑) มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International 
Organization for Standardization) Conformity assessment - requirement for bodies providing 
audit and certification of management systems มาตรฐานเลขที่ ISO ๑๗๐๒๑-๒๐๐๖ ขึ้นไป 
     ๒) มาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง-ข้อกําหนดสําหรับหน่วยตรวจประเมินและให้
การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี มอก. ๑๗๐๒๑-๒๕๕๐ 
ขึ้นไป 
   (ข) หน่วยงานตรวจสอบการผลิตเป็นไปตามต้นแบบประเภท ๒ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน     
อย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
      ๑) มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International 
Organization for Standardization) General criteria for the operation of various types of 
bodies performing inspection มาตรฐานเลขที่ ISO ๑๗๐๒๐-๑๙๙๘ ขึ้นไป 
      ๒) มาตรฐานข้อกําหนดทั่วไปสําหรับหน่วยตรวจตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๐-๒๕๔๒ ขึ้นไป 
 
 

_____________________ 
 



 

ภาคผนวก ๖ 
การตรวจสอบการผลิตใหเ้ปน็ไปตามต้นแบบ 

(Conformity of Production : COP) 
_____________________ 

 เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ผลิตจะดําเนินการผลิต ประกอบ หรือนําเข้าส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์        
ให้เป็นไปตามต้นแบบอย่างมีมาตรฐานสม่ําเสมอทั้งก่อนและหลังจากที่ได้รับหนังสือรับรองไปแล้ว จึงต้องมี
การตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ตรวจสอบก่อนได้รับหนังสือรับรองแบบให้ดําเนินการ ดังน้ี 
 (๑) ตรวจสอบขั้นตอนและการเตรียมการควบคุมระบบคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตาม
ต้นแบบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ที่ขอรับรองแบบ เช่น ตรวจคู่มือควบคุมคุณภาพการผลิต ตรวจแผนการ
ทดสอบหรือตรวจสอบที่จําเป็น 
 (๒) พิจารณาการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบของผู้ผลิตจากหน่วยงาน
ตรวจสอบตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ๕ อย่างใดอย่างหน่ึง 
 (๓) ให้ยอมรับหนังสือรับรองการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง 
ดังน้ี 
  (ก) มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization 
for Standardization) Quality management systems – Requirements มาตรฐานเลขที่ ISO 
๙๐๐๑ - ๒๐๐๘ ขึ้นไป หรือมาตรฐานระบบการบริหารงานคณุภาพ : ข้อกําหนดตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๐๐๑ - ๒๕๕๒ ขึ้นไป 
  (ข) มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization 
for Standardization) Quality management systems – Particular requirements for the application of ISO 
๙๐๐๑ - ๒๐๐๘ for automotive production and relevant service part organizations มาตรฐานเลขที่ 
ISO/TS ๑๖๙๔๙ - ๒๐๐๙ ขึ้นไป หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๖๙๔๙ - ๒๐๐๙ 
ขึ้นไป 
 ๒. ตรวจสอบภายหลังที่ได้รับหนังสือรับรองแบบให้ดําเนินการ ดังน้ี 
  (๑) ตรวจสอบโดยติดตามประสิทธิผลการควบคุมระบบคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตาม
ต้นแบบก่อนได้รับหนังสือรับรองแบบตาม ๑ 
  (๒) ให้พิจารณาการดําเนินการของผู้ผลิต ดังน้ี 
   (ก) แนบรายละเอียดหนังสือรับรองการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบในการ
ย่ืนขอรับรองแบบ และแจ้งการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหนังสือรับรองการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ
ให้กรมการขนส่งทางบกทราบทุกครั้ง 
   (ข) มีขั้นตอนสําหรับการประเมินการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบของส่วนควบและ    
เครื่องอุปกรณ์ที่ได้รับรองแบบในแต่ละโรงงานการผลิต 
