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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

รถเข็นคนไขนอน
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุมรถเข็นคนไขนอนแบบเตียงปรับไมได แบบเตียงปรับได และแบบ
เปลหาม ทีใ่ ชในสถานพยาบาลทัว่ ไป

2. บทนิยาม
2.1
2.2
2.3
2.4

ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
รถเข็นคนไขนอน ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “รถเข็น” หมายถึง พาหนะที่ใชในสถานพยาบาล
สำหรับเคลือ่ นยายคนไขทา นอน
รถเข็นแบบเตียงปรับไมได หมายถึง รถเข็นทีพ่ นื้ เตียงยึดแนนกับโครงรถเข็น ปรับเอนไมได โดยทัว่ ไปมีรปู ราง
ดังแสดงในรูปที่ 1
รถเข็นแบบเตียงปรับได หมายถึง รถเข็นทีพ่ นื้ เตียงสวนศีรษะปรับเอนได โดยทัว่ ไปมีรปู รางดังแสดงในรูป
ที่ 2
รถเข็นแบบเปลหาม หมายถึง รถเข็นทีพ่ นื้ เตียงเปนเปลหามซึง่ แยกออกจากโครงรถเข็นได โดยทัว่ ไปมีรปู ราง
ดังแสดงในรูปที่ 3

3. แบบ
3.1 รถเข็นแบงเปน 3 แบบ คือ
3.1.1 แบบเตียงปรับไมได
3.1.2 แบบเตียงปรับได
3.1.3 แบบเปลหาม
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5

¤ÇÒÁÂÒÇ¾×é¹àµÕÂ§

1 ขารถเข็น
2 ลอหมุนไดอสิ ระ
3 กันชน
4 พืน้ เตียง
5 คานเตียง
6 กระบอกเสียบเสาแขวนอุปกรณสง ผานของเหลว
ใชในการแพทย
รถเข็นแบบเตียงปรับไมไดทมี่ ลี อ หมุนไดอสิ ระ 4 ลอ
รูปที่ 1 ตัวอยางรถเข็นแบบเตียงปรับไมได
(ขอ 2.2)
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¤ÇÒÁÂÒÇ¾×é¹àµÕÂ§

1 ขารถเข็น
2 ลอหมุนไดอสิ ระ
3 ลอแบบลอรถจักรยาน
4 กันชน
5 พืน้ เตียง
6 คานเตียง
7 กระบอกเสียบเสาแขวนอุปกรณสง ผานของเหลว
ใชในการแพทย
รถเข็นแบบเตียงปรับไมไดทมี่ ลี อ หมุนไดอสิ ระ 2 ลอ ลอแบบลอรถจักรยาน 2 ลอ
รูปที่ 1 ตัวอยางรถเข็นแบบเตียงปรับไมได (ตอ)
(ขอ 2.2)
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1 ขารถเข็น
2 ลอหมุนไดอสิ ระ
3 กันชน
4 พืน้ เตียง
5 คานเตียง
6 กระบอกเสียบเสาแขวนอุปกรณสง ผานของเหลว
ใชในการแพทย
7 พนักพิงปรับได
รถเข็นแบบเตียงปรับไดทมี่ ลี อ หมุนไดอสิ ระ 4 ลอ
รูปที่ 2 ตัวอยางรถเข็นแบบเตียงปรับได
(ขอ 2.3)
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1 ขารถเข็น
2 ลอหมุนไดอสิ ระ
3 ลอแบบลอรถจักรยาน
4 กันชน
5 พืน้ เตียง
6 คานเตียง
7 กระบอกเสียบเสาแขวนอุปกรณสง ผานของเหลว
ใชในการแพทย
8 พนักพิงปรับได
รถเข็นแบบเตียงปรับไดทมี่ ลี อ หมุนไดอสิ ระ 2 ลอ ลอแบบลอรถจักรยาน 2 ลอ
รูปที่ 2 ตัวอยางรถเข็นแบบเตียงปรับได (ตอ)
(ขอ 2.3)
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1 ขารถเข็น
2 ลอหมุนไดอสิ ระ
3 เปลหาม
4 กระบอกเสียบเสาแขวนอุปกรณสง ผานของเหลว
ใชในการแพทย
รถเข็นแบบเปลหามทีม่ ลี อ หมุนไดอสิ ระ 4 ลอ
รูปที่ 3 ตัวอยางรถเข็นแบบเปลหาม
(ขอ 2.4)
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¤ÇÒÁ¡ÇéÒ§
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4

