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มขร. – R – 002 - 2564    

 มาตรฐานแนะนําคุณลักษณะรถขนสงทางราง 

Recommended General Standard for Rolling Stock 

1. ทั่วไป 

1.1  หลักการพ้ืนฐาน 

 มาตรฐานแนะนําคุณลักษณะของรถขนสงทางราง จะระบุขอแนะนําทางเทคนิคและมาตรฐานจาก

ตางประเทศท่ีสามารถใชอางอิงได เพ่ือใชประโยชนในการอางอิง ซ่ึงจะเปนเพียงขอแนะนําสําหรับผูท่ี

เก่ียวของเพ่ือนําไปใชประโยชนตอไป ประกอบไปดวย 

 1.1.1  ขนาดมิติ/พิกัดขอบเขตตัวรถ 

 1.1.1.1 พิกัดขอบเขตตัวรถ (loading Gauge) 

 1.1.1.2  ขนาดมิติภายในของตัวรถ (vehicle interior dimensions) 

 1.1.2 โครงสรางตัวรถ/ความปลอดภัยเม่ือเกิดการชน/การเชื่อมตอชิ้นสวนโครงสราง 

 1.1.2.1 น้ําหนักของรถขนสงทางราง (weight of rolling stock) 

 1.1.2.2 โครงสรางตัวรถ (car-body structure) 

 1.1.2.3 อุปกรณท่ีติดตั้งเขากับรถ (devices attached to rolling stock) 

 1.1.2.4  ทางเชื่อมระหวางตูรถไฟ (gangway) 

 1.1.3 ขอพวง/ชุดอุปกรณสําหรับเชื่อมตอขบวน (coupler/draw and buffer gear) 

 1.1.4 ประตูและหนาตาง 

 1.1.4.1  ประตู (doors) 

 1.1.4.2 หนาตาง (windows) 

 1.1.4.3 ทางออกฉุกเฉิน (emergency exit) 

 1.1.5 โบก้ี/ชุดลอ/ลอ/ระบบชวงลาง (bogie, wheelset, wheel and suspension system) 

 1.1.6 พฤติกรรมการวิ่งและอากาศพลศาสตร 

 1.1.6.1  พฤติกรรมการวิ่ง (running behavior)  

 1.1.6.2  เสียงและการสั่นสะเทือน (noise & vibration) 

 1.1.6.3  อากาศพลศาสตร (aerodynamics) 

 1.1.7 ระบบหามลอ (brake system) 

 1.1.8  การดําเนินการในหองขับและการเชื่อมตอระหวางคนขับกับระบบควบคุมรถไฟ (cab 

operation and driver-machine interface) 

 1.1.9  ระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัย (fire safety) 

 1.1.10 แผนการดําเนินการภายใตความผิดปกติ อุบัติเหตุและสภาวะฉุกเฉิน (concept for 

faults, accidents and emergency situation) 
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 1.1.11 ถังกักเก็บความดัน อุปกรณกําเนิดแรงดันและสวนประกอบ (internal pressure vessels 

and other pressure supply sources together with their attached devices) 

 1.1.12 การจัดจําแนกรถขนสงทางราง (identification of rolling stock) 

 1.1.13 ระบบกําเนิดพลังงานและสวนประกอบ (power generation system, etc.) 

 1.1.14 เครื่องยนตสันดาปภายในและเครื่องยนตไอน้ํา (internal combustion and steam engine) 

 1.1.15 ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ (heating ventilation and air conditioning 

system - HVAC) 

 1.1.16 ระบบหองน้ํา (toilet) 

 1.1.17  ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา (electromagnetic compatibility - EMC)  

 1.1.18  อุปกรณเพ่ือความปลอดภัย (safety devices) 

 1.1.19 การทดสอบสมรรถนะของรถขนสงทางราง (test required) 

1.2 วัตถุประสงค 

 เพ่ือกําหนดมาตรฐานแนะนําคุณลักษณะรถขนสงทางราง โดยระบุขอแนะนําทางเทคนิคและ

มาตรฐานจากตางประเทศท่ีสามารถใชอางอิงได เพ่ือใชประโยชนในการอางอิง ซ่ึงจะเปนเพียงขอแนะนํา

สําหรับผูท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปใชประโยชนตอไป 

1.3 ขอบเขต 

 มาตรฐานแนะนําฉบับนี้ สามารถนําไปใชอางอิงไดเฉพาะประเภทของรถขนสงทางราง ดังตอไปนี้  

 1.3.1 รถไฟโดยสารและรถไฟขนสงสินคา (locomotive, diesel multiple units, diesel 

electric multiple units, passenger coaches, freight wagon)  

 1.3.2 รถไฟฟา (electric multiple units)   

 1.3.3 รถไฟฟาความเร็วสูง (high speed trains)  

 1.3.4 รถราง (tram) 

 1.3.5 รถไฟรางเดียว (monorail) 

 1.3.6 ระบบขนสงผูโดยสารอัตโนมัติ (automated people mover: APM) 

 สําหรับรถขนสงทางรางประเภทอ่ืนนอกเหนือจากท่ีไดระบุไวขางตนการนํามาตรฐานแนะนํา 

ไปใชงานใหพิจารณาองคประกอบและสวนควบท่ีมีลักษณะเดียวกันไปใชอางอิงไดท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจ

ของผูเชี่ยวชาญดานรถขนสงทางราง 
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2. นิยาม 

 พิกัดขอบเขตตัวรถ (loading gauge) หมายถึง พิกัดขอบเขตท่ีใหญ ท่ีสุดของรถขนสงทางราง 

ซ่ึงไดรวมการเคลื่อนท่ีและการสายตัวของรถขนสงทางรางเขาดวยแลว ดังแสดงในรูปท่ี 1 

 

รูปท่ี 1 แสดงพิกัดขอบเขตตัวรถ (loading gauge) 

 ชองเปด หมายถึง หนาตางของรถไฟท่ีผูโดยสารและเจาหนาท่ีท่ีทํางานบนรถไฟสามารถเปดได ท้ังนี้

รวมถึงสวนท่ีเปดไมไดดวย 

 ชองทางเดิน หมายถึง บริเวณท่ีกําหนดไวใหผูโดยสารและเจาหนาท่ีสามารถเดินผานได 
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ตารางท่ี 1 คุณลักษณะของระบบขนสงทางรางและประเภทของรถขนสงทางรางมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

คุณลักษณะสําคัญ 
ระบบรางระหวางเมืองและชานเมือง  

(intercity and commuter rail system) 

ระบบรางขนสงมวลชนในเมือง  

(urban rail transit system) 
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(light rail) 
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ระยะทางการ

ใหบริการ 

(กิโลเมตร) 

> 50 20 - 100 > 100 > 100 20 - 40 10 - 30 5 - 15 5 - 15 

ระยะหางระหวาง

สถานีโดยเฉล่ีย 

(กิโลเมตร) 

10 - 20 2 - 5 50 N/A 0.5 - 1.2 0.5 - 1.2 0.3 - 0.5 0.3 - 0.5 

ความเร็วสูงสุดใน

การใหบริการ  

(กิโลเมตรตอ

ชั่วโมง) 

120 - 160 160 250 60 - 100 80 80 80 80 

น้ําหนักกดเพลา

สูงสุด (ตัน) 
20 20 25* 20 20 N/A N/A N/A 

ขนาดความกวาง

ทาง (เมตร) 
1.000 

1.000 & 

1.435 
1.435 1.000 1.435 N/A N/A N/A 

ความจุการขนสง

ผูโดยสารสูงสุด  

(คนตอทิศทางตอ

ชั่วโมง) 

5,000 - 

20,000 

10,000 - 

20,000 
10,000 - 20,000 N/A > 20,000 

10,000 - 

20,000 

5,000 - 

15,000 

3,000 - 

5,000 

ประเภทรถขนสง

ทางราง 

(type of rail 

vehicles) 

Locomotive, 

DMU, 

Passenger 

Coach, BMU, 

Power Car 

EMU, DMU, 

BMU 
EMU 

Locomotive, 

Freight 

Wagon, Tank 

Wagon, 

Special 

Wagon 

EMU Monorail 

Steel 

Wheel-Rail 

and 

Rubber 

Tire Trams 

APM 

 
 

 
 

  
  

* ขึ้นอยูกับระบบที่เลือกใชเนื่องจากระบบรถไฟความเร็วสูงสวนใหญจะจัดใหวิ่งบนทางวิ่งที่ออกแบบโดยเฉพาะ 
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3. ขนาดมิติ/พิกัดขอบเขตตัวรถ 

3.1  พิกัดขอบเขตตัวรถ (loading gauge)  

 3.1.1  หนวยงานท่ีรับผิดชอบจะตองกําหนดพิกัดขอบเขตตัวรถ (loading gauge) ซ่ึงเปนพิกัดท่ีรถไฟ

ทุกประเภทตองไมล้ําเกินพิกัดดังกลาวบนแนวเสนทางทุกรูปแบบ โดยคํานิยามคําวาไมล้ําเกินดังกลาวหมายถึง 

 3.1.1.1 สําหรับแนวเสนทางตรง (tangent track) เสนรอบรูปของตัวรถท่ีเปนผลจาก

การเคลื่อนตัวของระบบชวงลางสูงสุด (maximum suspension movement) รวมท้ังผลจากคา 

ความเบี่ยงเบนสูงสุดของลักษณะทางกายภาพของทางวิ่ง (track irregularity) จะตองไมมีสวนใดล้ําเกิน

พิกัดขอบเขตตัวรถ 

 3.1.1.2 สําหรับบนเสนทางโคง จะตองคํานึงถึงผลเชนเดียวกับแนวเสนทางตรงรวมท้ัง

ขนาดเพ่ิมเติมขณะท่ีรถไฟกําลังวิ่งผานโคง อันเปนผลมาจากรัศมีโคงและการยกโคง (cant) 

 3.1.1.3 ขณะท่ีรถไฟรับน้ําหนักบรรทุก ท้ังรถเปลาและบรรทุกเต็มพิกัด จะตองไมมี

สวนใดล้ําเกินพิกัดขอบเขตตัวรถ 

 3.1.2 อุปกรณดังตอไปนี้อาจยอมใหล้ําพิกัดขอบเขตตัวรถในบางสถานการณ เม่ือมีการยืนยัน

รับรองถึงความปลอดภัย รายละเอียดตามตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 อุปกรณท่ีอาจยอมใหล้ําพิกัดขอบเขตตัวรถในบางสถานการณ 

อุปกรณท่ีอนุญาต 
สถานการณท่ียอมใหลํ้าพิกัด 

ของพิกัดขอบเขตตัวรถได (loading gauge) 

ลอและอุปกรณสําหรับหลอลื่นราง 

เม่ืออุปกรณยังคงอยูในพิกัดขอบเขตโครงสราง 

(structure gauge) 

กันชน (obstacle deflector) 

อุปกรณตรวจวัดสภาพทางวิ่ง อุปกรณวัดปริมาณน้ําฝน 

อุปกรณสําหรับเจียรราง และอ่ืน ๆ 

ประตู เชน ประตูพับสําหรับขนของ ประตูฉุกเฉิน และ

อุปกรณชวยเขาออกรถสําหรับผูพิการ เปนตน 

เม่ือประตูเปด 

3.2  ขนาดมิติภายในของตัวรถ (vehicle interior dimensions) 

  3.2.1 ชองทางเดินตองมีความปลอดภัยตอผูโดยสาร ท้ังในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน 

  3.2.2 รถโดยสารจะตองมีชองทางใหเขาไปสู ท่ีนั่งผูโดยสาร (เชน กรณีท่ีนั่งแถวใน) ยกเวน 

รถโดยสารท่ีออกแบบใหผูโดยสารสามารถเขาไปนั่งไดโดยตรงเม่ือไปถึงบริเวณท่ีนั่ง 

  3.2.3 บริเวณพ้ืนท่ีสําหรับยืนของผูโดยสารจะตองมีการติดต้ังอุปกรณ เพ่ือความปลอดภัย 

เชน หวงหรือราวจับ และอุปกรณอ่ืน ๆ เพ่ือความปลอดภัยของผูโดยสารขณะยืน 

  3.2.4 ขนาดของชองทางเดินผูโดยสารใหเปนไปตามตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 คุณสมบัติแนะนําของชองทางเดินภายในหองโดยสาร 

สัดสวน 

ของชองทางเดิน 

General Rolling Stock 

รถขนสงทางรางโดยท่ัวไป 

รถขนสงทางรางท่ี

มีความยาวของ

โครงสรางตัวรถ 

ไมเกิน 8 เมตร 

รถขนสงทางรางท่ีออกแบบสําหรับคนพิการ

และผูท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 

บริเวณท่ีสูงจาก

พ้ืนมากกวา 

1,000 มิลลิเมตร 

บริเวณท่ีสูงจาก

พ้ืนไมเกิน 

1,000 

มิลลเิมตร 

บริเวณท่ีสูงจากพ้ืน

มากกวา 1450

มิลลเิมตร 

บริเวณท่ีสูงจากพ้ืนไม

เกิน 1450 มิลลิเมตร 

ความกวาง

ประสิทธิผลของ

ชองทางเดิน* 

มากกวาหรือ

เทากับ 

550 มิลลิเมตร 

มากกวาหรือ

เทากับ 

450 มิลลิเมตร 

มากกวาหรือ

เทากับ 

400 มิลลิเมตร 

มากกวาหรือเทากับ 

550 มิลลิเมตร 

มากกวาหรือเทากับ 

800 มิลลิเมตร 

ความสูงประสิทธิผล

ของชองทางเดิน 

มากกวาหรือเทากับ 1,900 มิลลเิมตร 

(โดยแนะนําใหใชความสูงประสิทธิผลมากกวาหรือเทากับ 1,950 มิลลิเมตร) 

 

หมายเหตุ   * ความกวางประสิทธิผลของชองทางเดินอาจลดลงไดสําหรับชองทางท่ีมีความสูงประสิทธิผลตํ่ากวา 1,700 มิลลิเมตร 

โดยตองไมมีส่ิงกีดขวางตอการเดินผานของผูโดยสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 แสดงความสูงและความกวางประสิทธิผลของชองทางเดิน 

 

รูปท่ี 3 แสดงความสูงและความกวางประสิทธิผลของชองทางเดินท่ีออกแบบสําหรับคนพิการ 

และผูท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 
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 3.2.5 รถไฟโดยสารหนึ่งขบวน จะตองมีตูโดยสารอยางนอย 1 คันท่ีออกแบบใหมีอุปกรณและ 

สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการและผูท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ โดยมีขอกําหนด ดังนี้ 

 3.2.5.1   พ้ืนท่ีสําหรับจอดรถเข็น 

 - พ้ืนท่ีสําหรับจอดรถเข็น (คัน) ซ่ึงแปรผันกับความยาวของขบวนรถไฟ 

โดยไมรวมความยาวของหัวรถจักรและรถตอพวงประเภทอ่ืนท่ีไมมีท่ีนั่งสําหรับผูโดยสารดังตารางท่ี 4  

ตารางท่ี 4 แสดงพ้ืนท่ีสําหรับจอดรถเข็น (คัน) ตอความยาวขบวนรถไฟ 

ความยาวขบวนรถ พ้ืนท่ีสําหรับจอดรถเข็น (คัน) 

นอยกวา 30 เมตร 1 

ตั้งแต 30 เมตร ถึง 205 เมตร 2 

มากกวา 205 เมตร ถึง 300 เมตร 3 

มากกวา 300 เมตร 4 

 - พ้ืนท่ีสําหรับจอดรถเข็น 1 คัน จะตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 75 

เซนติเมตร และความยาวสุทธิไมนอยกวา 130 เซนติเมตร  

 - พ้ืนรถไฟท่ีบริเวณจอดรถเข็นจะตองทําจากวัสดุท่ีปองกันการลื่นไหล  

พรอมตองติดตั้งอุปกรณสําหรับยึดรถเข็นท่ีสามารถปลดออกไดงายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ติดสัญลักษณรูป 

คนพิการและผู ท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ มีราวจับทําดวยวัสดุ ท่ี มีความม่ันคงแข็งแรง  

และตองอยูใกลบริเวณประตูทางออก 

 3.2.5.2 ท่ีนั่งสําหรับคนพิการและผูท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 

 - มี ท่ีนั่ งสํ าหรับคนพิการและผู ท่ี ตองการความชวยเหลือเปนพิ เศษ 

อยางนอยสองท่ีนั่งในบริเวณท่ีสามารถข้ึน - ลง ไดอยางสะดวกโดยจะตองมีพ้ืนท่ีกวางเพียงพอสําหรับ 

การเก็บรถเข็นไวใกลกับตําแหนงท่ีนั่งสําหรับคนพิการและผูท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 

 - บริเวณท่ีนั่งจะตองมีราวจับท่ีทําดวยวัสดุท่ีมีความม่ันคงและแข็งแรง พรอม

ติดปายสัญลักษณแสดงตําแหนงท่ีนั่งสําหรับคนพิการและผูท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 

 3.2.6 ขนาดของชองเปดภายในหองโดยสาร (ขอบลางถึงขอบบน) ใหเปนไปตามตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 ขนาดมิติท่ีแนะนําของชองเปดภายในหองโดยสารของรถโดยสาร 

ตําแหนง 

ของชองเปด 

ความสูงของขอบ

ลางจากระดับพ้ืน

หองโดยสาร 

ชนิดของชองเปดภายในหองโดยสาร 

ความสูงของ

ชองเปดท่ี

ผูโดยสารไม

สามารถเปดได 

ชองเปดท่ีผูโดยสารสามารถเปดได 

ความสูงของชองเปด

ของรถท่ีใหบริการ

บนสายทางท่ีมีระยะ

เผ่ือเพียงพอ 

ความสูงของชองเปด

ของรถท่ีใหบริการบน

สายทางคอนขางแคบ

ประเภทท่ี 1 

ความสูงของชองเปด

ของรถท่ีใหบริการบน

สายทางคอนขางแคบ

ประเภทท่ี 2 

หนาตาง 

ท่ีอยูดานขาง 

หรือดานหลังของท่ีนั่ง 

มากกวาหรือเทากับ 

800 และต่ํากวา 

1,200 มิลลิเมตร 

ไมมีขอจํากัด ไมมีขอจํากัด 
นอยกวาหรือเทากับ 

200 มิลลิเมตร* 

นอยกวาหรือเทากับ 

150 มิลลิเมตร** 
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ตําแหนง 

ของชองเปด 

ความสูงของขอบ

ลางจากระดับพ้ืน

หองโดยสาร 

ชนิดของชองเปดภายในหองโดยสาร 

ความสูงของ

ชองเปดท่ี

ผูโดยสารไม

สามารถเปดได 

ชองเปดท่ีผูโดยสารสามารถเปดได 

ความสูงของชองเปด

ของรถท่ีใหบริการ

บนสายทางท่ีมีระยะ

เผ่ือเพียงพอ 

ความสูงของชองเปด

ของรถท่ีใหบริการบน

สายทางคอนขางแคบ

ประเภทท่ี 1 

ความสูงของชองเปด

ของรถท่ีใหบริการบน

สายทางคอนขางแคบ

ประเภทท่ี 2 

มากกวาหรือเทากับ 

1,200 มิลลิเมตร 
ไมมีขอจํากัด ไมมีขอจํากัด ไมมีขอจํากัด ไมมีขอจํากัด 

หนาตาง 

ท่ีอยูบริเวณพ้ืนท่ี

สําหรับยืนหรือ 

บริเวณทางเดิน 

มากกวาหรือเทากับ 

1200 มิลลิเมตร 

และต่ํากวา 1400 

มิลลเิมตร 

ไมมีขอจํากัด ไมมีขอจํากัด 
นอยกวาหรือเทากับ 

200 มิลลิเมตร* 

นอยกวาหรือเทากับ 

150 มิลลิเมตร** 

มากกวาหรือเทากับ 

1400 มิลลิเมตร 
ไมมีขอจํากัด ไมมีขอจํากัด ไมมีขอจํากัด ไมมีขอจํากัด 

หมายเหตุ  ประเภทที่ 1 คือรถขนสงทางรางที่วิ่งบนสายทางที่มีระยะหางระหวางกึ่งกลางทางวิ่ง (Track Centerline) นอยกวาขนาดของ

ตัวรถ (Maximum train dimensions) บวกดวย 600 มิลลิเมตร 

 ประเภทที่ 2 คือรถขนสงทางรางที่วิ่งบนสายทางที่มีระยะหางระหวางพิกัดขอบเขตโครงสราง (Structure Gauge) และพิกัด

ขอบเขตตัวรถ (Loading Gauge) นอยกวา 400 มิลลิเมตร 

 * สําหรับกรณีที่ความสูงของชองเปดสูงมากกวา 200 มิลลิเมตร แนะนําใหติดต้ังราวปองกัน (Protective Bar) บริเวณ

หนาตาง โดยจะตองติดบริเวณดานนอกของหนาตางและสูงกวาขอบลางของชองหนาตางเปนระยะหางระหวาง 150 ถึง 200 

มิลลิเมตร หรือติดต้ังอุปกรณที่มีการจํากัดระยะการเปดไมใหเกิน 200 มิลลิเมตรหรืออุปกรณอื่นที่ชวยปองกันการพลัดตก

จากตัวรถไฟและอันตรายจากการยื่นสวนของรางกายออกนอกพิกดัขอบเขตตัวรถ (Loading gauge) 

 ** สําหรับกรณีที่ความสูงของชองเปดสูงมากกวา 150 มิลลิเมตร แตไมใหเกิน 250 มิลลิเมตร แนะนําใหติดต้ังราวปองกัน 

(Protective Bar) บริเวณหนาตาง โดยจะตองติดบริเวณดานนอกของหนาตางและสูงกวาขอบลางของชองหนาตางเปน

ระยะหางระหวาง 100 ถึง 150 มิลลิเมตร หรือติดต้ังอุปกรณที่มีการจํากัดระยะการเปดไมใหเกิน 150 มิลลิเมตรหรืออุปกรณ

อื่นที่ชวยปองกันการพลัดตกจากตัวรถไฟและอันตรายจากการยื่นสวนของรางกายออกนอกพิกัดขอบเขตตัวรถ (Loading gauge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 แสดงความสูงของชองเปดในตําแหนงตาง ๆ 

ความสูง 

จากพื้น 

ความสูง 

ของชองเปด 

ความสูง 

จากพื้น 

ความสูง 

ของชองเปด 
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4. โครงสรางตัวรถ / ความปลอดภัยเมื่อเกิดการชน / การเช่ือมตอช้ินสวนโครงสราง 

4.1 น้ําหนักของรถขนสงทางราง (weight of rolling stock) 
  4.1.1 มวลน้ําหนักของรถและพิกัดน้ําหนักบรรทุกตองเปนไปตามมาตรฐาน “EN 15663 

Railway applications - Definition of vehicle reference masses” ซ่ึ งแบ งประเภทมวลของรถ

ขนสงทางรางออกเปนสามประเภทคือ 

 4.1.1.1 Dead Mass เปนมวลท้ังหมดของรถขณะท่ีสรางเสร็จสมบูรณโดยไมรวมมวล

ของเชื้อเพลิง ของเหลวและวัสดุสิ้นเปลือง (consumables) รวมท้ังผูโดยสารและน้ําหนักบรรทุกอ่ืน ๆ 

 4.1.1.2 Design mass เป นมวล ท่ี ใช สํ าหรับ พิ จารณ าในการออกแบบรถและ

สวนประกอบตาง ๆ 

 - Design mass in working order เปนมวลของตัวรถจากองคประกอบ

ท้ังหมดในสภาวะพรอมใชงาน (ประกอบดวย dead mass + all of consumables + all of staff)  

โดยยังไมรวมน้ําหนักบรรทุก 

 - Design mass under normal payload เปนมวลของตัวรถในสภาวะ 

พรอมใชงานโดยรวมเขากับน้ําหนักบรรทุกปกติตามท่ีออกแบบ (normal payload) 

 - Design mass under exceptional payload เป น ม วลขอ งตั ว รถ ใน

สภาวะพรอมใชงานโดยรวมเขากับน้ําหนักมากท่ีสุดท่ียอมใหบรรทุกตามท่ีออกแบบ (exceptional payload) 

 4.1.1.3 Operational mass เปนมวลเฉลี่ยของรถในสภาวะใชงานจริงโดยเปนผล 

มาจากการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักบรรทุกขณะท่ีใชงาน 

 - Operational mass in working order เปนมวลเฉลี่ยของรถขณะพรอม

ใชงาน (เชื้อเพลิงหรือของเหลวตาง ๆ อาจมีไมเต็มถัง) โดยยังไมรวมน้ําหนักบรรทุกอ่ืน ๆ 

 - Operational mass under normal payload เป นมวล เฉลี่ ยของรถ 

ขณะพรอมใชงาน (เจาหนาท่ีครบจํานวนคน แตเชื้อเพลิงหรือของเหลวตาง ๆ อาจมีไมเต็มถัง) โดยรวมเขากับ

น้ําหนักบรรทุกปกติ (normal operational payload) 

  4.1.2 มวลน้ําหนักอางอิงของเจาหนาท่ี (staff) และวัสดุสิ้นเปลือง (consumables) กําหนดให

เปนไปตามตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 มวลอางอิงของเจาหนาท่ี (staff) และวัสดุสิ้นเปลือง (consumables) 

องคประกอบ 
สภาวะในการพิจารณา 

มวลน้ําหนกัสําหรับออกแบบ มวลน้าํหนกัขณะใชงานจริง 

คนขับ/เจาหนาท่ี 
80 กิโลกรัมตอคน 

 (รวมถึงนํ้าหนักสัมภาระ) 

เช้ือเพลิง 
เช้ือเพลิงเต็มถัง 

(ปริมาณมากท่ีสดุในการออกแบบ) 

2 ใน 3 ของปริมาณ 

ท่ีใชออกแบบ 

นํ้ายาหลอเย็นเครื่องยนต  

(Radiator coolant fluid) 
ปริมาณเตม็ความจุของระบบ ปริมาณเตม็ความจุของระบบ 
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องคประกอบ 
สภาวะในการพิจารณา 

มวลน้ําหนกัสําหรับออกแบบ มวลน้าํหนกัขณะใชงานจริง 

ทราย 
เต็มกลองบรรจุทราย 

(ปริมาณมากท่ีสดุในการออกแบบ) 

2 ใน 3 ของปริมาณ 

ท่ีใชออกแบบ 

อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงนํ้าท่ีใชในการ

ปรุงอาหาร 
ปริมาณมากท่ีสดุในการออกแบบ 

1 ใน 3 ของปริมาณ 

ท่ีใชออกแบบ 

นํ้าสะอาดท่ีสํารองไวใชสําหรับอางลางหนา 

ลางจาน และในหองนํ้า 
ปริมาณมากท่ีสดุในการออกแบบ คาท่ีมากกวาระหวาง: 

ปริมาณมากท่ีสดุในการออกแบบของ

นํ้าสะอาดหรือ 1 ใน 2 ของปริมาณท่ี

ใชออกแบบสําหรับของเสีย 
ถังสําหรับจดัเก็บของเสียจากหองนํ้า ท้ังท่ีมี

และไมมรีะบบหมุนเวียน 

ปริมาณมากท่ีสดุในการออกแบบ

สําหรับถังใหญท่ีสุด (นํ้าสะอาด หรือ 

ของเสีย) 

นํ้าท่ีใชสําหรับลางกระจกหนารถ ตามระดับของเหลวสูงสดุท่ีระบุ 2 ใน 3 ของปริมาณสูงสุด 

 

  4.1.3 น้ําหนักบรรทุกบนรถขนสงทางราง จะคํานวณจากพ้ืนท่ีตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 4.1.3.1 พ้ืนท่ีสําหรับนั่ง (seated area) จะคํานวณไดจากพ้ืนท่ีท่ีติดตั้งเกาอ้ีแบบถาวร

รวมดวยพ้ืนท่ีสําหรับวางเทาของผูโดยสาร 

 4.1.3.2 พ้ื น ท่ี เก็ บ สั มภ าระ  (luggage compartment) เป น พ้ื น ท่ี ป ด  (closed)  

ท่ีออกแบบเพ่ือใชสําหรับเก็บสัมภาระหรือสินคา ซ่ึงเปนพ้ืนท่ี ๆ ไมรองรับการใชสําหรับขนสงผูโดยสาร 

 4.1.3.3 พ้ืนท่ีวางสัมภาระ (luggage area) เปนพ้ืนท่ี ท่ีอยูภายในหองโดยสารซ่ึง

ออกแบบเพ่ือใชสําหรับจัดวางสัมภาระ โดยจะไมอนุญาตใหผูโดยสารยืนหรือนั่งในบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาว 

