
รายช่ือเครื่องมอืทดสอบ ที่จัดซื้อปีงบประมาณ 2554 

ที่ อุปกรณ์ / เครื่องมือ รูป รายการทดสอบ 

ประเภทชิ้นส่วน 

ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ/

มาตรฐาน 

1 Impact absorption testing machine 

 

 

 

 

 -  การดูดกลนืแรง

กระแทก 

หมวกนริภัย

รถจักรยานยนตต์าม

มาตรฐาน ECE R22 

2 Ambient-temperature and 

hygrometry 

conditioning 

 

- ใชส้ าหรับเตรียม

สภาวะตัวอย่างท่ี

อุณหภูมหิ้อง 

หมวกนริภัย

รถจักรยานยนตต์าม

มาตรฐาน ECE R22 

3 Heat conditioning chamber 

 

- ใชส้ าหรับเตรียม

ตัวอยา่งที่สภาวะ

อุณหภูมสิูง 

หมวกนริภัย

รถจักรยานยนตต์าม

มาตรฐาน ECE R22 

4 Low temperature conditioning 

chamber 

 

- ใชส้ าหรับเตรียม

ตัวอยา่งที่สภาวะ

อุณหภูมติ่ า 

- หมวกนริภัย

รถจักรยานยนต์

ตามมาตรฐาน 

ECE R22 

5 UV conditioning chamber 

 

- ใชเ้ตรียมตัวอย่างโดย

โดยจ าลองแสง UV 

- หมวกนิรภัย

รถจักรยานยนต์

ตามมาตรฐาน 

ECE R22 

6 Spraying conditioning chamber 

 

- ใชเ้ตรียมตัวอย่างท่ี

สภาวะเปียก 

- หมวกนริภัย

รถจักรยานยนต์

ตามมาตรฐาน 

ECE R22 
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ที่ อุปกรณ์ / เครื่องมือ รูป รายการทดสอบ 

ประเภทชิ้นส่วน 

ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ/

มาตรฐาน 

7 Marking position equipment 

 

- ใชส้ าหรับก าหนดจุด

ท่ีใชใ้นการทดสอบ 

Impact absorption 

- หมวกนริภัย

รถจักรยานยนต์

ตามมาตรฐาน 

ECE R22 

8 Projection and surface friction 

testing machine: type B 

 

- ทดสอบส่วนท่ีย่ืน

ออกจากเปลอืก

หมวกและความ

เสียดทานของผิว

หมวก วธีิ B 

- หมวกนริภัย

รถจักรยานยนต์

ตามมาตรฐาน 

ECE R22 

9 Rigidity testing machine 

 

- ทดสอบการคงรูป

ของเปลอืกหมวก 

- หมวกนริภัย

รถจักรยานยนต์

ตามมาตรฐาน 

ECE R22 

10 Dynamic test of the retention 

system testing machine 

 

- ทดสอบการยืดของ

สายรัดคาง 

- หมวกนริภัย

รถจักรยานยนต์

ตามมาตรฐาน 

ECE R22 

11 Retention detaching system or 

Roll – off detaching system 

testing machine 

 

 

- ทดสอบการรักษา

ต าแหนง่ของหมวก

นริภัย 

- หมวกนริภัย

รถจักรยานยนต์

ตามมาตรฐาน 

ECE R22 

12 Micro slip test of the chin strap 

testing machine 

 

 

- ทดสอบการเลื่อน

ของสายรัดคาง 

- หมวกนริภัย

รถจักรยานยนต์

ตามมาตรฐาน 

ECE R22 

13 Resistance to abrasion of the chin 

strap testing machine 

 

- ทดสอบความตา้น

การขัดถูของสายรัด

คาง 

- หมวกนริภัย

รถจักรยานยนต์

ตามมาตรฐาน 
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ที่ อุปกรณ์ / เครื่องมือ รูป รายการทดสอบ 

ประเภทชิ้นส่วน 

ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ/

มาตรฐาน 

ECE R22 

14 Retention systems relying on 

quick-release mechanisms testing 

machine 

 

- ทดสอบความ

ทนทานของอุปกรณ์

ปลดล็อคแบบกลไก

ของชุดสายรัดคาง 

- หมวกนริภัย

รถจักรยานยนต์

ตามมาตรฐาน 

ECE R22 

15 Peripheral vision & field of vision 

testing machine 

 

 

- ทดสอบขอบเขตการ

มองเห็นของสายตา

และพื้นท่ีในการใช้

มองของแผ่นบังลม 

- หมวกนริภัย

รถจักรยานยนต์

ตามมาตรฐาน 

ECE R22 

16 Spectrophotometer 

 