1 ขารถเข็น
2 ลอหมุนไดอสิ ระ
3 ลอแบบลอรถจักรยาน
4 เปลหาม
5 กระบอกเสียบเสาแขวนอุปกรณสง ผานของเหลว
ใชในการแพทย
รถเข็นแบบเปลหามทีม่ ลี อ หมุนไดอสิ ระ 2 ลอ ลอแบบลอรถจักรยาน 2 ลอ
รูปที่ 3 ตัวอยางรถเข็นแบบเปลหาม (ตอ)
(ขอ 2.4)
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4. ขนาดและเกณฑความคลาดเคลือ่ น
4.1 รถเข็น
4.1.1 ความกวาง ไมเกิน 800 มิลลิเมตร
4.1.2 ความยาว ไมเกิน 2 000 มิลลิเมตร
4.1.3 ความสูง (800 ± 10) มิลลิเมตร
การวัดใหปฏิบตั ติ ามขอ 9.2
4.2 พืน้ เตียง
4.2.1 ความกวาง ไมนอ ยกวา 550 มิลลิเมตร
4.2.2 ความยาว ไมนอ ยกวา 1 800 มิลลิเมตร
4.2.3 ความหนา ไมนอ ยกวา 0.7 มิลลิเมตร
การวัดใหปฏิบตั ติ ามขอ 9.2
4.3 เสาแขวนอุปกรณสง ผานของเหลวใชในการแพทยและชองเสียบ
4.3.1 ขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกของเสาแขวนอุปกรณสงผานของเหลวใชในการแพทยอยูในชวง 16
มิลลิเมตร ถึง 19 มิลลิเมตร
4.3.2 ขนาดเส น ผ า นศู น ย ก ลางภายในของช อ งเสี ย บเสาแขวนอุ ป กรณ ส ง ผ า นของเหลวใช ใ นการแพทย
(21+ 1)มิลลิเมตร
0
การวัดใหปฏิบตั ติ ามขอ 9.2
4.4 ลอ
4.4.1 ลอหมุนไดอสิ ระ ตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอก (200 + 4 ) มิลลิเมตร หรือ (250 + 5 )
0
0
มิลลิเมตร
4.4.2 ลอแบบลอรถจักรยาน ใหมมี ติ ติ าม มอก.267 แบบ WO-3 ชือ่ ขนาด 26 × 1 −21
4.4.3 ระยะหางระหวางลอหมุนไดอิสระในแนวกวาง ตองไมนอยกวา 500 มิลลิเมตร และในแนวยาว
ตองไมนอ ยกวา 1 200 มิลลิเมตร
การวัดใหปฏิบตั ติ ามขอ 9.2
4.5 ราวกัน้ ขางเตียง (เฉพาะแบบเตียงปรับไมไดและแบบเตียงปรับได)
ตองยาวไมนอ ยกวา 1 000 มิลลิเมตร และสูงไมนอ ยกวา 350 มิลลิเมตร (วัดจากขอบเตียง)
การวัดใหปฏิบตั ติ ามขอ 9.2
4.6 พนักพิง (เฉพาะแบบเตียงปรับได)
ความยาวของพนักพิงตองอยใู นชวง 550 มิลลิเมตร ถึง 600 มิลลิเมตร
การวัดใหปฏิบตั ติ ามขอ 9.2
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5. วัสดุและการทำ
5.1 โครงรถเข็น พืน้ เตียง และสวนประกอบอืน่ ๆ (ยกเวนลอและสวนประกอบทีเ่ กีย่ วของกับลอ) ตองทำจาก
เหล็กกลาไรสนิม มีสวนประกอบทางเคมีเปนรอยละโดยน้ำหนักของนิกเกิล 8.00 ถึง 11.00 โครเมียม
18.00 ถึง 20.00 และคารบอนสูงสุด 0.03 (ชัน้ คุณภาพ SUS 304L ตาม JIS G 4305 หรือ AISI
304 หรือเทียบเทา)
การวิเคราะหสว นประกอบทางเคมีใหปฏิบตั ติ าม ASTM E 353 หรือวิธวี เิ คราะหอนื่ ทีเ่ ทียบเทา
5.2 ลอและสวนประกอบทีเ่ กีย่ วของกับลอ
ตองทำจากวัสดุไมเปนสนิม หรือมีการเคลือบผิว หรือมีการปองกันสนิมดวยวิธอี นื่ เชน มีฝาครอบปองกันสนิม
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ

6. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
6.1 ลักษณะทัว่ ไป
6.1.1 มีลอ หมุนไดอสิ ระ 2 ลอ และลอแบบลอรถจักรยาน 2 ลอ หรือมีลอ หมุนไดอสิ ระทัง้ 4 ลอ และลอหมุนได
อิสระตองเปนลอยางตัน
6.1.2 มีระบบล็อกลอที่ลอคูหนาเพื่อหยุดรถ มีกลไกบังคับที่สะดวกตอการใชงาน ซึ่งเมื่อล็อกลอรถเข็นแลว
ลอที่ล็อกตองไมหมุนเมื่อเข็นใหเคลื่อนที่ กรณีที่มีลอหมุนไดอิสระทั้ง 4 ลอ ตองมีระบบล็อกลอเพื่อ
บังคับทิศทางทีล่ อ คหู ลัง ซึง่ เมือ่ ล็อกลอแลวตองยังคงเข็นใหเคลือ่ นทีไ่ ปขางหนาได
6.1.3 รถเข็นแบบเตียงปรับไมไดและแบบเตียงปรับไดตอ งมีราวกัน้ ขางเตียงและมีระบบล็อก ซึง่ เมือ่ อยใู นตำแหนง
ยกขึ้นใชงานตองล็อกได
6.1.4 โครงสรางและสวนประกอบตาง ๆ ตองอยใู นแนวระดับ ไมเอียง ไมโคงงอ ไมบดิ ตัว และไมมขี อบคม
ยกเวนในสวนที่ไดออกแบบไวเพื่อจุดประสงคเฉพาะ ชิ้นสวนทั้งหมดตองไมเปนสนิม รอยเชื่อม
ตองเรียบรอยและไมแตกราว
6.1.5 ชองเสียบเสาแขวนอุปกรณสง ผานของเหลวใชในการแพทย ตองมีระบบล็อกทีส่ ามารถยึดเสาใหอยกู บั ทีไ่ ด
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
6.2 ความแข็งแรงของรถเข็น
รถเข็นตองทนตอแรงกดไดโดยชิน้ สวนโครงสรางหรือจุดตอโครงสรางตองไมเสียหาย
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 9.3
6.3 ความแข็งแรงของลอ
6.3.1 ลอหมุนไดอสิ ระ
เมื่อทดสอบตามขอ 9.4 แลว ลอหมุนไดอิสระตองหมุนไดโดยอิสระ แกนดุมลอไมหลวมหรือหลุด
ยางตองยังคงสภาพดี ไมหลุดจากวงลอ ชิน้ สวนตาง ๆ ตองไมแตก ไมรา ว หรือไมหลุดลอน
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6.3.2 ลอแบบลอรถจักรยาน
6.3.2.1 ระยะเบีย่ งเบน
เมือ่ ทดสอบตามขอ 9.5.1 แลว ระยะเบีย่ งเบนตามแนวขางและระยะเบีย่ งเบนตามแนวรัศมีของ
ลอแบบลอรถจักรยาน ตองไมเกิน 2 มิลลิเมตร
6.3.2.2 ความทนแรงกดของวงลอแบบลอรถจักรยาน
เมือ่ ทดสอบตามขอ 9.5.2 แลว เสนผานศูนยกลางจะเปลีย่ นไปจากเดิมไดไมเกิน ± 1 มิลลิเมตร
6.4 ความแข็งแรงของกันชนรอบตัวรถเข็น
กันชนรอบตัวรถเข็นตองทำดวยยางหรือพลาสติกทีม่ คี วามแข็ง (60 ± 5) IRHD
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม ASTM D 2240
6.5 การล็อกของทีล่ อ็ กปรับระดับศีรษะ (เฉพาะแบบเตียงปรับได)
เมือ่ ทดสอบตามขอ 9.6 แลว ระบบล็อกตองไมเสียหาย