 4.1.3.4 พ้ืนท่ีสําหรับจัดเลี้ยงหรือยืนรับประทานอาหาร (catering area) เปนพ้ืนท่ีท่ี

ใหผูโดยสารยืนรับประทานอาหาร โดยจะไมมีการติดตั้งเกาอ้ีแบบถาวรบริเวณดังกลาว 

 4.1.3.5 พ้ืนท่ีสําหรับยืน (standing area) คํานวณไดจากพ้ืนท่ีวางบนตัวรถซ่ึงรวม

พ้ืนท่ีของโตะและเกาอ้ีท่ีสามารถพับเก็บได นอกจากนี้ยังรวมถึงพ้ืนท่ี 50% ของบันไดภายในตัวรถ ท้ังนี้ 

ไมรวมพ้ืนท่ีดังตอไปนี้ 

 - พ้ื น ท่ี ของเก า อ้ีนั่ งปกติ  (normal seats) และ พ้ืน ท่ีสํ าห รับวางเท า 

ของผูโดยสารท่ีนั่งเกาอ้ีดังกลาว 

 - พ้ืนท่ีของโตะท่ีติดตั้งอยางถาวรเขากับรถ ซ่ึงไมสามารถพับเก็บได 

 - พ้ืนท่ีจํากัดสําหรับเจาหนาท่ี ท่ีผูโดยสารหามยืนในบริเวณดังกลาว 

 - พ้ืนท่ีหรือบันไดท่ีจะใชงานเฉพาะเม่ือใหมีการเขาออกจากรถ 

 - พ้ืนท่ีท่ีมีขนาดจํากัดท่ีไมสะดวกตอการเขาไปยืน (ขนาดกวางหรือยาว 

ต่ํากวา 300 มิลลิเมตร) 

 - พ้ืนท่ีท่ีมีความสูงจํากัด 

 - พ้ืนท่ีสําหรับหองน้ําและบริเวณซักลาง 
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  4.1.4 สําหรับโครงการระบบขนสงมวลชนทางรางโดยปกติจะนิยมจัดแบงสภาวะของการโดยสารไวดังนี้  

 4.1.4.1 AW0, น้ําหนักรถเปลา (empty weight) 

 4.1.4.2 AW1, น้ําหนักรวมผูโดยสาร (weight with seated passenger load) 

 4.1.4.3 AW2, น้ํ าหนักรวมผู โดยสารโดยเฉลี่ย ในชั่ ว โมงเรงด วน  (weight with 

average peak-hour passenger load) 

 4.1.4.4 AW3, น้ําหนักรวมผูโดยสารเต็มพิกัดความจุ (crush loaded weight) 

 4.1.4.5 AW4, น้ํ าห นั ก ท่ี ใช สํ าห รั บ ออกแบ บ รถ  โดยจะ มี ค าม ากกว า  AW3 

(engineering load above AW3) 
 (หมายเหตุ: นํ้าหนักของผูโดยสารโดยเฉล่ียจะมีคาประมาณ 70-80 กิโลกรัมตอคน) 

  4.1.5 ในชวงเวลาเรงดวน (peak-hour) ของประเทศแถบทวีปเอเชียจะมีความหนาแนนประมาณ 

5-6 คนตอตารางเมตร (ยุโรป 4-5 คนตอตารางเมตร และอเมริกาเหนือ 4 คนตอตารางเมตร) โดยพ้ืนท่ี

บริเวณหองขับ บันได และบริเวณท่ีนั่งจะมีความหนาแนนประมาณ 2 คนตอตารางเมตร 

 4.1.6 เม่ือกําหนดขนาดพ้ืนท่ีสําหรับติดตั้งเกาอ้ีโดยสารภายในรถแลว จะสามารถกําหนดจํานวน

ท่ีนั่งไดจากสมการ  

 จํานวนท่ีนั่ง = พ้ืนท่ีท่ีจัดสรรใหติดตั้งเกาอ้ีโดยสาร x ความหนาแนนของคนนั่งตอตารางเมตร 

โดยรถขนสงทางรางในเมืองอาจใชคาความหนาแนนของคนน่ังตอตารางเมตรประมาณ 3-5 คนตอตารางเมตร 

ของพ้ืนท่ีน่ัง และ 2-3 คนตอตารางเมตรสําหรับรถท่ีว่ิงทางไกลหรือรถชานเมือง 

 4.1.7 น้ําหนัก Crush Load เปนความหนาแนนสูงสุดท่ียอมใหสําหรับการโดยสารมีคาประมาณ 

8 คนตอตารางเมตรสําหรับประเทศแถบทวีปเอเชีย แตในบางประเทศมีรายงานถึงความหนาแนนท่ีเกิน

กวา 8 คนตอตารางเมตรเชนกัน 

 4.1.8 ความจุผูโดยสารท่ีตองการของรถขนสงทางรางแปรผันกับความยาวของเสนทางและความ

หนาแนนของชุมชน  โดย ท่ั วไปปริมาณ ความจุผู โดยสารของรถขนส งทางรางจะถูก กําหนด 

อยูในรูปแบบของจํานวนคนตอตารางเมตร ซ่ึงจะมีคาเฉลี่ยประมาณ 4 คนตอตารางเมตรสําหรับประเทศ

สหรัฐอเมริกาและยุ โรปตะวันตก แตสําหรับประเทศทางฝ งทวีป เอเชียจะมีคาเฉลี่ยประมาณ  

8 คนตอตารางเมตร ท้ังนี้เนื่องมาจากลักษณะรูปรางของประชาชนรวมไปถึงวัฒนธรรมการใชชีวิต 

ท่ีมีความแตกตางกัน 

 4.1.9 สําหรับรถท่ีวิ่งทางไกลหรือรถท่ีใหบริการในเขตชานเมือง โดยปกติจะกําหนดใหการยืนเกิน 

20 นาทีหรือการรับผูโดยสารเกิน 10 เปอรเซ็นตของจํานวนท่ีนั่งนั้น ถือเปนการใหบริการท่ีเกินขีดจํากัด 

(overcrowded)  

 4.1.10 หากไมมีการกําหนดเปนกรณีพิเศษ น้ําหนักบรรทุก (payload) ของรถแตละประเภทโดยแนะนํา

ใชเปนใหเปนไปตามตารางท่ี 7 ถึงตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 7 น้ําหนักบรรทุกอางอิงของรถไฟโดยสารความเร็วสูงและรถไฟโดยสารทางไกล 

 (A) 

“Design mass” 

(B) 

“Operational mass” 

Normal payload Normal design payload 

 

Passenger mass = 80 kg (including 

luggage). 

 

100 % of normal seats occupied 

 

Tip up seats not counted except when 

otherwise specified by the operator for 

the service being provided 

 

0 kg/m2 (0 passenger/m2) in standing 

areas 

 

300 kg/m2 in luggage compartments 

0 kg/m2 in luggage areas (this luggage is 

included in the passenger mass) 

 

100 kg/m2 (1.25 passenger/m2) in 

catering areas. This load is transferred 

from other parts of the train when 

passengers seek catering services and 

shall not be included in the calculations 

concerning the mass of the whole train. 

Normal operational payload 

 

Passenger mass = 80 kg 

(including luggage) 

 

 

 

 

80 % of the normal 

payload passenger design 

mass (seated and standing) 

 

 

 

150 kg/m2 in luggage 

compartments 

0 kg/m2 in luggage areas 

 

0 kg/m2 in catering areas a. The 

load is transferred from other 

parts of the train when 

passenger seek catering services 

and shall not be included in the 

calculations concerning the 

mass of the whole train. 

Exceptional 

Payload 

Passenger mass = 80 kg (including 

luggage). 

100 % of normal seats occupied 

Tip up seats not counted except when 

otherwise specified by the operator for 

the service being provided 

 

160 to 320 kg/m2 (2 to 4 passenger/m2) 

in standing areas (see paragraph below) 

 

Not applicable 
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 (A) 

“Design mass” 

(B) 

“Operational mass” 

160 to 320 kg/m2 (2 to 4 passengers/m2) 

in catering areas (see paragraph below) 

 

300 kg/m2 in luggage compartments 

 

0 kg/m2 in luggage areas (this luggage is 

included in the passenger mass) 
a according to HS TSI Rolling Stock 

ตารางท่ี 8 น้ําหนักบรรทุกอางอิงของรถไฟโดยสาร นอกเหนือจากรถไฟความเร็วสูงและรถไฟโดยสารทางไกล 

 (A) 

“Design mass” 

(B) 

“Operational mass” 

Normal 

payload 

Normal design payload 
 

Passenger mass = 70 kg (luggage to be 

considered as defined below) 
 

Hand luggage needs not to be considered 
 

100 % of normal seats occupied, tip 

up seats not counted except when 

otherwise specified by the operator for 

the service being provided 
 

280 kg/m2 (4 passenger/m2) in standing 

and catering areas 
 

300 kg/m2 in luggage compartments 
 

100 kg/m2 on each surface of the 

luggage areas 

Normal operational payload 
 

Passenger mass = 70 kg (luggage to 

be considered as defined below) 
 

Hand luggage needs not to be 

considered 
 

 

  

80 % of the normal payload 

passenger design mass (seated 

and standing) 

 
 

150 kg/m2 in luggage compartments 
 

80 kg/m2 on each surface of the 

luggage areas 

 

 

Exceptional 

payload 

Passenger mass = 70 kg (luggage to be 

considered as define below) 
 

Hand luggage needs not to be considered 
 

100 % of normal seats occupied, tip 

Not applicable 
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 (A) 

“Design mass” 

(B) 

“Operational mass” 

up seats not counted except when 

otherwise specified by the operator for 

the service being provided 
 

500 kg/m2 in standing and catering 

areas except when otherwise specified 

by the operator (see paragraph below) 
 

300 kg/m2 in luggage compartments 
 

100 kg/m2 on each surface of the 

luggage areas 

ตารางท่ี 9 น้ําหนักบรรทุกอางอิงของรถขนสินคา 

 (A) 

“Design mass” 

(B) 

“Operational mass” 

Normal payload 
Maximum payload specified for 

the vehicle 

Maximum payload specified for 

the vehicle 

หมายเหตุ นํ้าหนักบรรทุกของรถขนสินคาคือนํ้าหนักสูงสุดท่ียอมใหของรถดังกลาว ซ่ึงจะไมมีการแบงระหวางนํ้าหนักบรรทุก    

ปกติและนํ้าหนักบรรทุกสูงสุด 

       รถโดยสารและรถขนสินคาท่ี มีความแข็งเกร็งของการบิด (torsional rigidity) เทียบเคียง 

ไดใกลเคียงกับรถโดยสาร จะตองถูกตรวจสอบความไมสมดุลของน้ําหนักลงลอ (static unbalance 

wheel load) โดยเปนอัตราสวนของน้ําหนักลงลอท่ีตรวจวัดไดจริง (actual measurement wheel 

load) หารดวย 50 เปอรเซ็นตของน้ําหนักลงเพลาของรถเปลา (tare weight axle load) นอกจากนี้ 

รถไฟทุกประเภทจะตองถูกสรางใหสามารถปรับแกความไมสมดุลของน้ําหนักลงลอไดอยางสะดวก 

หมายเหตุ นํ้าหนักลงเพลาของรถเปลาตองเปนนํ้าหนักท่ีตรวจวัดจริง โดยอาจตรวจวัดเก็บไว ตอนตรวจรับรถตนแบบหรือเม่ือ 

มีการดัดแปลงแลวเกิดการเปล่ียนแปลงการกระจายนํ้าหนัก 

 4.1.11 อัตราสวนความไมสมดุลของน้ํ าหนักลงลอ (static unbalance wheel load ratio) 

จะตองไมเกิน 10 เปอรเซนต อยางไรก็ตามสําหรับรถไฟท่ีมีการใชงานอยูแลว กําหนดใหอัตราสวน 

ความไมสมดุลของน้ําหนักลงลอไมเกิน 20 เปอรเซนต 

 4.1.12 เม่ือเกิดการเอียงสูงสุดในการใหบริการ (AW3) หรือการขนยายหรือการซอมบํารุง 

รถขนสงทางรางตองมีเสถียรภาพในการโดยสาร และไมเกิดการพลิกคว่ํา 

 4.1.13 น้ําหนักลงเพลา (axle load) - น้ําหนักโดยรวมของรถในขณะท่ีบรรทุกเต็มพิกัดหารดวย

จํานวณเพลาท่ีรองรับ จะตองไมเกินพิกัดการรับน้ําหนักของทางวิ่งตามตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10 น้ําหนักลงเพลาสูงสุด 

น้ําหนักลงเพลาสูงสุด (maximum axle load)* 

สําหรับทางว่ิงขนาด  

1.00 เมตร 

สําหรับทางว่ิงขนาด  

1.435 เมตร 

สําหรับทางว่ิงของรถ 

ประเภทรางเบา 

196 กิโลนิวตัน (20 ตัน) 

(157 กิโลนิวตัน (16 ตัน) 

สําหรับรถโดยสาร) 

250 กิโลนิวตัน (25.5 ตัน) 

(หรือไมเกินกําลังรับน้ําหนัก 

ท่ียอมใหของทางวิ่ง) 

ไมเกินกําลังรับน้ําหนักท่ียอมให 

ของทางวิ่ง 

 

หมายเหตุ * นํ้าหนักลงเพลาสามารถมีคามากกวาท่ีแสดงในตารางได หากพิสูจนไดวากําลังรับนํ้าหนักท่ียอมใหของสายทาง 

ท่ีใหบริการน้ันมีคามากกวา และรถยังมีระดับความปลอดภัยท่ีเพียงพอขณะใหบริการ 

4.2 โครงสรางตัวรถ (car-body structure) 

 4.2.1 โครงสรางตัวรถจะตองถูกสรางใหมีความแข็งแรง ความแข็งเกร็งและความทนทานตอ 

แรงรวมไปถึงการสั่นสะเทือนตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตสภาวะการใชงานปกติ 

 4.2.2 ขนาดและรูปแบบของแรงท่ีกระทําตอโครงสรางรถ กําหนดใหเปนไปตามมาตรฐาน  

“EN 12663-1 Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies -

Part 1: Locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for freight 

wagons)” โดยมีลักษณะของน้ําหนักบรรทุกตาม ตารางท่ี 11 และรูปท่ี 5 ถึงรูปท่ี 12 

ตารางท่ี 11 น้ําหนักบรรทุกท่ีใชพิจารณาในการออกแบบและตรวจสอบสมรรถนะโครงสรางรถขนสง 

ทางรางตามมาตรฐาน EN 12663 
 

นิยาม เครื่องหมาย คําอธิบาย 

การออกแบบน้ําหนักตัวรถ

ในสภาวะใชงาน 

m1 การออกแบบน้ํ าหนั ก ตัวรถในสภาวะใช งาน  

ตามมาตรฐาน EN 15663 โดยไมรวมน้ําหนักโบก้ี 

การออกแบบน้ําหนักของ

โบก้ีหรือชุดขับเคลื่อน 

m2 น้ําหนักของอุปกรณชวงลางรวมถึงชุดระบบกัน

สะเทือน โดยน้ําหนักเม่ือเชื่อมตอตัวรถกับโบก้ีหรือ

ชุดขับเคลื่อนแลวจะรวมกันระหวาง m1 และ m2 

น้ําหนักบรรทุกปกติในการ

ออกแบบ 

m3 น้ําหนักบรรทุกท่ีใชในการออกแบบ ตามมาตรฐาน  

EN 15663 

น้ํ าหนักบรรทุกมากท่ีสุ ด 

ท่ียอมให 

m4 น้ําหนักบรรทุกมากท่ีสุดท่ียอมใหใชในตามการ

ออกแบบ ตามมาตรฐาน EN 15663 

หมายเหตุ สําหรับรถขนสินคาจะมีคานํ้าหนักบรรทุกมากท่ีสุดท่ียอมใหใชในตามการออกแบบ m4 เทากับนํ้าหนักบรรทุกปกติ 

ในการออกแบบ m3 (อางอิงตาม EN 15663) 
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รูปท่ี 5 รูปแบบแรงอัดตามแนวยาวท่ีกระทําตอโครงสรางรถไฟตามมาตรฐาน EN 12663 

 

 

รูปท่ี 6 รูปแบบแรงอัดตามแนวยาวทะแยงมุม (ในกรณีท่ีรถติดตั้ง side buffer) ท่ีกระทําตอโครงสราง

รถไฟตามมาตรฐาน EN 12663 

 

  

รูปท่ี 7 รูปแบบแรงดึงตามแนวยาวท่ีกระทําตอโครงสรางรถไฟตามมาตรฐาน EN 12663 

 

 

รูปท่ี 8 รูปแบบการยกตัวรถท่ีปลายหนึ่งดานท่ีกระทําตอโครงสรางรถไฟตามมาตรฐาน EN 12663 

 

  

รูปท่ี 9 รูปแบบการยกตัวรถลอยท้ังสองดานท่ีกระทําตอโครงสรางรถไฟตามมาตรฐาน EN 12663 
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รูปท่ี 10 รูปแบบแรงแนวดิ่งท่ีกระทําตอโครงสรางรถไฟตามมาตรฐาน EN 12663 

 

  

รูปท่ี 11 รูปแบบแรงแนวดิ่งและแรงดึงท่ีกระทําตอโครงสรางรถไฟตามมาตรฐาน EN 12663 

 

  

รูปท่ี 12 รูปแบบแรงแนวดิ่งและแรงอัดท่ีกระทําตอโครงสรางรถไฟตามมาตรฐาน EN 12663 

  4.2.3 การตรวจสอบและรับรองสมรรถนะของโครงสรางรถจะมีรูปแบบแตกตางกันไป 

ตามสถานการณเชน การออกแบบใหม การซอมหรือการดัดแปลงโครงสราง รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงการ

ใชงาน เปนตน ดังแสดงตารางท่ี 12  

ตารางท่ี 12 แนวทางในการดําเนินการตรวจสอบสมรรถนะของโครงสรางรถขนสงทางรางตามมาตรฐาน EN 12663 

รูปแบบการดําเนินการ 

กับโครงสรางรถ 

 

การวิเคราะห

โครงสราง

ท้ังหมด 

การวิเคราะห

เปรียบเทียบโครงสราง 

ในภาพรวมหรือเฉพาะ

บางจุด 

 

การทดสอบ

แบบสถิต 

 

การทดสอบการลา และ/หรือ 

การทดสอบเพ่ือนําไปใชงาน 

การออกแบบใหม ดําเนินการ N/A ดําเนินการ 

ทดสอบตอเมื่อการวิเคราะห

อ่ืนไมเพียงพอตอการประเมิน

ความปลอดภัย 

มีการเปลี่ยนแปลงการ

ออกแบบ และ/หรือ มีการใช

งานแบบใหม  ไมดําเนินการ ดําเนินการ 

ไมทดสอบ หรือ

ลดรูปแบบการ

ทดสอบ 

ทดสอบตอเมื่อการวิเคราะห

อ่ืนไมเพียงพอตอการประเมิน

ความปลอดภัย การออกแบบและการใชงาน

เหมือนเดิม 
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รูปแบบการดําเนินการ 

กับโครงสรางรถ 

 

การวิเคราะห

โครงสราง

ท้ังหมด 

การวิเคราะห

เปรียบเทียบโครงสราง 

ในภาพรวมหรือเฉพาะ

บางจุด 

 

การทดสอบ

แบบสถิต 

 

การทดสอบการลา และ/หรือ 

การทดสอบเพ่ือนําไปใชงาน 

มีการเปลี่ยนแปลงการ

ออกแบบ โดยมีรูปแบบการ

ใชงานเหมือนเดิม 

ไมดําเนินการ ดําเนินการ 

ไมทดสอบ หรือ

ลดรูปแบบการ

ทดสอบ 

ไมดําเนินการ 

. 

หมายเหตุ   การออกแบบใหม คือ ตัวรถ หรือองคประกอบ ท่ีมีการสรางขึ้นใหมและมีรูปแบบแตกตางจากโครงสรางอื่น ๆ ท่ีมีอยูเดิม 

               การเปล่ียนแปลงการออกแบบ คือ การนํารูปแบบโครงสรางเดิมท่ีมีอยูแลวนํามาดัดแปลงและออกแบบใหม 

  4.2.4 การเชื่อมตอชิ้นสวนโครงสรางจะตองมีความแข็งแรงทนทาน ตอแรงกระทําตาง ๆ  

ท่ีเกิดข้ึนของการใชงาน ตลอดอายุการออกแบบของรถ โดยสามารถอางอิงมาตรฐาน “EN 15085 

Railway applications, Welding of railway vehicles and components” หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทา 

 4.2.5 โครงสรางตัวรถโดยสารและรถท่ีมีหองขับ จะตองออกแบบและสรางโดยคํานึงถึงการลด

อันตรายตอผูโดยสารขณะเกิดการชน (crashworthiness) โดยอาจอางอิงกับขอกําหนดตามมาตรฐาน 

“EN 15227 Railway applications, Crashworthiness requirements for rail vehicles” ซ่ึงประกอบไปดวย 

 4.2.5.1 การแบงประเภทของโครงสรางตัวรถ 

 4.2.5.2 ความปลอดภัยหลังเกิดการชน (passive safety requirements)  

 - การปองกันการเกยกันของโครงสรางรถจากการชน 

 - การดูดซับพลังงานจากการชน  

 - พ้ืนท่ีปลอดภัยและชองทางออก 

 - พิกัดความเรงสูงสุดจากการกระแทก 

 - การลดความเสียหายและผลกระทบท่ีเกิดจากการชน 

 4.2.5.3 รูปแบบและสภาวะของการชน (collision scenario)  

 - รูปแบบของขบวนรถ (train unit configuration) 

 - มวลของรถในขบวน (masses of the train unit) 

 - คุณสมบัติทางกลของรถในขบวน (mechanical characteristics of the 

vehicles making up the train unit, including stiffness, coupling system) 

 - ความสามารถในการซับพลังงานในการชน (energy absorption capabilities) 

 - ความเร็วเม่ือเกิดการชน (speed at impact) 

 - ลักษณะของสิ่งกีดขวาง (characteristics of a collision obstacle) 

 4.2.5.4 พฤติกรรมของโครงสรางขณะเกิดการชน (structural behavior) 

 4.2.5.5 การประเมินสมรรถนะของโครงสราง (validation of crashworthiness) 
 

 4.2.6 ในกรณีรถท่ีมีหองขับ หองขับจะตองแยกออกจากหองโดยสารและสามารถปองกัน 

การรบกวนของผูโดยสารได 
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  4.2.7 รถไฟจะตองมีทางเขาออกสําหรับคนขับ อยางไรก็ตาม ไมรวมถึงรถไฟประเภท 

ท่ีออกแบบใหคนขับสามารถเขาออกหองโดยสารไดอยางสะดวก 

  4.2.8 รถขนสงทางรางท่ีใชขนวัตถุอันตรายหรือสินคาประเภทพิเศษ จะตองถูกสรางและติดตั้ง

อุปกรณเพ่ือปองกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดจากวัตถุดังกลาว 

 4.2.9 โครงสรางถังเก็บสินคาของรถขนสงทางรางจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 4.2.9.1 ถังเก็บสินคาจะตองถูกยึดเขากับตัวรถหรือโบก้ีอยางเหมาะสม เพ่ือปองกัน 

การขยับตัวขณะใชงาน  

 4.2.9.2 ดานปลายสุดของถังจะตองไมยื่นล้ําออกไปเกินโครงประธาน (main frame) 

หรือโบก้ี (ยกเวนในกรณีท่ีมีการออกแบบเปนพิเศษ) 

 4.2.9.3 ถังเก็บสินคาจะตองมีกําลังและความทนทานเพียงพอตอแรงกระทําตาง ๆ  

รวมไปถึงการกัดกรอนท่ีอาจเกิดข้ึนขณะใชงาน 

 4.2.9.4 อุปกรณตาง ๆ ท่ีติดตั้งเขาสูถังเก็บสินคา เชน ชองเปด วาลวและทอตาง ๆ 

จะตองถูกสรางโดยคํานึงถึงการปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนตอถัง 

 4.2.9.5 ถังเก็บวัตถุไวไฟท่ีมีโอกาสเกิดเพลิงไหมจากไฟฟาสถิตจะตองติดตั้งอุปกรณ

สําหรับกราวน (grounding device)  

 4.2.10 โครงสรางรถไฟความเร็วสูงจะตองถูกออกแบบโดยคํานึงถึงผลกระทบจากอากาศพลศาสตร 

(aerodynamics) โด ยต อ ง มี ร ะดั บ ขอ ง เส ถี ย รภ าพ แ ละค วาม ป ล อด ภั ย ท่ี เพี ย งต อ ใน ทุ ก  ๆ  

ยานความเร็วท่ีใหบริการ 

4.3 อุปกรณท่ีติดตั้งเขากับรถ (devices attached to rolling stock) 

  4.3.1 อุปกรณใด ๆ ท่ีติดตั้งเขากับตัวรถ ตองคํานึงไมใหมีสวนใดยื่นล้ําออกไปจากพิกัดขอบเขต

ตัวรถ (loading gauge) ยกเวนในกรณีพิเศษและสามารถพิสูจนไดวาไมกระทบตอความปลอดภัย 

  4.3.2 อุปกรณใด ๆ ท่ีติดตั้งเขากับตัวรถ จะตองถูกติดตั้งอยางม่ันคงโดยไมหลุดรวงหรือเสียหาย

จากการสั่นสะเทือนและการเคลื่อนท่ีของรถ โดยสามารถอางอิงตามมาตรฐาน EN 12663 และ EN 61373 

4.4 ทางเชื่อมระหวางตูรถไฟ (gangway) 

  4.4.1 ทางเชื่อมระหวางตูรถไฟจะตองมีคุณสมบัติเปนไปตามตารางท่ี 13 ตารางท่ี 14 (ยกเวน

สามารถพิสูจนไดวาทางเชื่อมมีความสะดวกและปลอดภัยเพียงพอในการเดินผานและอพยพผูโดยสาร)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 มขร. – R – 002 -2564   มาตรฐานแนะนําคุณลักษณะรถขนสงทางราง หนา    20             

ตารางท่ี 13 ขอแนะนําสําหรับทางเชื่อมระหวางตูของรถขนสงทางราง 

ประเภทของรถขนสงทางราง 

จํานวนของ

ทางเขาออก 

สูทางเชื่อม 

จํานวน 

ของ 

ทางเชื่อม 

ความกวาง

ประสิทธิผลของ

ทางเขาออก 

และทางเชื่อม 

ความสูงประสิทธิผล

ของทางเขาออก 

และทางเชื่อม 

รถโดยสารโดยท่ัวไป 2 2 

มากกวาหรือเทากับ 

550 มิลลิเมตร 

มากกวาหรือเทากับ  

1,800 มิลลิเมตร 

- รถขนสงทางรางท่ีออกแบบใหอยูดานหนาหรือ

หลังสุดขณะทําขบวน 

- รถขนสงทางรางท่ีออกแบบใหพวงตอกับรถจกัร 

- รถโดยสารท่ีมีการบริการเปนพิเศษ1 

1 1 

รถขนสงทางรางที่ใชงานบนสายทางที่มีการจาย

กระแสไฟฟาดวยรางที่สาม หรือสายทางที่อาจมี

อันตรายตอการอพยพผูโดยสารบริเวณดานขาง

ของทางวิ่ง โดยรถดังกลาวถูกออกแบบใหอยู

ดานหนาหรือหลังสุดขณะทําขบวน 

2 1 

รถโดยสารท่ีออกแบบใหว่ิงคันเดยีว บนสายทางปกติ 

ท่ีไมมสีิ่งกีดขวางหรืออุปสรรคในการอพยพผูโดยสาร 
0 0 N/A N/A 

รถโดยสารท่ีออกแบบใหว่ิงคันเดยีว  

บนสายทางท่ีผานอุโมงคหรือพ้ืนท่ีปด ซึ่งเปนอุปสรรค

ในการอพยพผูโดยสาร 

2 0 

มากกวาหรือเทากับ  

600 มิลลิเมตร 

N/A 

รถโดยสารท่ีใหบริการบนสายทางท่ีผานอุโมงคหรือ

พ้ืนท่ีปด ซึ่งเปนอุปสรรคในการอพยพผูโดยสาร 
2 2 

มากกวา หรือเทากับ 

1,800 มิลลิเมตร 
รถโดยสารท่ีถูกออกแบบใหอยูดานหนาหรือหลังสุด

ขณะทําขบวน ท่ีใหบริการบนสายทางท่ีผานอุโมงค

หรือพ้ืนท่ีปด ซึ่งเปนอุปสรรคในการอพยพผูโดยสาร 

2 1 

รถไฟความเร็วสูง 

รถท่ีมีหองขับ 1 1 
มากกวา หรือเทากับ 

550 มิลลิเมตร 

มากกวาหรือเทากับ  

1,800 มิลลิเมตร 
รถอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 

รถท่ีมีหองขับ 
2 2 
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ตารางท่ี 14 ขอแนะนําสําหรับทางเชื่อมระหวางตูของรถขนสงทางรางประเภทรางเบา 