   (ค) จัดให้มีการดําเนินการตรวจติดตามการทดสอบที่จําเป็นต่อการประเมินการผลิต    
ให้เป็นไปตามต้นแบบ 
   (ง) มีข้อมูลที่เป็นผลการทดสอบหรือตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบโดยการ
บันทึกและเก็บเอกสารข้อมูล สําหรับใช้ในการประเมินตามช่วงเวลาในแต่ละส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ที่  
กรมการขนส่งทางบกกําหนด แต่ต้องไม่เกิน ๑๐ ปี 
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   (จ) วิเคราะห์ผลของการทดสอบหรือการตรวจสอบความเสถียรของแบบในแต่ละส่วน
ควบและเคร่ืองอุปกรณ์ เพ่ือกําหนดความแปรผันที่ยอมรับได้ของการผลิตส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ทาง
อุตสาหกรรม 
   (ฉ) ให้ผู้ผลิตอุปกรณ์มองภาพดําเนินการตรวจสอบและทดสอบตามระยะเวลาเป็นการ
เพ่ิมเติม ดังน้ี 
    ๑) การตรวจสอบรัศมีความโค้งและความแตกต่างระหว่างรัศมีความโค้งของผิวสะท้อน 
     ๑.๑) ความถี่ในการตรวจสอบรัศมีความโค้ง (r) ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒ ของ    
ภาคผนวก ๑ และตรวจสอบความแตกต่างระหว่างรัศมีความโค้งตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๔ (๒) (ข) ๒) ของประกาศน้ี
มีการทดสอบตามท่ีกําหนดในแต่ละเลขที่การรับรอง และในแต่ละรัศมีความโค้ง (r) ที่ระบุจํานวน ๑ ครั้ง        
ทุก ๆ สามเดือน 
     ๑.๒) ให้บันทึกผลการทดสอบทุกค่าโดยค่าความแตกต่างที่มากที่สุดของรัศมี
ความโค้งต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหมวด ๑ 
    ๒) การทดสอบการกระแทก 
     ๒.๑) ความถี่ในการทดสอบการกระแทกมีการทดสอบตามที่กําหนดในแต่ละ
เลขที่การรับรองแบบ และในแต่ละลักษณะ (variant) ของอุปกรณ์มองภาพจํานวน ๑ ครั้ง ทุก ๆ สามเดือน 
     ๒.๒) ให้บันทึกผลการทดสอบและต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหมวด ๑ 
    ๓) การสุ่มตัวอย่างในการทดสอบต้องสัมพันธ์กับปริมาณการผลิตในแต่ละแบบของ
อุปกรณ์มองภาพ 
  (๓) ให้ทําการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบของผู้ผลิตตามระยะเวลาที่กําหนด 
  (๔) กรณีที่พบว่าการผลิตไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในประกาศ
น้ี ให้กรมการขนส่งทางบกกําหนดมาตรการบังคับที่จําเป็น เพ่ือให้ผู้ผลิตทําการผลิตให้เป็นไปตามแบบที่
รับรองไว้โดยไม่ชักช้า เช่น การให้ผู ้ผลิตส่งแผนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการผลิต โดยทําเป็น
หนังสือหรือแจ้งให้ผู้ผลิตช้ีแจงและดําเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  (๕) ทําการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ หรือการนําเข้าส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์    
ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เก่ียวข้องกับการรับรองแบบ ณ โรงงานผลิต โรงงานประกอบ หรือคลังสินค้า 
รวมทั้งสถานที่ทําการทดสอบ 

  
 

_____________________ 
 



ภาคผนวก ๗ 
หนังสือรับรองแบบ 

_____________________ 
 

หนังสือรับรองแบบอุปกรณ์มองภาพ 
 
 
 
 

 
ที่ ....           กรมการขนส่งทางบก 

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

                                                                          วัน.. เดือน.... ปี…. 

กรมการขนส่งทางบกได้ออกหนังสือน้ี เพ่ือยืนยัน     
Department of Land Transport certifies for  
ประเภทของการรับรองแบบ :     ------ 
Category of Type Approval :   ------             
การรับรองแบบสําหรับการผลิต ประกอบ หรือนําเข้า 
National Type Approval   
ของแบบอุปกรณ์มองภาพสําหรับรถจักรยานยนต์                                                                       
of a type of Device for Indirect Vision 

เลขที่การรับรองแบบ :     ------   การขยายการรับรองแบบ :  ------ 
Approval No. :     ------   Extension No. :     ------ 