7. เครือ่ งหมายและฉลาก
7.1 ทีร่ ถเข็นทุกคัน อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมาย แจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็นไดงา ย ชัดเจน
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
(2) แบบ
(3) เดือน ปทที่ ำ
(4) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
ในกรณีทใ่ี ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน

8. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
8.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ
9.1 ขอกำหนดทัว่ ไป
9.1.1 ใหใชวธิ ที ดสอบทีก่ ำหนดในมาตรฐานนีห้ รือวิธอี นื่ ใดทีใ่ หผลเทียบเทา ในกรณีทมี่ ขี อ โตแยงใหใชวธิ ที กี่ ำหนด
ในมาตรฐานนีเ้ ปนวิธตี ดั สิน
9.2 การทดสอบขนาดและเกณฑความคลาดเคลือ่ น
9.2.1 ขนาดของรถเข็น ใหใชเครือ่ งวัดทีม่ คี วามละเอียดไมนอ ยกวา 1 มิลลิเมตร วัดความกวางและความยาว
ของรถเข็น
9.2.2 พืน้ เตียง ใหใชเครือ่ งวัดทีม่ คี วามละเอียดไมนอ ยกวา 1 มิลลิเมตร วัดความกวางและความยาวของพืน้ เตียง
และใหใชเครือ่ งวัดทีม่ คี วามละเอียดไมนอ ยกวา 0.01 มิลลิเมตร วัดความหนาของพืน้ เตียง
9.2.3 เสาแขวนอุปกรณสง ผานของเหลวและชองเสียบ ใหใชเครือ่ งวัดทีม่ คี วามละเอียดไมนอ ยกวา 1 มิลลิเมตร
วัดเสนผานศูนยกลางภายนอกของเสาแขวนอุปกรณสง ผานของเหลวใชในการแพทย และเสนผานศูนยกลาง
ภายในชองเสียบ
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9.2.4 ล อ ให ใ ช เ ครื่ อ งวั ด ที่ มี ค วามละเอี ย ดไม น อ ยกว า 1 มิ ล ลิ เ มตร วั ด เส น ผ า นศู น ย ก ลางภายนอก
ของลอหมุนไดอสิ ระ มิตขิ องลอแบบลอรถจักรยาน และระยะหางระหวางลอหมุนไดอสิ ระในแนวกวาง
9.2.5 ราวกั้นขางเตียงและพนักพิง ใหใชเครื่องวัดที่มีความละเอียดไมนอยกวา 1 มิลลิเมตร วัดความยาว
และความสูงของราวกั้นขางเตียง (เฉพาะแบบเตียงปรับไมไดและแบบเตียงปรับได) และความยาว
ของพนักพิง (เฉพาะแบบเตียงปรับได)
9.3 การทดสอบความแข็งแรงของรถเข็น
ใชวสั ดุแข็งรองไวใตพนื้ เตียง กดพืน้ เตียงดวยแรง 2 100 นิวตัน เปนเวลา 30 นาที โดยกระจายแรงใหทวั่
แลวตรวจพินจิ ชิน้ สวนโครงสรางและจุดตอโครงสราง
9.4 การทดสอบลอหมุนไดอสิ ระ
ใชตวั อยางลอหมุนไดอสิ ระจำนวน 1 ลอ ทดสอบตามลำดับดังนี้
9.4.1 ความทนทานตอภาระของลอหมุนไดอสิ ระ
ยึดแกนตะเกียบของลอหมุนไดอสิ ระใหอยกู บั ที่ กดใหไดแรง 2 000 นิวตัน ภายในเวลา 5 วินาที ถึง
10 วินาที ดังแสดงในรูปที่ 4 แลวตรวจพินจิ