ประเภทของรถขนสงทางราง 

ประเภทรางเบา 

จํานวนของ

ทางเขาออกสู

ทางเชื่อม 

จํานวนของ 

ทางเชื่อม 

ความกวาง

ประสิทธิผลของ

ทางเขาออกและ

ทางเชื่อม 

ความสูง

ประสิทธิผลของ

ทางเขาออกและ

ทางเชื่อม 

รถขนสงทางราง

ประเภทรางเบา 

รวมท้ังรถท่ีว่ิงบน

รางเดี่ยว 

(Monorail) 

ตูรถท่ัวไป 2 2 

มากกวา 

450 มิลลิเมตร2 

มากกวา 

1,800 มิลลิเมตร ตูรถท่ีอยูหนาหรือ

หลังสุดของขบวน 
1 1 

หมายเหตุ  1. รถโดยสารท่ีมีการบริการเปนพิเศษ หมายถึงตูรถท่ีมีเจาหนาท่ีท่ีสามารถใหความชวยเหลือในกรณีฉุกเฉินประจําอยู 

รวมท้ังรถท่ีมีอุปกรณท่ีชวยในการส่ือสารระหวางเจาหนาท่ีและผูโดยสารไดขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 2. เม่ือตัวรถมีความยาวไมเกิน 8 เมตร และมีโอกาสท่ีรถคันดังกลาวจะพวงตอในขบวนเปนคันหนาสุดหรือหลังสุด 
 

  4.4.2 ประตูของทางเชื่อมระหวางตูรถโดยสารสําหรับรถท่ีมีโอกาสพวงตอในขบวนเปนคันหนาสุด

หรือหลังสุดนั้น จะตองสามารถปดสนิทและปองกันไมใหผูโดยสารเปดได 

  4.4.3 ประตูระหวางทางเชื่อมระหวางตูรถโดยสารแตละคันซ่ึงไมมีโอกาสพวงตอในขบวน 

เปนคันหนาสุดหรือหลังสุดนั้น (ถามี) จะตองเปนประตูแบบบานเลื่อน (sliding door) ซ่ึงติดตั้งระบบท่ีทํา

ใหสามารถเปดประตูคางไวได รวมท้ังตองไมกอใหเกิดอันตรายตอผูโดยสารหากเกิดความผิดพลาด 

ในการใชงาน 

 4.4.4 ทางเชื่อมระหวางตูรถโดยสารจะตองติดตั้งหลังคาและพ้ืนทางเดินเพ่ือปกปองผูโดยสาร 

จากอันตรายขณะเดินผาน ท้ังนี้ระดับของพ้ืนทางเดินจะตองไมตางกันมากจนอาจกอใหเกิดอันตรายได 
 

5. ขอพวง / ชุดอุปกรณสําหรับเช่ือมตอขบวน (coupler / draw and buffer gear) 

 ขอพวงและอุปกรณสําหรับเชื่อมตอขบวนจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ (ยกเวนรถขนสงทางรางท่ีเชื่อมตอ

ขบวนกันโดยใชโบก้ีแบบ Articulated หรือโครงสรางท่ีคลายคลึงกัน) 
 

5.1 ตองมีกําลังและความทนทานตอแรงกระทําและสภาวะตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนขณะใชงาน 

5.2 ตองไมคลายออกจากกันเม่ือเกิดการกระแทกหรือการสั่นสะเทือน 

5.3 ตองมีระบบซับแรงกระแทกท่ีเกิดข้ึนขณะใชงาน (อาจมีขอยกเวนสําหรับรถประเภทพิเศษ เชน  

รถซอมบํารุง หรือรถกูเหตุอันตราย เปนตน) 

5.4 อุปกรณ เชื่ อมตอของท อลมจะตองไมหลุดหรือ เกิดการรั่ว ซึมเม่ือเกิดการกระแทกหรือ 

การสั่นสะเทือน 

5.5 อุปกรณ เชื่ อมตอของระบบไฟฟ าจะตองสามารถปองกันการลัดวงจรจากการกระแทก 

การสั่นสะเทือน รวมไปถึงการรั่วซึมของน้ํา 

5.6 ตองคํานึงถึงการใชงานรวมกันไดกับระบบขอพวงของรถท่ีมีอยูเดิม 
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6. ประตูและหนาตาง 

6.1  ประตู (doors) 

 6.1.1 รถโดยสารจะตองมีชองทางสําหรับการเขาออกของผูโดยสารท้ังสองขางของตัวรถ ยกเวน

กรณีรถท่ีไมมีพ้ืนท่ีสําหรับยืนและมีชองทางเชื่อมตอกับตูโดยสารอ่ืน ๆ ขณะทําขบวน 

 6.1.2 ความกวางประสิทธิผล (effective width) ของชองทางเขาออกผูโดยสารจะตองมีขนาด 

ไมนอยกวา 660 มิลลิเมตร และความสูงประสิทธิผล จะตองไมตํ่ากวา 1,800 มิลลิเมตร ท้ังนี้ ชองทาง

เฉพาะสําหรับรถเข็น (wheeled chair) ตองมีความกวางประสิทธิผลไมนอยกวา 800 มิลลิเมตร (ยกเวน

ในกรณีท่ีมีขอจํากัดดานโครงสรางของตัวรถ) 

 6.1.3 ประตูท่ีอยูดานขางตัวรถจะตองเปนแบบเปดเขาดานในรถ โดยสามารถเปนแบบเลื่อนหรือ

แบบบานพับก็ได สําหรับในบางกรณีอาจมีขอยกเวนสําหรับหองขับ ท่ีอนุญาตใหใชประตูแบบเปดออก

นอกตัวรถ โดยจะตองมีระยะหางอยางนอย 75 มิลลิเมตรจากพิกัดขอบเขตโครงสราง (structure gauge) 

เม่ือประตูถูกเปดออก 

 6.1.4 รถโดยสารจะตองติดตั้ งประตู เลื่อนหรือประตูแบบบานพับระหวางหองขับและ 

หองโดยสาร ท้ังนี้หากประตูดังกลาวมีจุดประสงคเพ่ือใชในสถานการณฉุกเฉินดวยนั้น ประตูแบบ 

บานพับจะตองเปดไปในทิศทางเขาหองขับ หรือสามารถพับไดท้ังสองทิศทาง 

 6.1.5 ระยะหางระหวางทางเขาออกของผูโดยสารและสถานีควรมีคาต่ําท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 

(โดยคํานึงรวมกับความปลอดภัยในการเดินรถ) เพ่ือลดอันตรายขณะผานขามระหวางตัวรถและสถานี 

 6.1.6 พ้ืนผิวบริเวณชองทางเขาออกผูโดยสารจะตองใชวัสดุหรือมีผิวสัมผัสท่ีปองกันการลื่น 

 6.1.7 ประตู ตองมีความม่ันคงแข็งแรง มีขนาดมิติท่ีสะดวกตอการเขาออกของผูโดยสาร ขณะปด

ตองปองกันพนักงานขับรถและคนโดยสาร ไมใหพลัดตกจากรถไฟ 

 6.1.8 กรณีรถขนสงทางรางท่ีติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติ ประตูบริเวณทางเขาออกของผูโดยสาร

จะตองสามารถสั่งการใหเปดปดไดโดยคนขับหรือพนักงานประจําขบวนรถจากหองควบคุมและตองมีตัว

บงชี้ใหคนขับทราบถึงสถานะของประตูทุกบานวาเปดหรือปดอยู 

 6.1.9 การลงกลอน (lock) ของประตูจะตองสามารถทํางานไดท้ังแบบไฟฟา (electrically) หรือ

แบบกลไก (mechanically) 

 6.1.10 ระบบการทํางานของประตูอัตโนมัติบริเวณทางเขาออกของผูโดยสารจะตองสามารถ

ปองกันการเปดออกขณะท่ีรถวิ่งอยู แมวาจะมีการปลดล็อคหรือมีการสั่งการใหประตูเปดแลวก็ตาม (ขณะ

รถวิ่งดวยความเร็วตั้งแต 5 กิโลเมตรตอชั่วโมงข้ึนไป) 

 6.1.11 ระบบการทํางานของประตูอัตโนมัติบริเวณทางเขาออกของผูโดยสารจะตองสามารถ

ปองกันการออกตัวของรถขณะท่ีประตูกําลังเปดอยู ยกเวนในกรณีท่ีมีระบบท่ีคนขับสามารถยืนยันวาประตู

ไดปดสนิททุกบานแลว โดยประตูท่ีเหลือชองวางไมเกิน 30 มิลลิเมตรจะถือวาปดสนิท 

 6.1.12 การทํางานของประตูจะตองมีความปลอดภัยตอผูโดยสาร เชน ระบบปองกันการปด 

ของประตูในกรณีท่ีมีสิ่งกีดขวาง ความเร็วในการเลื่อนปดประตู เปนตน  
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  6.1.13 ในกรณีท่ีเปนประตูอัตโนมัติจะตองติดตั้งไฟแสดงสถานะการเปดปดประตู บริเวณดานขาง

ภายนอกตัวรถท้ังสองขางใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

 6.1.14 อุปกรณสําหรับเปดประตูในสถานการณฉุกเฉินจะตองถูกติดตั้งท้ังดานในและนอกตัวรถให

สามารถใชงานไดโดยงาย โดยอุปกรณท่ีถูกติดตั้งดานในรถนั้นจะตองสามารถสังเกตเห็นไดโดยงาย ยกเวน 

รถขนสงทางรางท่ีใหบริการบนสายทางท่ีอาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟาบริเวณทางวิ่ง รวมท้ังสายทางท่ี

พ้ืนท่ีบริเวณทางวิ่งไมเหมาะสมหรืออาจมีอันตรายเกิดข้ึนตอการอพยพผูโดยสาร 

 6.1.15 บริเวณทางเขาออกของผู โดยสารจะตองติดต้ังราวจับเพ่ือชวยใหสามารถเขาออก 

ไดอยางสะดวกและปลอดภัย 

 6.1.16 พ้ืนรถบริเวณทางเข าออกของผู โดยสารจะตองมีระดับเท ากับหรือสู งกวาระดับ 

ของชานชาลา ยกเวนในกรณีท่ีพิสูจนไดวาผูโดยสารสามารถเขาออกไดอยางสะดวกและปลอดภัย 

 6.1.17 ในกรณี ท่ี พ้ืนทางเขาออกของผู โดยสารและชานชาลามีระดับแตกตางกันเกิน 380 

มิลลิ เมตร (ขณ ะรถเปล า ) จะตองมีการทําข้ันบัน ไดอย างเหมาะสมเพ่ืออํานวยความสะดวก 

และความปลอดภัยตอผูโดยสาร (โดยแนะนําใหใชบันไดกวาง 350 มิลลิเมตร แตไมเกิน 380 มิลลิเมตร และ

สูง 260 มิลลิเมตร) 

6.2 หนาตาง (windows) 

 6.2.1 หนาตางของหองขับจะตองมีทัศนวิสัยท่ีดี เพียงพอตอการควบคุมการเดินรถอยางปลอดภัย  

 6.2.2 กระจกดานหนาหองขับจะตองสามารถทนตอแรงตาง ๆ เชน แรงจากลมปะทะ และสภาพ

อากาศตาง ๆ เปนตน นอกจากนี้ กระจกจะตองถูกสรางใหคนขับสามารถมองเห็นไดแมวาจะเกิด 

ความเสียหายจากการชนเขากับกอนหินขนาดเล็ก นกหรือวัตถุท่ีลอยในอากาศ ท้ังนี้ กระจกจะตองมี 

ความทนทานตอการเจาะทะลุท่ีอาจเกิดจากการชนกับวัตถุ และจะตองติดตั้งระบบปดน้ําฝนเพ่ือให

สามารถมองเห็นไดขณะฝนตก 

 6.2.3 หนาตางหองโดยสารจะตองไมสามารถเปดออกไปดานนอกตัวรถได 

 6.2.4 กระจกของประตูและหนาตางบริเวณหองโดยสารจะตองเปนกระจกนิรภัย (TIS 2602)  

หรือตามมาตรฐาน ISO 22752 หรือวัสดุท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทา 

6.3 ทางออกฉุกเฉิน (emergency exit) 

 6.3.1 ในกรณีท่ีหองโดยสารมีชองทางเดียวในการอพยพไปสูภายนอกหรือตูถัดไป หองโดยสาร

ดังกลาวจะตองถูกติดตั้งทางออกฉุกเฉินท่ีสามารถอพยพผูโดยสารไดงาย อยางไรก็ตาม ยกเวนหองโดยสาร

ท่ีออกแบบใหผูโดยสารพักแบบสวนตัว (private room) 

 6.3.2 ทางออกฉุกเฉินจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 6.3.2.1 มีความกวางประสิทธิผลไมนอยกวา 400 มิลลิเมตร และความสูงประสิทธิผลไม

นอยกวา 1,200 มิลลิเมตร 

 6.3.2.2 จะตองไมมีความตางระดับของพ้ืน วัตถุยื่นออกมาหรือสิ่งกีดขวางใด ๆ  

ใกลทางออกฉุกเฉินท่ีอาจขัดขวางการอพยพ 
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 6.3.2.3 ทางออกฉุกเฉินนี้จะตองเปนประตูบานพับ ท่ีเปดออกดานนอก หรือประตู 

บานเลื่อน (รวมท้ังประตูเสียบ plug doors) 

 6.3.2.4 ประตูทางออกฉุกเฉิน จะตองถูกปดอยางปลอดภัยแนนหนาในชวงเวลาปกติ 

สามารถเปดไดดวยมือจากภายในโดยไมตองใชกุญแจหรือเครื่องมือพิเศษอ่ืน ๆ และจะตองไมปดลงภายใต

