- ราง –
กฎกระทรวง
กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถยนตขนาดเล็ก ตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
การปองกันผูโดยสารเมื่อเกิดการชนดานหนาของยานยนต
พ.ศ. ....
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ ง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๒ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถยนตขนาดเล็ก ตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
การปองกันผูโดยสารเมื่อเกิดการชนดานหนาของยานยนต มาตรฐานเลขที่ มอก. 2400 - 256X ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 400๕ (พ.ศ. ๒๕๕2) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการปองกันผูโดยสารเมื่อเกิดการชน
ดานหนาของยานยนต ลงวันที่ ๑3 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ใหไว ณ วันที่

พ.ศ. ….

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

- ราง –
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถยนตขนาดเล็ก ตองเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการปองกันผูโดยสารเมื่อเกิดการชนดานหนาของยานยนต
พ.ศ. ....
หลักการ
การกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถยนตขนาดเล็ก ตองเปนไปตามมาตรฐานการปองกัน
ผูโดยสารเมื่อเกิดการชนดานหนาของยานยนต
เหตุผล
เนื่องจากไดมีการกําหนดมาตรฐานการปองกันผูโดยสารเมื่อเกิดการชนดานหนาของยานยนต
โดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 400๕ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการปองกันผูโดยสารเมื่อเกิด
การชนดานหนาของยานยนต ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และไดมีการดําเนินการจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นของตัวแทนของกลุมผูมีสวนไดเสียหรือผูมีประโยชนเกี่ยวของครบถวนตามความในมาตรา 18
แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ แลว สมควรกําหนดใหผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมรถยนตขนาดเล็ก
ตองเป นไปตามมาตรฐานผลิตภั ณฑ อุตสาหกรรมการป องกั นผูโดยสารเมื่ อเกิดการชนด านหน าของยานยนต
เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการปองกันผูโดยสารเมื่อเกิดการชนดานหนาของยานยนต
มาตรฐานเลขที่ มอก. 2400 - 25XX ที่ไดกําหนดขึ้นใหม จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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THAI INDUSTRIAL STANDARD
มอก. 2400-256X

การปองกันผูโดยสารเมื่อเกิดการชน
ดานหนาของยานยนต

VEHICLES WITH REGARD TO THE PROTECTION OF THE
OCCUPANTS IN THE EVENT OF A FRONTAL COLLISION

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ICS 43.040.80

ISBN XXX-XXX-XXX-X

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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การปองกันผูโดยสารเมื่อเกิดการชน
ดานหนาของยานยนต

มอก. 2400-256X

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2202 3300

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม
วันที่
พุทธศักราช 256X

(2)

ตอนที่

คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 46
ความปลอดภัยยานยนต
ประธานกรรมการ
นายสุรเชษฐ ชุติ มา

ใช้ส
ําห
รับ
รับ
ฟัง
คว
าม
คิด
เห็น
เท่า
นั้น

กรรมการ
นายนักสิ ทธิ์ นุมวงษ

ผูทรงคุณวุฒิจากคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

นายวรวุฒิ ก อวงศพาณิชย
นายเสกศิลป บรรพะสุขะ
นายชินะ เพ็ญ ชาติ
นายศราวุธ เลิศพลังสันติ
นายสิ ทธิกร ลาภาพงศ
นางศิริรัตน สุทีปธรรม
นางสาววรรณคณิต นินทะวงษ
นางสาวอาทิตยา น อมจิ ตเจียม
นางสาวทั ยวรรณ โกยกุล
นายธีระ ประสงคจั นทร
นายนฤพนธ เวีย งชนก
นายคมสัน ชู ขาว
นางสาวรุช วรรณฤทัย
นายบรรพจน เต็งวงษวั ฒนะ
นางสาวสินีนาถ ตุลวรรธนะ
กรรมการและเลขานุการ
นายสุรจิตร วัน แพ

กรรมการและผู ชวยเลขานุการ
นางสลักษณ พิสุทธิพัท ธยา

ผูทรงคุณวุฒิจากคณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬ าลงกรณมหาวิท ยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันยานยนต

ผูทรงคุณวุฒิจากสํานัก งานพัฒ นาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ

ผูทรงคุณวุฒิจากสมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย

ผูทรงคุ ณวุฒิจากกลุมอุตสาหกรรมชิ้น สวนและอะไหล
สภาอุตสาหกรรมแหง ประเทศไทย
ผูทรงคุณวุฒิจากสมาคมอุ ตสาหกรรมยานยนตไทย
ผูทรงคุณวุฒิ จากกลุ มอุตสาหกรรมยานยนต
สภาอุตสาหกรรมแห งประเทศไทย

ผูทรงคุณวุฒิจากสํานัก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณ ฑอุตสาหกรรม

ผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

(3)

ระบบ อุปกรณและวิธีการปองกันตางๆ ของยานยนตเพื่อการปกปองและรักษาความปลอดภัยใหกับผูขับขี่และ
โดยสารเมื่อเกิดการชนเปนสิ่งที่จําเปนมาก โดยเฉพาะยานยนตที่มีเจตนาใชงานบนทางสาธารณะ ดังนั้น เพื่อเปน
การสงเสริมอุตสาหกรรมใหมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑยานยนตใหมีความปลอดภัยตอการใชงานมากขึ้น
จึงกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการปองกันผูโดยสารเมื่อเกิดการชนดานหนาของยานยนต ขึ้น
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มาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ อุตสาหกรรมนี้ กํ าหนดขึ้ นดวยวิธีการยกรางมาตรฐานโดยอางอิ ง Uniform provisions
concerning the approval of vehicles with regard to the protection of the occupants in the
event of a frontal collision (UN Regulation No. 94) ดังตอไปนี้