รูปที่ 4 การทดสอบความทนทานตอภาระของลอหมุนไดอสิ ระ
(ขอ 9.4.1)
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9.4.2 ความคงทนในการเคลือ่ นทีบ่ นพืน้ เรียบของลอหมุนไดอสิ ระ
วางมวล 50 กิโลกรัม บนกานลอหมุนไดอสิ ระ ดังแสดงในรูปที่ 5 แลวใหลอ หมุนไดอสิ ระหมุนบนลอโลหะ
อยางตอเนือ่ ง ดวยอัตราเร็ว 20 กิโลเมตรตอชัว่ โมง เปนระยะทาง 50 กิโลเมตร แลวตรวจพินจิ

รูปที่ 5 การทดสอบความคงทนในการเคลือ่ นทีบ่ นพืน้ เรียบของลอหมุนไดอสิ ระ
(ขอ 9.4.2)
9.4.3 ความคงทนในการเคลือ่ นทีบ่ นพืน้ ไมเรียบของลอหมุนไดอสิ ระ
9.4.3.1 ติดแผนเหล็กกวางประมาณ 20 มิลลิเมตร สูงประมาณรอยละ 6 ของเสนผานศูนยกลางภายนอก
ของลอหมุนไดอิสระบนลอโลหะใหแนนในตำแหนงที่เมื่อลอหมุนไปได 1 เมตร ลอหมุนไดอิสระ
ตองกระแทกแผนเหล็กไมเกิน 2 ครัง้ ติดตัง้ ลอหมุนไดอสิ ระบนลอโลหะ โดยวางมวล 50 กิโลกรัม
บนกานลอหมุนอิสระ ดังแสดงในรูปที่ 6
9.4.3.2 หมุนลอโลหะดวยอัตราเร็วคงที่ 1.5 กิโลเมตรตอชัว่ โมง ใหลอหมุนไดอสิ ระหมุนบนลอโลหะอยาง
ตอเนือ่ งใหมกี ารกระแทกระหวางลอหมุนไดอสิ ระกับแผนเหล็ก (3 000 + 20) ครัง้ นำมวลออก
0
แลวตรวจพินจิ
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รูปที่ 6 การทดสอบความคงทนในการเคลือ่ นทีบ่ นพืน้ ไมเรียบของลอหมุนไดอสิ ระ
(ขอ 9.4.3.1)
9.5 การทดสอบลอรถแบบลอรถจักรยาน
ใชตวั อยางลอรถแบบลอรถจักรยาน 1 ลอ ทดสอบตามลำดับดังนี้
9.5.1 ระยะเบีย่ งเบน
ติดตัง้ ลอแบบลอรถจักรยานตัวอยางบนแทนทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 7 โดยมีเครือ่ งวัดแบบมีหนาปด
2 เครื่อง วัดระยะเบี่ยงเบนตามแนวขางและระยะเบี่ยงเบนตามแนวรัศมีไดในขณะเดียวกันหมุนวงลอ
แบบลอรถจักรยานอยางชาๆ 1 รอบ แลวอานคาระยะเบีย่ งเบนตามแนวขาง และระยะเบีย่ งเบนตามแนว
รัศมีทขี่ อบลอ (rim) จากหนาปดของเครือ่ งวัด
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รูปที่ 7 การทดสอบระยะเบีย่ งเบนของลอแบบลอรถจักรยาน
(ขอ 9.5.1)
9.5.2 ความทนแรงกดของวงลอแบบลอรถจักรยาน
กดตัวอยางวงลอแบบลอรถจักรยานที่ตำแหนงตั้งฉากกับรอยตะเข็บดวยแรง 500 นิวตัน ดังแสดงใน
รูปที่ 8 เปนเวลา 2 นาที ตรวจสอบเสนผานศูนยกลางของวงลอแบบลอรถจักรยานทีเ่ ปลีย่ นไปจากเดิม
ดวยเครือ่ งวัดทีอ่ า นคาไดละเอียดไมนอ ยกวา 1 มิลลิเมตร
·ÔÈ·Ò§¢Í§áÃ§¡´
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รูปที่ 8 การทดสอบการทนแรงกดของวงลอแบบลอรถจักรยาน
(ขอ 9.5.2)
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9.6 การทดสอบการล็อกของทีล่ อ็ กปรับระดับศีรษะ (เฉพาะแบบเตียงปรับได)