น้ําหนักของบานประตูเอง 

 6.3.2.5 ตําแหนงของทางออกฉุกเฉินและคําแนะนําจะตองถูกแสดงอยางชัดเจน  

ในกรณีท่ีมีโคมไฟแสดงจุดทางออกฉุกเฉินใหใชไฟสีเขียว  

 6.3.2.6 ไฟสัญญาณระบุตําแหนงทางออกฉุกเฉินจะตองเปดข้ึนโดยอัตโนมัติเม่ือประตู

ถูกเปด โดยจะตองติดตั้งดานนอกของตัวรถใหสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนและแยกแยะไดโดยงายจาก

ไฟสัญญาณอ่ืน ๆ (ยกเวนไฟท่ีแสดงเม่ืออุปกรณเตือนฉุกเฉินและอุปกรณหยุดรถฉุกเฉินมีการทํางาน) 

 

7. โบกี ้/ ชุดลอ / ลอ / ระบบชวงลาง (bogie, wheelset, wheel and suspension 

system) 

 โบก้ี ชุดลอและระบบชวงลาง จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

7.1 มีสมรรถนะและเสถียรภาพในการวิ่ ง ท่ี เพียงพอตอการเดินรถอยางปลอดภัย  และเกิด 

ความสะดวกสบายตอการโดยสาร 

7.2 มีโครงสรางท่ี มีความแข็งแรง ความทนทานท่ีเพียงพอในการตานทานแรงกระทํารวมท้ัง 

การสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนขณะใชงาน นอกจากนี้ตองถูกสรางโดยคํานึงถึงความปลอดภัยในขณะเกิดเหตุ

ผิดปกติและสถานการณฉุกเฉิน 

7.3 สามารถวิ่งผานโคงรัศมีแคบท่ีสุดของสายทางท่ีใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดผาน 

การทดสอบสมรรถนะของรถตามมาตรฐาน EN-14363 หรือ UIC-518 หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทา  

หรือหลักเกณฑท่ีหนวยงานราชการกําหนด 

7.4 สามารถวิ่งผานประแจและสวนประกอบตาง ๆ บริเวณประแจท่ีอยูบนสายทางท่ีใหบริการ  

ไดอย างมีประสิทธิภาพ โดยไดผ านการทดสอบสมรรถนะของรถตามมาตรฐาน EN-14363  

หรือ UIC-518 หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทา หรือหลักเกณฑท่ีหนวยงานราชการกําหนด 

7.5 องคประกอบของชุดลอและลอของรถขนสงทางรางตองมีองคประกอบทางมิติท่ีทําใหการเดินรถ

เปนไปไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
 

8. พฤติกรรมการวิ่งและอากาศพลศาสตร 

8.1 พฤติกรรมการวิ่ง (running behavior) 

 8.1.1 รถขนสงทางรางจะตองสามารถใชงานไดดวยความปลอดภัย (safe) และความนาเชื่อถือ 

(reliable) ในทุกสภาวะของการใหบริการ รวมท้ังขณะท่ีวิ่งผานบนสายทางชวงท่ีมีการซอมบํารุงทาง  

โดยอาจอางอิงกับมาตรฐาน EN 14363 หรือ UIC 518 หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทา 
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 8.1.2 รถขนสงทางรางจะตองมีโครงสรางท่ีมีเสถียรภาพขณะใชงาน และจะตองไมเกิดการพลิกคว่ํา 

(overturn) ขณะจอดหรือวิ่งบนทางโคงดวยความเร็วปกติ 

 8.1.3 รถขนสงทางรางจะตองมีเสถียรภาพในการวิ่งภายใตสถานการณดังนี้ 

 8.1.3.1 ขณะบรรทุกและไมบรรทุก (รถเต็มและรถเปลา) 

 8.1.3.2 ขณะทําการวิ่ง 

 8.1.3.3 สภาวะท่ีมีการสึกหรอของลอ ท่ียังเปนไปตามการบํารุงรักษา 

 8.1.3.4 สภาวะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เชน ลม ฝน เปนตน (ไมรวมถึง 

ภัยพิบัติจากธรรมชาติ) 

8.2  เสียงและการสั่นสะเทือน (noise & vibration) 

 8.2.1 เพ่ือลดผลกระทบตอการทําลายทางจากรถขนสงทางราง ควรมีการตรวจสอบควบคุม 

ความรุนแรงของการสั่นสะเทือนและแรงกระทําระหวางลอและรางใหอยูในพิกัดปกติ 

 8.2.2 รถโดยสารจะตองควบคุมระดับของการสั่นสะเทือนเพ่ือให เกิดความสะดวกสบาย 

ท่ีเพียงพอตอการโดยสาร โดยอาจอางอิงกับมาตรฐาน EN 12299, UIC 513 หรือ ISO 2631 

 8.2.3 โครงสรางรถไฟความเร็วสู งจะตองถูกออกแบบโดยคํานึ งถึงการลดระดับ เสียง 

ท่ี เกิดขณะวิ่งดวยความเร็วระดับสูง เชน เสียงจากการสั่นสะเทือนของโครงสรางรถ เสียงจาก 

อากาศพลศาสตร เสียงจากการเสียดสีระหวางสายสงและแพนโทกราฟ เปนตน 

 8.2.4 ภายในหองขับและหองโดยสารจะตองถูกออกแบบไมใหเกิดเสียงรบกวนท่ีอาจกอเกิด 

ความรําคาญ เชน เสียงการกระทบกันของวัตถุ เสียงจากการบิดตัวหรือสั่นสะเทือนของชิ้นสวน 

ในหองโดยสาร เปนตน 

 8.2.5 ระดับเสียงภายในหองขับ (driver cab) จะตองถูกควบคุมไม ให เกินระดับ ท่ีสงผล 

ตอสุขภาพและการทํางานของเจาหนาท่ี โดยมีพิกัดคาระดับเสียงในสภาวะตาง ๆ ดังนี้ 

 8.2.5.1 ระดับเสียงขณะท่ีรถจอดนิ่ง ตองไมเกิน 70 dB(A)  

 8.2.5.2 ระดับเสียงขณะรถวิ่งผานบริเวณพ้ืนท่ีเปดไมเกิน 76 dB(A)  

 8.2.5.3 ระดับเสียงขณะรถวิ่งผานพ้ืนท่ีบริเวณอุโมงคไมเกิน 80 dB(A)  
 

 8.2.6 ระดับเสียงทุก ๆ ตําแหนงภายในหองโดยสาร (ยกเวนบริเวณทางเชื่อมระหวางตู) จะตอง

ถูกควบคุมไมใหเกินระดับท่ีสงผลตอสุขภาพ โดยมีพิกัดคาระดับเสียงในสภาวะตาง ๆ ดังนี้ 

 8.2.6.1 ระดับเสียงขณะท่ีรถจอดนิ่ง ตองไมเกิน 70  dB(A)  

 8.2.6.2 ระดับเสียงขณะรถวิ่งผานบริเวณพ้ืนท่ีเปดไมเกิน 76 dB(A) และ 72 dB(A) 

สําหรับคาสูงสุด (maximum value) และคาเฉลี่ย (average) ตามลําดับ  

 8.2.6.3 ระดับเสียงขณะรถวิ่งผานพ้ืนท่ีบริเวณอุโมงคไมเกิน 79 dB(A)  

ท้ั งนี้  แนวทางการตรวจวัดระดับ เสี ยงอาจอ างอิ งกับมาตรฐาน  EN ISO 3381 : Railway 

applications - Acoustics - Noise measurement inside railbound vehicles 
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 8.2.7 ระดับเสียงภายนอกตัวรถ (exterior noise) ท้ังสภาวะท่ีรถจอดนิ่ง (stationary noise) 

และเม่ือรถวิ่งผาน (pass-by noise) ดังตอไปนี้ 

 8.2.7.1 ณ ความเร็ว 80 km/h จะตองมีระดับเสียงสูงสุดไมเกิน 85 dB(A) 

 8.2.7.2 ณ ความเร็ว 250 km/h จะตองมีระดับเสียงสูงสุดไมเกิน 99 dB(A) 

 โดยตรวจวัดเสียงในระยะหางจากจุดก่ึงกลางทางวิ่ง 7.5 เมตร และความสูง 1.2 เมตร

เหนือสันราง 

8.3  อากาศพลศาสตร (aerodynamics) 

 8.3.1 รถขนสงทางรางท่ีวิ่งดวยความเร็วตั้งแต 200 กิโลเมตรตอชั่วโมงข้ึนไป จะตองถูกสรางโดย

คํานึงถึงการลดระดับเสียงและผลกระทบจากอากาศพลศาสตรท่ีอาจเกิดอันตรายตอตัวรถหรือผูโดยสาร

ขณะท่ีวิ่งดวยความเร็วสูง 

 8.3.2 ภายในหองโดยสารของรถขนสงทางรางท่ีวิ่งดวยความเร็วตั้งแต 200 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

ข้ึนไปจะตองสามารถรักษาสภาพความดันอากาศใหอยูในระดับปลอดภัยตอผูโดยสารไดในทุก ๆ สภาวะ

การใชงานปกติ โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงความดันอากาศในหองโดยสารจะตองไมเกินคาดังตารางท่ี 15  

ตารางท่ี 15 อัตราการเปลี่ยนแปลงความดันอากาศสูงสุดในหองโดยสาร (rate of change of pressure) (kPa) 

ระยะเวลา นอยกวาหรือเทากับ 1 วินาที นอยกวาหรือเทากับ 10 วินาที 

ความดันท่ีเพ่ิมขึ้น +0.2 +1.5 

ความดันท่ีลดลง -0.5 -2.0 

 

9. ระบบหามลอ (brake system) 

9.1 ระบบหามลอของรถขนสงทางรางตามหนาท่ีจะแบงออกเปนสี่รูปแบบดังตอไปนี้ 

 9.1.1 “ระบบหามลอหลัก” (service brake) เปนระบบท่ีใชเพ่ือหามลอรถไฟขณะเดินรถใน

สภาพปฏิบัติงานปกติ  

 9.1.2 “ระบบหามลอสําหรับจอด” (parking brake) เปนระบบท่ีใชปองกันไมใหรถไฟเลื่อนไถล

ขณะจอดนิ่ง 

 9.1.3 "หามลอฉุกเฉิน" (emergency brake) คือ ระบบท่ีสามารถลดความเร็วของรถไดอยาง

รวดเร็ว โดยตองสามารถทํางานไดภายใตสภาวะตาง ๆ ท้ังปกติ และฉุกเฉิน 

 9.1.4 “ระบบหามลอสํารอง” (security brake) เปนระบบท่ีออกแบบใหสามารถใชงานทดแทน

ในการหยุดรถได ท้ังในสภาวะปกติหรือในสภาวะท่ีระบบหามลอหลักเกิดความเสียหาย โดยการติดตั้ง

ระบบดังกลาวข้ึนอยูกับระดับความตองการของความนาเชื่อถือของระบบ (system reliability) 

 โดยรถขนสงทางรางแตละประเภทจะตองติดตั้งระบบหามลอแตละแบบดังแสดงในตารางท่ี 16  
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ตารางท่ี 16  แสดงระบบหามลอตามหนาท่ีตองมีการติดตั้งบนรถขนสงทางรางประเภทตาง ๆ 

ประเภทของรถขนสงทางราง 

ประเภทของระบบหามลอที่ตองตดิตัง้ 

หมายเหต ุService Brake 

(ระบบหลัก) 

Parking Brake 

(ระบบสําหรบัจอด) 

Emergency Brake 

(ระบบฉุกเฉิน) 

Security Brake 

(ระบบสํารอง) 

รถจักร • • •   

รถ
โด

ยส
าร

 

รถไฟความเร็วสูง • • •  1 

ขบวนรถโดยสาร 

(EMU, DMU, 

Monorail, APM) 

ไมมีหองขับ • • (เฉพาะรถไรคนขับ) • 5  

มีหองขับ • • • 5 2 

ตูรถโดยสาร 

ตูพนักงาน • • •   

นอกเหนือจาก

ขางตน 
•  •   

รถ
ขน

สิน
คา

 รถขนสินคา • • •  3 

รถขนสินคาที่มี

ระบบขับเคล่ือน 

ไมมีหองขับ •  • 5  

มีหองขับ • • • 5 2 

รถซอมบํารุง • • •   

รถประเภทพิเศษ/รถซอมบํารุง (บางประเภท) •  •  4 
 

หมายเหตุ :  • รถขนสงทางรางจะตองติดต้ังระบบหามลอดังกลาวเปนหลัก 

 1 รถไฟความเร็วสูง ตองติดต้ังระบบควบคุมการหามลอต้ังแต 2 ระบบขึ้นไป ท่ีแยกอิสระออกจากกัน 

2 ระบบหามลอสําหรับจอด (parking brake) อาจไมจําเปนตองถูกติดต้ังลงในตัวรถ ในกรณีท่ีรถดังกลาวไดมีการ

ติดต้ังระบบหามลอสํารอง (security brake) และถูกออกแบบใหสามารถทํางานทดแทนระบบหามลอสําหรับจอดได 

3 รถขนสินคาท่ีพวงกับรถคันอื่นในขบวนท่ีมีการใชงานหามลอสําหรับจอดอยูน้ัน จะสามารถปลดระบบหามลอสําหรับ

จอดไดเม่ือหยุดสนิท 

4 รถในหมวดน้ีจะถูกอนุญาตเปนกรณีพิเศษ 

5 เปนขอแนะนําใหมีการติดต้ัง เพ่ือยกระดับความนาเชื่อถือของระบบ 

9.2 ระบบหามลอแบงตามการทํางานทางกายภาพ ดังนี้ 

 9.2.1 Dynamic brake เปนประเภทของระบบหามลอท่ีใชระบบขับเคลื่อนในการหามลอ 

 9.2.2 Friction brake เปนประเภทของระบบหามลอท่ีใชแรงเสียดทานในการหามลอ 

 9.2.3 Load Weighing เปนระบบหามลอท่ีจะทํางานแปรผันตามน้ําหนักบรรทุก 

 โดยแนะนําใหระบบขนสงทางรางแตละประเภทมีรูปแบบการทํางานทางกายภาพดังแสดงในตารางท่ี 17  
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ตารางท่ี 17 แสดงการทํางานของระบบหามลอของแตละรูปแบบการใหบริการ 