1. UN Regulation No. 94 Revision 3
Incorporating all valid text up to:
Supplement 4 to the 02 series of amendments – Date of entry into force: 13 February
2014
Supplement 5 to the 01 series of amendments – Date of entry into force: 10 June 2014
Supplement 5 to the 02 series of amendments – Date of entry into force: 10 June 2014
Supplement 6 to the 02 series of amendments – Date of entry into force: 18 June 2016
03 series of amendments to the Regulation – Date of entry into force: 18 June 2016
2. UN Regulation No.95 Revision 3 – Amendment 1
Supplement 1 to the 03 series of amendments – Date of entry into force: 28 May 2019

มาใชในระดับดัดแปร (Modify) โดยมีรายละเอียดการดัดแปรที่สําคัญ ดังนี้
-

ไมใชขอกําหนด UN Regulation No. 94 ขอ 3. การยื่นขอการรับรอง
ไมใชขอกําหนด UN Regulation No 94 ขอ 4. การรับรอง
ไมใชขอกําหนด UN Regulation No. 94 ขอ 7. การดัดแปรและการขยายการรับรองแบบ
ไมใชขอกําหนด UN Regulation No .94 ขอ 8. ความสอดคลองของการผลิต
ไมใชขอกําหนด UN Regulation No. 94 ขอ 9. บทลงโทษสําหรับความไมสอดคลองของการผลิต
ไมใชขอกําหนด UN Regulation No. 94 ขอ 10. การยุติการผลิต
ไมใชขอกําหนด UN Regulation No. 94 ขอ 11. บทเฉพาะกาล
ไมใชขอกําหนด UN Regulation No. 94 ขอ 12. ชื่อและที่อยูของหนวยบริการดานเทคนิค
ที่รับผิดชอบการทดสอบเพื่อการรับรอง และหนวยรับรองแบบ

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดพิจารณามาตรฐานนี้แลว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศ
ตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558

(4)
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ (พ.ศ. 256X)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภั ณฑอุตสาหกรรม
การปองกันผูโดยสารเมื่อเกิดการชนดานหนาของยานยนต

โดยที่เป นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภั ณฑ อุตสาหกรรม การป องกันผูโดยสารเมื่อเกิดการชน
ดานหนาของยานยนต มาตรฐานเลขที่ มอก. 2400-2551

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุ ตสาหกรรมออกประกาศยกเลิ กประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4005 (พ.ศ. 2552) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการ
ปองกันผูโดยสารเมื่อเกิดการชนดานหนาของยานยนต ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 และออกประกาศกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การปองกันผูโดยสารเมื่อเกิ ดการชนดานหนาของยานยนต มาตรฐานเลขที่
มอก. 2400-25XX ขึ้นใหม ดังมีรายละเอียดตอทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. 25XX

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

(5)

มอก. 2400-256X

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

การปองกันผูโ ดยสารเมื่อเกิดการชนดานหนาของยานยนต
บททั่วไป
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มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมนี้ กํ า หนดขึ้ น โดยรั บ เอกสาร Uniform provisions concerning the
approval of vehicles with regard to the protection of the occupants in the event of a frontal
collision (UN Regulation No. 94) ดังตอไปนี้
1. UN Regulation No. 94 Revision 3
2. UN Regulation No. 94 Revision 3 – Amendment 1
มาใชในระดับดัดแปร (modify) โดยใช UN Regulation ฉบับ ภาษาอังกฤษเป นหลัก โดยมีรายละเอียดการ
ดัดแปรที่สําคัญ ดังนี้
1. ขอบขาย

มาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมยานยนต ประเภท M1 1 ที่ มีน้ําหนักรวม (total permissible
mass) ไมเกิน 2.5 t หรือยานยนตอื่นที่มีการรองขอจากผูทํา
หมายเหตุ1 ประเภทยานยนตรายละเอียดตาม มอก. 2390
2. บทนิยาม

รายละเอียดใหเปนไปตาม UN Regulation No. 94 ขอ 2.

3. การยื่นขอการรับรอง

ไมใชขอกําหนดนีต้ าม UN Regulation No. 94 ขอ 3.

4. การรับรอง

ไมใชขอกําหนดนี้ตาม UN Regulation No. 94 ขอ 4.

5. คุณลักษณะที่ตองการ

รายละเอียดใหเปนไปตาม UN Regulation No. 94 ขอ 5.

6. คําแนะนําสําหรับผูใชยานยนตที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย

รายละเอียดใหเปนไปตาม UN Regulation No. 94 ขอ 6.
7. การดัดแปรและการขยายการรับรองแบบ
รายละเอียดใหเปนไปตาม UN Regulation No. 94 ขอ 7.
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8. ความสอดคลองของการผลิต
ไมใชขอกําหนดนีต้ าม UN Regulation No. 94 ขอ 8.
9. บทลงโทษสําหรับความไมสอดคลองของการผลิต
ไมใชขอกําหนดนีต้ าม UN Regulation No. 94 ขอ 9.
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นั้น

10. การยุตกิ ารผลิต

ไมใชขอ กําหนดนี้ตาม UN Regulation No. 95 ขอ 10.

11. บทเฉพาะกาล

ไมใชขอกําหนดนี้ตาม UN Regulation No. 94 ขอ 11.

12. ชือ่ และที่อยูของหนวยบริการดานเทคนิคที่รับผิดชอบการทดสอบเพื่อการรับรอง
และหนวยรับรองแบบ

ไมใชขอกําหนดนีต้ าม UN Regulation No. 94 ขอ 12.

13. ภาคผนวก

รายละเอียดใหเปนไปตาม UN Regulation No. 94 ANNEX ที่เกี่ยวของ
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