9.6.1 เครื่องมือ
9.6.1.1 โครงทดสอบ ตัวอยางดังแสดงในรูปที่ 9
9.6.1.2 ถุงทราย ขนาด 300 มิลลิเมตร × 300 มิลลิเมตร มวล 20 กิโลกรัม
9.6.2 วิธที ดสอบ
9.6.2.1 จัดการทดสอบตามรูปที่ 9 โดยยึดตัวอยางรถเข็นใหอยกู บั ที่ ปรับทีล่ อ็ กปรับระดับศีรษะ 3 ระดับ
คือ มุมสูงสุด กลาง และต่ำสุด แตละระดับใหปลอยถุงทรายกระแทกบริเวณกึ่งกลางพนักพิง
ดวยแรงโมเมนตัม 150 นิวตันเมตร หลังกระแทกแตละระดับใหตรวจพินิจระบบล็อกของที่ล็อก
ปรับระดับศีรษะ
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รูปที่ 9 การทดสอบการล็อกของทีล่ อ็ กปรับระดับศีรษะ
(ขอ 9.6.1 และขอ 9.6.2.1)
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
(ขอ 8.1)
ก.1 รนุ ในทีน่ ี้ หมายถึง รถเข็นแบบเดียวกัน ทีท่ ำหรือสงมอบหรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน ลักษณะทั่วไป
ความแข็งแรงของรถเข็น ความแข็งแรงของกันชนรอบตัวรถเข็น และการล็อกของที่ล็อกปรับระดับ
ศีรษะ (เฉพาะแบบเตียงปรับได)
ก.2.1.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกัน จำนวน 1 คัน นำไปทดสอบขนาดและเกณฑความคลาดเคลือ่ น
และลักษณะทั่วไป กอน แลวจึงทดสอบความแข็งแรงของรถเข็น ความแข็งแรงของกันชนรอบ
ตัวรถเข็น และการล็อกของทีล่ อ็ กปรับระดับศีรษะ (เฉพาะแบบเตียงปรับได) ตามลำดับ
ก.2.1.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4. ขอ 6.1 ขอ 6.2 ขอ 6.4 และขอ 6.5 จึงจะถือวารถเข็นรนุ นัน้ เปนไป
ตามเกณฑทกี่ ำหนด
ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบวัสดุและการทำ
ก.2.2.1 ใหชกั ตัวอยางวัสดุทใี่ ชทำโครงรถเข็นและพืน้ เตียง โดยวิธสี มุ อยางละ 1 ชิน้
ก.2.2.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.1 จึงจะถือวารถเข็นรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ก.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบความแข็งแรงของลอ
ก.2.3.1 ใหชกั ตัวอยางลอหมุนไดอสิ ระและลอแบบลอรถจักรยานโดยวิธสี มุ จากลอทีใ่ ชทำรถเข็นรนุ เดียวกัน
จำนวนอยางละ 1 ลอ
ก.2.3.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 6.3 จึงจะถือวารถเข็นรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ก.3 เกณฑตดั สิน
ตั ว อย า งรถเข็ น และวั ส ดุ ที่ ใ ช ทำต อ งเป น ไปตามข อ ก.2.1.2 ข อ ก.2.2.2 และข อ ก.2.3.2 ทุ ก ข อ
จึงจะถือวารถเข็นรนุ นัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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