รูปแบบ 

การใหบริการ 

ประเภทระบบหาม

ลอตามการทาํงาน

ทางกายภาพ 

ประเภทระบบหามลอตามหนาที ่

Service Brake 

(ระบบหลัก) 

Parking Brake 

(ระบบสาํหรบั

จอด) 

Emergency 

Brake 

(ระบบฉุกเฉิน) 

Security Brake 

(ระบบสาํรอง) 

ขนสงมวลชนในเมือง

ความหนาแนนปาน

กลาง 

Dynamic  × o × 

Friction o    

ขนสงมวลชนในเมือง

ความหนาแนนสูง 

Dynamic  × o × 

Friction o    

ชานเมืองและทองถิ่น 
Dynamic  × o × 

Friction o    

ระหวางเมือง 
Dynamic o × × o 

Friction     

ขนสงสินคา 

Dynamic × × × × 

Friction     

Load Weighing o o o o 

หมายเหตุ  แนะนําใหใชรูปแบบการทํางานดังกลาวเปนหลัก 

 o  แนะนําใหใชรูปแบบการทํางานดังกลาวเปนทางเลือก หรือทาํงานเสริมกับรูปแบบหลัก 

 ×  ไมแนะนาํใหใชรูปแบบการทํางานดังกลาว 

9.3 อุปกรณตาง ๆ ของระบบหามลอจะตองทํางานไดตามวัตถุประสงคขณะเกิดการสั่นสะเทือน 

หรือถูกกระแทก 

9.4 ระบบหามลอหลัก (service brake) ตองมีสมรรถนะดังตอไปนี้ 

 9.4.1 ตองสามารถหยุดรถไดตามความเร็วและระยะทางท่ีกําหนด และเม่ือหยุดแลวตองสามารถ

รักษาสถานะจอดนิ่งได 

 9.4.2 สามารถหยุดการหมุนของลอไดทุกลอ 

 9.4.3 สําหรับหัวรถจักรท่ีมีหองขับท้ังดานหนาและหลังรถ จะตองมีระบบท่ีปองกันการออกตัว 

ในกรณีท่ีเกิดความผิดปกติตอระบบการสั่งงานหามลอจากหองขับฝงท่ีถูกใชงาน  

 9.4.4 สําหรับระบบหามลอหลักท่ีใชระบบนิวเมติกสจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

 9.4.4.1 ถังพักลมตองบรรจุลมอัดท่ีมีความดันเพียงพอตอการหามลอ 

 9.4.4.2 จะตองมีระบบท่ีปองกันการออกตัว เม่ือความดันในระบบนิวเมติกสลดลงและ

สงผลตอการทํางานของระบบหามลอ ยกเวนกรณีของรถจักรไอน้ําท่ีติดตั้งระบบสงสัญญาณเตือน  

 9.4.4.3 ตองสามารถตรวจสอบและยืนยันสภาวะของระบบหามลอไดจากภายในหองขับ 

 9.4.4.4 อุปกรณและทอลมในระบบนิวเมติกสสวนท่ีออกจากถังพักลมเพ่ือไปควบคุม

กระบอกสูบลมเบรก จะตองถูกจัดเรียงภายใตขอบเขตความกวางของตัวรถ (ไมมีสวนใดล้ําออกนอกตัวถัง

รถ) ยกเวนกรณีท่ีอุปกรณดังกลาวถูกปองกันไวอยางแข็งแรงแลว 
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 9.4.4.5 ขบวนรถไฟท่ี มีห องขับ อุปกรณ และทอลมในสวนท่ีออกจากถังพักลม 

ตองถูกติดตั้งอยูภายในขอบเขตของโครงประธานรถ ยกเวนกรณีท่ีอุปกรณดังกลาวถูกปองกันไวอยาง

แข็งแรงแลว 

 9.4.5 สําหรับระบบหามลอหลักท่ีใชระบบไฮดรอลิกจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

 9.4.5.1 ถังกักเก็บความดันตองบรรจุน้ํามันท่ีมีความดันเพียงพอตอการหามลอ 

 9.4.5.2 จะตองมีระบบท่ีปองกันการออกตัว เม่ือความดันในระบบไฮดรอลิกลดลงและ

สงผลตอการทํางาน  

 9.4.5.3 ตองสามารถตรวจสอบและยืนยันสภาวะของระบบหามลอไดจากภายในหองขับ 

 9.4.5.4 อุปกรณและทอไฮดรอลิกในสวนท่ีออกจากถังกักเก็บความดันไปควบคุม

กระบอกสูบจะตองถูกจัดเรียงภายใตขอบเขตความกวางของตัวรถ (ไมมีสวนใดล้ําออกนอกตัวถังรถ) 

ยกเวนกรณีท่ีอุปกรณดังกลาวถูกปองกันไวอยางแข็งแรงแลว 

 9.4.5.5 ขบวนรถไฟท่ีมีหองขับ อุปกรณและทอไฮดรอลิกในสวนท่ีออกจากถังกักเก็บ

ความดันตองถูกติดตั้งอยูภายในขอบเขตของโครงประธานรถ ยกเวนกรณีท่ีอุปกรณดังกลาวถูกปองกันไว

อยางแข็งแรงแลว 

9.5 ระบบหามลอสําหรับจอด (parking brake) ตองมีหนาท่ีและสมรรถนะเปนตามขอดังตอไปนี้ 

 9.5.1 ระบบหามลอสําหรับจอดตองสามารถปองกันไมใหรถเกิดการไถลขณะจอดนิ่งบนทุก

บริเวณของสายทางท่ีใหบริการ เชน บริเวณพ้ืนท่ีลาดชัน 

 9.5.2 ตองมีระบบท่ีปองกันการออกตัวในขณะท่ีระบบหามลอสําหรับจอดยังทํางานอยู (ยกเวนรถ

สินคาหรือรถท่ีไมไดติดตั้งระบบควบคุม) 

9.6 ระบบหามลอสํารอง (security brake) ตองมีหนาท่ีและสมรรถนะเปนตามขอดังตอไปนี้ 

 9.6.1 ตองสามารถหยุดรถเม่ือระบบหามลอหลักเกิดความผิดปกติ และตองสามารถรักษาสถานะ

หยุดสนิทไดในระยะเวลาท่ีจําเปน 

 9.6.2 ตองสามารถตัดการทํางานเขาสูระบบหามลอสํารองไดโดยอัตโนมัติ เม่ือระบบหามลอหลัก

เกิดความผิดปกติ 

 9.6.3 สําหรับระบบหามลอสํารองท่ีใชระบบนิวเมติกสจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 9.6.3.1 ถังพักลมตองบรรจุลมอัดท่ีมีความดันเพียงพอตอการหามลอ 

 9.6.3.2 อุปกรณและทอลมในสวนท่ีออกจากถังพักลมเพ่ือไปควบคุมกระบอกสูบลมเบรก 

ตองเปนอิสระแยกจากระบบอ่ืน  

 9.6.3.3 อุปกรณและทอลมในระบบนิวเมติกสสวนท่ีออกจากถังพักลมเพ่ือไปควบคุม

กระบอกสูบลมเบรก จะตองถูกจัดเรียงภายใตขอบเขตความกวางของตัวรถ (ไมมีสวนใดล้ําออกนอกตัวถังรถ) 

ยกเวนกรณีท่ีอุปกรณดังกลาวถูกปองกันไวอยางแข็งแรงแลว 

 9.6.3.4 ขบวนรถไฟท่ีมีหองขับ อุปกรณและทอลมในสวนท่ีออกจากถังพักลม 

ตองถูกติดตั้งอยูภายในขอบเขตของโครงประธานรถ ยกเวนกรณีท่ีอุปกรณดังกลาวถูกปองกันไวอยาง

แข็งแรงแลว 
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 9.6.4 สําหรับระบบหามลอสํารองท่ีใชไฮดรอลิกจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

 9.6.4.1 ถังกักเก็บความดันตองบรรจุน้ํามันท่ีมีความดันเพียงพอตอการหามลอ 

 9.6.4.2 อุปกรณและทอไฮดรอลิกในสวนท่ีออกจากถังกักเก็บความดันเพ่ือไปควบคุม

กระบอกสบูเบรก ตองเปนอิสระแยกจากระบบอ่ืน  

 9.6.4.3 อุปกรณและทอไฮดรอลิกในสวนท่ีออกจากถังกักเก็บความดันไปควบคุม

กระบอกสูบจะตองถูกจัดเรียงภายใตขอบเขตความกวางของตัวรถ (ไมมีสวนใดล้ําออกนอกตัวถังรถ) 

ยกเวนกรณีท่ีอุปกรณดังกลาวถูกปองกันไวอยางแข็งแรงแลว 

 9.6.4.4 ขบวนรถไฟท่ีมีหองขับ อุปกรณและทอไฮดรอลิกในสวนท่ีออกจากถังกักเก็บ

ความดันตองถูกติดตั้งอยูภายในขอบเขตของโครงประธานรถ ยกเวนกรณีท่ีอุปกรณดังกลาวถูกปองกันไว

อยางแข็งแรงแลว 

9.7 ระบบหามลอหลักตองเชื่อมโยงและทํางานรวมกันกับรถอ่ืน ๆ ในขบวนได โดยตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

 9.7.1 ระบบหามลอตองถูกออกแบบใหเชื่อมตอเปนระบบเดียวกันเม่ือทําการตอพวงในขบวน  

ซ่ึงตองสามารถทํางานไดโดยการควบคุมจากคนขับ 

 9.7.2 ระบบหามลอจะตองทํางานโดยอัตโนมัติและสามารถหยุดรถ ในกรณีท่ีรถในขบวน 

มีการแยกออกจากกันขณะใชงาน เชน อุบัติเหตุท่ีทําใหรถหลุดจากขบวน เปนตน 

 9.7.3 เม่ือรถถูกตอพวงเขากับขบวนรถท่ีมีระบบควบคุมการหามลอ ทอลมเบรกจะตองตอเขา

ระบบทอจากถังลมหลัก (main air tank) ยกเวนในกรณีท่ีมีอุปกรณแสดงสถานะของความดันในถังลมอ่ืน จะ

สามารถตอทอเขากับถังลมดังกลาวได 

9.8 ระบบหามลอของรถท่ีออกแบบใหทํางานแบบคันเดียว (single operated) จะตองมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้ 

 9.8.1 ตองสามารถชะลอหรือหยุดการเคลื่อนท่ีของรถไดตามความเร็วและระยะทางท่ีกําหนด 

 9.8.2 ตองติดตั้งระบบหยุดรถท่ีทํางานโดยอัตโนมัติ ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายหรือความผิดปกติ 

ท่ีสงผลกระทบตอความสามารถในการหยุดรถของระบบหามลอหลัก 

 9.8.3 ตองสามารถปองกันการเคลื่อนท่ีของรถในขณะท่ีรถจอดอยู 

 9.8.4 ตองมีการปองกันชิ้นสวนของระบบหามลอ เพ่ือปองกันความเสียหายของระบบเม่ือเกิด 

เหตุสุดวิสัย 

9.9 ขอกําหนดเพ่ิมเติมสําหรับระบบหามลอของรถไฟความเร็วสูง 

 9.9.1 รถไฟความเร็วสูง ตองติดตั้งระบบควบคุมการหามลอตั้งแต 2 ระบบข้ึนไป ท่ีแยกอิสระ

ออกจากกัน 

 9.9.2 สมรรถนะของระบบหามลอตองมีความสามารถในการลดความเร็วไดมากกวาคาท่ีแสดง 

ดังตารางท่ี 18 โดยอางอิงกับน้ําหนักรถเปลาสําหรับรถโดยสารและน้ําหนักใชงานปกติสําหรับรถจักร 

 

 

 



 

 
 มขร. – R – 002 -2564   มาตรฐานแนะนําคุณลักษณะรถขนสงทางราง หนา    31             

ตารางท่ี 18 ขอกําหนดสมรรถนะของระบบหามลอของรถไฟความเร็วสูง 

ระดับความเร็ว (หนวย: km/h) อัตราการลดความเร็ว หนวย: m/s2 (km/h/s) 

มากกวา 230 0.42 (1.5) 

มากกวา 160 แตนอยกวา 230 0.53 (1.9) 

มากกวา 110 แตนอยกวา 160 0.69 (2.5) 

มากกวา 70 แตนอยกวา 110 0.86 (3.1) 

นอยกวา 70 0.94 (3.4) 

 

10. การดําเนินการในหองขับและการเช่ือมตอระหวางคนขับกับระบบควบคุมรถไฟ  

(cab operation and driver-machine interface)  

10.1 หองขับจะตองแยกออกจากหองโดยสารและสามารถปองกันการรบกวนของผูโดยสารได  

10.2 หองขับจะตองมีการติดตั้งอุปกรณและระบบข้ันต่ํา ดังแสดงดังตารางท่ี 19 ซ่ึงจะตองสามารถใชงาน

และสังเกตสถานะไดโดยงายจากคนขับ 

ตารางท่ี 19 แสดงอุปกรณและระบบท่ีตองมีการติดตั้งบนหองขับของรถขนสงทางราง 

ประเภทของหองขับ อุปกรณและระบบท่ีตองติดต้ัง 

หองบังคับการ 

(Operating Cab) 

(1) อุปกรณควบคุมระบบขับเคลื่อน 

(2) อุปกรณควบคุมระบบหามลอ 

(3) อุปกรณรับสงสัญญาณและอุปกรณสื่อสาร 

(4) มาตรวัดความเร็วและอุปกรณบันทึกความเร็ว 

(5) 
อุปกรณแสดงผลการควบคุมอัตโนมัติ (สําหรับรถท่ีเดินขบวนใน

เสนทางท่ีใชระบบควบคุมอัตโนมัติ เชน ETCS) 

(6) 
อุปกรณควบคุมการใชงาน pantograph (เฉพาะในกรณีรถท่ีตอง

ติดตั้งอุปกรณดังกลาว) 

(7) 
อุปกรณ ในระบบปองกันการกราวน  (electrical grounding) 

(เฉพาะในกรณรีถท่ีตองติดตั้งอุปกรณดังกลาว) 

(8) 
อุปกรณ ส งและรับสัญญาณ เพ่ือสื่อสารด านความปลอดภัย 

ในขบวนรถ 

(9) อุปกรณควบคุมเสียงหวีด 

(10) มาตรวัดความดันของระบบลมหลัก และลมหามลอ 

(11) 
อุปกรณควบคุมการทํางานของไฟสองสวาง และไฟสัญญาณ 

ดานนอกรถ 

(12) 
อุปกรณเตือนเก่ียวกับความผิดปกติของความเร็วลอ (เฉพาะรถไฟ

ความเร็วสูง) 