๑. ช่ือทางการค้าหรือเคร่ืองหมายของอุปกรณ์มองภาพ :    ------   
    Trade name or mark of the equipment :     ------    
๒. แบบอุปกรณ์มองภาพ :       ------    
    Device for Indirect Vision type :       ------ 
๓. อธิบายลักษณะอุปกรณ์มองภาพ ดังน้ี. 
  Brief description including in particular the following information  
 (๑)  ขนาดของพ้ืนผิวสะท้อน :       ------ 
       Main dimension of reflecting surface :     ------ 
 (๒)  รัศมคีวามโค้งที่ระบุ :       ------ 
       Nominal radius of curvature :      ------ 
๔. ช่ือและที่อยู่ของผู้ผลิต :       ------  
 Manufacturer’s name and address :      ------    
๕. ช่ือและที่อยู่ของตัวแทนที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้ผลิต (ถ้ามี) :    ------    
    If applicable and address of manufacturer’s representative :    ------  
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๖. ย่ืนขอรับรองแบบเมื่อ :        ------ 
 Device for indirect vision submitted for approval on :   ------ 
๗. หน่วยงานทดสอบ :        ------    
 Technical service responsible for conducting approval tests :  ------ 
๘. จํานวนรายงานผลการทดสอบ :       ------   
 Number of report issued by that service :     ------ 
๙. วันที่ส่งรายงานผลการทดสอบ :       ------   
    Date of report issued by that service :      ------ 
๑๐. รถจักรยานยนต์ที่อุปกรณ์มองภาพออกไว้สําหรับ :    ------ 
      Vehicle for which the device for indirect vision is designed :  ------ 
๑๑. การรับรองแบบอุปกรณ์มองภาพที่ให้/ขยาย/ปฏิเสธ/เพิกถอน :   ------ 
   Approval granted/extended/refused/withdrawn :   ------ 
๑๒. หน่วยงานรับรอง :        ------   
      Authority :         ------  
๑๓. วันที่ :         ------   
      Date :         ------   
๑๔. ลงช่ือ :          ------   
 Signature :         ------   
๑๕. เอกสารแนบท้าย   :         ------ 
 The following documents  are annexed to this communication : ------   
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หนังสือรับรองแบบการติดต้ังอุปกรณ์มองภาพ 
 

 
 
 

 
ที่ ....           กรมการขนส่งทางบก 

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

                                                                          วัน.. เดือน.... ปี…. 

กรมการขนส่งทางบกได้ออกหนังสือน้ี เพ่ือยืนยัน     
Department of Land Transport certifies for  
ประเภทของการรับรองแบบ :     ------ 
Category of Type Approval : ------       
การรับรองแบบสําหรับการผลิต ประกอบ หรือนําเข้า 
National Type Approval   
ของแบบรถจักรยานยนต์ในสว่นของการติดต้ังอุปกรณ์มองภาพ                                                                      
of a type of motorcycle regarding to installation of device for indirect vision 

เลขที่การรับรองแบบ :     ------   การขยายการรับรองแบบ :    ------ 
Approval No. :    ------   Extension No. :    ------ 

๑. ช่ือทางการค้าหรือเคร่ืองหมายของรถจักรยานยนต์ :    ------    
 Trade name or mark of the vehicle :     ------   
๒. ช่ือแบบรถ :         ------   
 Vehicle type :         ------   
 ตัวเลขช้ีบ่งยานยนต์* :        ------ 
 Vehicle Identification Number (VIN) :      ------  
๓. ช่ือและที่อยู่ของผู้ผลิต :       ------   
 Manufacturer’s name and address :      ------   
๔. ช่ือและที่อยู่ของตัวแทนที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้ผลิต (ถ้ามี) :    ------   
    If applicable and address of manufacturer’s representative :  ------   
๕. ช่ือหรือเคร่ืองหมายทางการค้าของอุปกรณ์มองภาพ :    ------   
 Trade name or mark of the device for indirect vision :   ------ 
๖. เครื่องหมายการรับรองแบบของอุปกรณ์มองภาพ :    ------ 
    Approval mark of the device for indirect vision :    ------ 
_____________________ 