- ทดสอบการสง่ผ่าน

แสง, การแยกแยะสี

สัญญาณจราจร, 

การสง่ผ่านสเปคทรัล

ของแผ่นบังลม 

- หมวกนริภัย

รถจักรยานยนต์

ตามมาตรฐาน 

ECE R22 

17 Light diffusion testing machine 

 

- ทดสอบการกระจาย

แสง ของแผ่นบังลม 

- หมวกนริภัย

รถจักรยานยนต์

ตามมาตรฐาน 

ECE R22 

18 Refractive power testing machine 

 

- ทดสอบการหักเห

แสงของแผ่นบังลม 

- หมวกนริภัย

รถจักรยานยนต์

ตามมาตรฐาน 

ECE R22 

19 Mist retardant or fogging ocular 

testing machine 

 

- ทดสอบความตา้น

การเกิดฝ้าของแผ่น

บังลม 

- หมวกนริภัย

รถจักรยานยนต์

ตามมาตรฐาน 

ECE R22 



รายช่ือเครื่องมอืทดสอบ ที่จัดซื้อปีงบประมาณ 2554 

ที่ อุปกรณ์ / เครื่องมือ รูป รายการทดสอบ 

ประเภทชิ้นส่วน 

ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ/

มาตรฐาน 

20 Mechanical characteristic for visor 

testing machine 

 

- ทดสอบคุณลักษณะ

ทางกลของแผ่นบัง

ลม 

- หมวกนริภัย

รถจักรยานยนต์

ตามมาตรฐาน 

ECE R22 

21 Optical quality and scratch 

resistance testing machine 

 

- ทดสอบคุณภาพการ

มองเห็นและการตา้น

การขูดขดีของแผ่น

บังลม 

- หมวกนริภัย

รถจักรยานยนต์

ตามมาตรฐาน 

ECE R22 

22. Universal testing machine 5 ton 

(NRI-TS500-50)  

 ทดสอบความตา้นแรงดึง

ของยางใน

รถจักรยานยนตต์าม 

มอก 683 – 2530 

และชิ้นส่วนยานยนต์ 

-ยางใน

รถจักรยานยนต์ 

-ชิ้นส่วนยานยนต์ 

23. ตูอ้บ Gear type Oven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heat resistance -ยางใน

รถจักรยานยนต์ 

-ชิ้นส่วนยานยนต์ 

24. Dire Cutting Dumbbell  

 

 

 

 

 

 

 เตรียมตัวอย่างช้ินงาน

ทดสอบความตา้นแรงดึง

ของยางใน

รถจักรยานยนตต์าม 

มอก.683-2530 และ

ยาง, 

- ยางใน

รถจักรยานยนต์ 

- ยาง 

-พลาสตกิ 
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ที่ อุปกรณ์ / เครื่องมือ รูป รายการทดสอบ 

ประเภทชิ้นส่วน 

ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ/

มาตรฐาน 

25 อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจวัด 
(Clamp-on sensor) Hydride 

 

- การทดสอบปริมาณ
สารมลพิษส าหรับ
รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้า 

- รถยนต์เบนซิน 
- รถยนต์ดเีซลเล็ก 

26 เครื่องวินิจฉัย  
ข้อพกพร่อง Scan Tool 

 

- ตรวจวัดระบบวินิจฉัย
อุปกรณ์ควบคมุมลพิษ 

- รถยนต์เบนซิน 
- รถยนต์ดเีซลเล็ก 
 

27 ระบบควบคุมอุณหภูมิไอเสีย  
(กรณีทดสอบโดยใช้เชื้อเพลิง 
Flex fuel ที่ใช้ Gasohol ที่มี
ส่วนผสมเอทานอลสูงสุดได้ถึง 
85%) 
 

 
 

- การทดสอบปริมาณ
สารพิษ 

- รถยนต์เบนซินท่ีใช้ 
น้ ามัน Gasohol E85 

28 ระบบปรับสภาวะแวดล้อม 
Background และอากาศในห้อง
ทดสอบ 

 

- ปรับสภาพภาวะ
แวดล้อม Background 

รถยนต์เบนซิน และ
ดีเซลขนาดเล็ก 

29 แท่นจ าลองการขับขี่ Chassis 

 

- การทดสอบปรมิาณ   
  สารมลพิษ 

- รถจักรยานยนต ์

30 เครื่องทดสอบสารมลพิษเครื่องยนต์
ดีเซลขนาดใหญ่และเครื่องยนต์ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติอดั(CNG) 

 

- การทดสอบปรมิาณ 
  สารมลพิษ 

- เครื่องยนต์ดีเซลขนาด
ใหญ่ 
-  เครื่องยนต์ขนาดใหญ่
ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติอดั 

 