*กรณีการขอรบัรองแบบการติดต้ังอุปกรณ์มองภาพเป็นรายคัน  
 In case of submitting for individual approval 
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๗. รถที่ย่ืนขอรับรองแบบเมื่อ :       ------ 
    Vehicle submitted for approval on :     ------    
๘. หน่วยงานทดสอบ :        ------   
 Technical service responsible for conducting approval tests :  ------ 
๙.  วันที่ส่งรายงานผลการทดสอบ :      ------   
     Date of report issued by that service :      ------ 
๑๐. จํานวนรายงานผลการทดสอบ :      ------   
      Number of report issued by that service :    ------ 
๑๑. แบบอุปกรณ์มองภาพที่ให้/ขยาย/ปฏิเสธ :     ------   
 Approval granted/extended/refused/withdrawn :     ------    
๑๒. หน่วยงานรับรอง :        ------   
 Authority :         ------   
๑๓. วันที่ :         ------   
 Date :         ------   
๑๔. ลงช่ือ :          ------   
 Signature :         ------   
๑๕. เอกสารแนบท้าย   :         ------ 
 The following documents are annexed to this communication :  ------   
      
 
 

_____________________ 
 
 
 

 



 

ภาคผนวก ๘ 
เครื่องหมายการรับรองแบบอุปกรณ์มองภาพและแบบการติดต้ังอุปกรณ์มองภาพ 

_____________________ 
 

๑. เครื่องหมายการรับรองแบบอุปกรณ์มองภาพประกอบด้วย 
  (๑) สัญลักษณ์ประเทศไทยแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ “T” ตัวพิมพ์ใหญ่ (capital) ที่ไม่มีส่วนงอนโค้ง 
ที่ปลายสุดของตัวอักษร (san serif) อยู่ภายในวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร และอักษร “T” 
มีความสูงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม 
 (๒) หมายเลขข้อกําหนดทางเทคนคิที ่ ๘๑ ขององค์การสหประชาชาติอยู่ในวงกลมท่ีมขีนาดความสูง
ของตัวเลขไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของเส้นผา่นศูนย์กลางของวงกลม 
       (๓) เลขที่การรับรองแบบที่มีขนาดความสูงของตัวเลขไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของวงกลมเป็นตัวเลขอารบิค โดยเรียงลําดับเลขที่ตามลําดับ ดังต่อไปน้ี 
           ลําดับที่ ๑ ปีทีอ่อกหนังสือรับรองแบบ โดยระบุเพียงตัวเลขสองตัวหลังของปีพุทธศักราช เช่น สองตัวหลัง
ของปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ระบุเพียง 57 
  ลําดับที่ ๒ เลขที่การรับรองแบบสี่ตัวที่กําหนดไว้ในหนังสือรับรองแบบ เช่น เลขที่การรับรองแบบ 2439  
  ลําดับที่ ๓ เลขที่การดําเนินการขอแก้ไขเพ่ิมเติมการรับรองแบบ (การขอขยายการรับรองแบบ) โดยกําหนด 
  – เลขที ่00 คือ หมายเลขที่ได้รับหนังสือรับรองแบบครั้งแรก 
  – เลขที่ 01 02 03 ... (ตามลําดับตัวเลขต่อไป) ตามลําดับคําขอรับรองการแก้ไขเพ่ิมเติมแบบในแต่ละครั้ง 

ตัวอย่าง 

 
 

               57 2439 00 
 
 ๒. เครื่องหมายการรับรองแบบการติดต้ังอุปกรณ์มองภาพให้เป็นไปตามรูปแบบที่กําหนดไว้ใน ๑ ในกรณี
การขอรับรองแบบการติดต้ังอุปกรณ์มองภาพเป็นรายคัน ที่ระบุตัวเลขช้ีบ่งยานยนต์ ให้เลขที่การรับรองแบบ
เรียงลําดับตามที่กําหนดไว้ใน ๑ เว้นแต่ลําดับที่ ๒ ให้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (san serif) (เริ่มด้วย A , B , C , ... 
ตามลําดับ) ไว้ในตําแหน่งที่หน่ึง และในตําแหน่งที่สองถึงสี่เป็นเลขที่กําหนดในหนังสือรับรองแบบ เช่น เลขที่การ
รับรองแบบ 001 ซึ่งเมื่อถึง 999 แล้ว จึงเปลี่ยนอักษรภาษาอังกฤษในตําแหน่งที่หน่ึงเป็นลําดับต่อไป 

ตัวอย่าง 

 
 

               57 A001 00 
 

____________________ 

 

 