(13) มาตรวัดความดันของความดันในหมอไอนํ้า (เฉพาะรถจักรไอนํ้า) 
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ประเภทของหองขับ อุปกรณและระบบท่ีตองติดต้ัง 

 หองขับในขบวนรถไฟโดยสาร 

(ไมรวมขบวนรถโดยสารท่ีใชรถ

จักร ) จะต อ งมี อุปกรณ ตาม

รายการท่ีแสดงในชองดานขวาน้ี

เพ่ิม เติมจากสิ่ งอํานวยความ

สะดวกท่ัวไป 

(14) 

เฉพาะรถท่ีมีอุปกรณรับและอุปกรณแสดงสัญญาณสถานะการใช

งานของระบบหามลอฉุกเฉิน (อาจหมายรวมถึงอุปกรณสื่อสาร

ระหวางพนักงานในหองขับและผูตองการความชวยเหลือหรือ

พนักงานประจําหองโดยสาร)  

(15) 
อุปกรณแสดงสถานะเมื่อประตูทางออกฉุกเฉินถูกเปด  

(เฉพาะรถท่ีมีทางออกฉุกเฉิน)  

(16) อุปกรณแสดงสถานะยืนยันประตูทางเขาออกของผูโดยสารปดสนิท 

หองพนักงานดูแลรถ 

(17) อุปกรณควบคุมระบบหามลอฉุกเฉิน 

(18) 
อุปกรณแสดงสัญญาณ รวมท้ังอุปกรณรับและสงสัญญาณสําหรับการ

สื่อสาร  

 หองพนักงานควบคุม ดูแลรถของ

รถไฟโดยสาร จะตองมีอุปกรณ

ต ามรายการ ท่ี แสดงในชอ ง

ดานขวาน้ีเพ่ิมเติมจากสิ่งอํานวย

ความสะดวกท่ัวไป 

(19) 
อุปกรณรับสงสัญญาณสําหรับระบบการติดตามตําแหนงรถ  

(สําหรับขบวนรถท่ีตองการแสดงตําแหนง) 

(20) 
อุปกรณควบคุมการทํางานของประตูอัตโนมัติ สําหรับทางเขาออกของ

ผูโดยสาร 

(21) 
อุปกรณแสดงสถานะการทํางานของระบบหามลอฉุกเฉิน  

(เฉพาะรถท่ีมีระบบหามลอฉุกเฉิน) 

(22) 
อุปกรณแสดงสถานะเมื่อประตูทางออกฉุกเฉินถูกเปด  

(เฉพาะรถท่ีมีทางออกฉุกเฉิน) 

หมายเหตุ  หองขับ คือ หองสําหรับควบคุมรถท่ีเปนตูนําขบวนหรือตูตนกําลัง 

   หองพนักงานควบคุมดูแลรถ คือ หองควบคุมท่ีอาจไมไดติดต้ังอยูบนรถตนกําลังหรือรถท่ีนําขบวน เชน หองควบคุม

ภายในรถ บฟก.ป. เปนตน 

นอกเหนือจากขางตน อุปกรณดังตอไปนี้จะตองจัดใหมีอยูในหองขับรถขนสงทางราง 

 10.2.1 ตองจัดใหมีระบบหามลออัตโนมัติเพ่ือหยุดรถอยางรวดเร็วในกรณีท่ีพนักงานขับไมสามารถ

ทําการควบคุมรถไฟไดอยางปกติ (ยกเวนรถขนสงทางรางท่ีมีการวิ่งใตดินหรือรางยกระดับท่ีมีอุปกรณ 

การเดินรถแบบอัตโนมัติ) และจะตองมีโครงสรางของการทํางานท่ีไมอนุญาตใหยกเลิกการทํางานโดย

คนขับเองได  

 10.2.3 เครื่องวัดความเร็วท่ีสามารถตรวจวัดความเร็วของรถไดในทุก ๆ บริเวณของสายทาง 

ท่ีใหบริการ และจะตองมีการแสดงผลท่ีสามารถสังเกตไดงายจากพนักงานขับรถ 

 10.2.4 อุปกรณรับสงสัญญาณเตือนความผิดปกติ จะตองสามารถเปลี่ยนการรับพลังงานไปยัง

แหลงจายไฟท่ีใชงานไดโดยอัตโนมัติ ในกรณีท่ีแหลงจายไฟหลักและแหลงจายไฟฟาจากแบตเตอรี่สํารอง

ติดขัดหรือดับ ท้ังนี้ยกเวนกับกรณีดังตอไปนี้ 

 10.2.4.1 เม่ือแหลงจายไฟจากแบตเตอรี่สํารอง รับไฟอัตโนมัติโดยแยกวงจรท่ีแตกตางจาก

แหลงจายไฟหลัก และไมไดรับผลกระทบจากแหลงจายไฟฟาขัดของหรือดับจากเหตุการณชนของรถไฟ ฯลฯ  

 10.2.4.2 เม่ือแบตเตอรี่สํารองดังกลาวมีการติดตั้งอยูภายในรถ และไมไดรับผลกระทบ

จากแหลงจายไฟขัดของหรือดับจากเหตุการณชนของรถไฟ ฯลฯ  
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 10.2.4.3 ในกรณีท่ีมีการออกแบบใหใชงานรวมกับระบบท่ียังสามารถทํางานไดในขณะท่ี

แหลงจายไฟหลักและแบตเตอรี่สํารองขัดของหรือดับ 

 10.2.5 อุปกรณบงบอกสถานะของความดัน/เครื่องวัดความดัน จะตองแสดงคาความดัน 

ท่ีจําเปนตอการใชงานและความปลอดภัยได รวมท้ังจะตองมีการแสดงผลท่ีสามารถสังเกตไดงายจาก

พนักงานขับรถ 

 10.2.6 รถขนสงทางรางท่ีติดตั้งระบบควบคุมรถแบบอัตโนมัติ จะตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี้ 

 10.2.6.1 มีการติดต้ังอุปกรณแสดงสถานะการทํางานของระบบดังกลาว ในหองท่ีใช

สําหรับดําเนินการ  

 10.2.6.2 มีการติดตั้งอุปกรณบนตัวรถ เพ่ือใชในการปลดการทํางานของระบบดังกลาว  
  

11. ระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัย (fire safety) 

11.1 สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหมตองติดตั้งในรถโดยสารท่ีเปนรถนอนหรือกรณีรถท่ีวิ่งในชวงเวลากลางคืน 

และรถพิเศษท่ีมีการติดตั้งวัสดุปูพ้ืนท่ีสามารถติดไฟไดจะตองมีการติดตั้งสัญญาณเตือนดวยเชนกัน 

11.2 สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหมตองมีอุปกรณตรวจจับเพลิงไหมไดโดยอัตโนมัติ โดยสามารถตรวจจับ 

ในรูปแบบของความรอนหรอืการตรวจจับควัน และควรมีการแจงเตือนใหพนักงานขับรถ, ศูนยปฏิบัติการ

หรือสวนอ่ืนท่ีเก่ียวของทราบ เพ่ือเตรียมรับสถานการณไดอยางรวดเร็ว 

11.3 อุปกรณดับเพลิงแบบเคลื่อนยายได เชน ถังดับเพลิงหรือเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ จะตองถูกติดตั้ง

ภายในหองโดยสารและหองขับ ในตําแหนงท่ีสามารถสังเกตไดงายอยางนอย 1 ถัง พรอมท้ังมีมาตรการ

เพ่ือแจงกําหนดจุดท่ีติดตั้ง ท้ังนี้จํานวน ขนาด และชนิดของถังดับเพลิงตองไดรับการรับรองตามมาตรฐาน

ตาม ท่ี กําหนดโดยหน วยงาน ท่ี เก่ียวของ และตองมีการบํ ารุงรักษาตรวจสอบตามมาตรฐาน 

ท่ีกําหนด เชน มอก.332-2537, NFPA 130  และ NFPA 10  

11.4 รถขนสงทางรางจะตองมีมาตรการเรื่องการเดินสายไฟ อุปกรณ ฯลฯ ท่ีเก่ียวกับการปองกันเหตุเพลิงไหม 

ดังแสดงในตารางท่ี 20 

ตารางท่ี 20 มาตรการเรื่องการเดินสายไฟ อุปกรณ ฯลฯ ท่ีเก่ียวกับการปองกันเหตุเพลิงไหม มีดังนี้ 

อุปกรณ มาตรการ 

สายไฟ/ สาย

เคเบิล 

สายท่ีอยูใกลหรือเช่ือมตอกับ

อุปกรณท่ีมีอันตรายจากการเกิด

ประกายไฟหรือความรอน 

สายจะตองถูกหุมดวยวัสดุหนวงเปลวไฟยิ่งยวด (extreme 

flame retardant) ซึ่งประกอบไปดวยวัสดุท่ีไมลามไฟหรือวัสดุ

ท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทา 

สําหรับสายท่ีอยูนอกเหนือ 

จากขางตน 

สายจะตองถูกหุมดวยวัสดุหนวงเปลวไฟ (flame retardant) ซึ่ง

ประกอบไปดวยวัสดุท่ีไมลามไฟหรือวัสดุท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทา 

ท้ังน้ีไมรวมถึงกรณีท่ีไมมีอันตรายจากกระแสไฟฟาลัดวงจร 

อุปกรณ

ไฟฟา 

อุปกรณท่ีมีความเสี่ยงจากการเกิด

ประกายไฟหรือความรอน 

ต อ ง ถู ก จั ด ว า ง ให แ ย ก ห า ง อ อ ก จ า ก พ้ื น  ผ นั ง  ฯ ล ฯ  

ในกรณีท่ีจําเปน ใหมีการติดตั้งฉนวนกันความรอนและคั่นดวย

แผนทนความรอนท่ีไมติดไฟ 
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รถขนสงทางราง 

ท่ีติดตั้งเครื่องยนตสันดาปภายใน 

 

- เค รื่ อ งย น ต จ ะ ต อ งแ ย ก ห า งอ อ ก จ าก พ้ื น  ผ นั ง  ฯ ล ฯ  

เพ่ือปองกันการติดไฟ โดยกรณีท่ีจําเปน ใหมีการติดตั้งฉนวนกัน

ความรอนและคั่นดวยแผนทนความรอนท่ีไมติดไฟ 

- ฉนวนกันความรอนจะตองถูกติดตั้งเพ่ือปองกันตัวรถจากแนว

ทอไอเสีย (เพ่ือปองกันไมใหเกิดการไหมท่ีตัวรถท้ังในสภาวะปกติ

และกรณีท่ีเกิดการรั่วของทอไอเสีย)  

11.5 การใชวัสดุเพ่ือปองกันเหตุเพลิงไหมและวิธีการทดสอบการติดไฟสําหรับวัสดุท่ีใชในรถขนสงทางราง 

สามารถอางอิงตามมาตรฐานดังตารางท่ี 21 หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีกรมการขนสงทางรางกําหนด 

ตารางท่ี 21 มาตรฐานอางอิงการใชวัสดุเพ่ือปองกันเหตุเพลิงไหมและวิธีการทดสอบการติดไฟสําหรับวัสดุ

ท่ีใชในรถขนสงทางราง 

มาตรฐานอางอิงการใชวัสดุเพ่ือปองกันเหตุเพลิง

ไหมและวิธีการทดสอบการติดไฟสําหรับวัสดุท่ีใชใน

รถขนสงทางราง 

NFPA 130, EN - 45545, UIC - 564 - 2, ASTM 

E2061, 49 CFR Part 216, ISO 5658, BS6853, 

DIN5510-2 , ASTM E119, ASTM E648, ASTM 

E662, ASTM E162, ASTM C 1166, 14 CFR 25, 

ASTM D3675, DIN 5510 FPL1 - 4, EN 60332, 

EN 50305, EN 61034, DIN 5510-2, DIN 

54837, DIN 5510, EN 60332--1--2, EN 50305, 

9.1.2, EN 60332--3--25, EN 60332--3--24, EN 

61034--2, EN ISO 5659-2, EN ISO 4589-2, 

NFX 70-100, EN 13501-1 A1, EN ISO 5658-2, 

UL-94, ASTM E136, ISO 15540, EN 857 

ท้ังนี้หากไมมีมาตรฐานอางอิงการใชวัสดุเพ่ือปองกันเหตุเพลิงไหมและวิธีการทดสอบการติดไฟสําหรับวัสดุ

ท่ีใชในรถขนสงทางรางสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังตอไปนี้ 

 11.5.1 แนวทางการใชวัสดุเพ่ือปองกันเหตุเพลิงไหมสําหรับรถขนสงทางรางจะตองเปนไปตาม

ขอกําหนดในตารางท่ี 22 

ตารางท่ี 22 มาตรการการใชวัสดุเพ่ือปองกันเหตุเพลิงไหมสําหรับรถขนสงทางราง 

สวนประกอบ รถโดยสารท่ัวไป 

รถโดยสารท่ีว่ิงบนสาย

ทางท่ีอยูใตดิน/รถไฟ

ความเร็วสูง 

รถขนสงทางราง 

ประเภทรางเบา 

หลังคา 

หลังคา1 โลหะหรือเทากับหรือดีกวาโลหะไมติดไฟ2 

ไมตดิไฟ 

โลหะหรือเทากับหรือดีกวา

โลหะไมติดไฟ 

พ้ืนผิวหลังคา 
หุมดวยวัสดุสารหนวงเปลวไฟ  

(เฉพาะรถไฟโดยสารท่ีว่ิงบนสายทางท่ีมีการจายไฟฟาแบบ OCS) 
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สวนประกอบ รถโดยสารท่ัวไป 

รถโดยสารท่ีว่ิงบนสาย

ทางท่ีอยูใตดิน/รถไฟ

ความเร็วสูง 

รถขนสงทางราง 

ประเภทรางเบา 

อุปกรณและฮารดแวรท่ี

ติดต้ังอยูบนหลังคา 

หุมดวยวัสดุสารหนวงเปลวไฟ  

(เฉพาะรถไฟโดยสารท่ีว่ิงบนสายทางท่ีมีการจายไฟฟา) 

วัสดุผิว

ภายนอก

ตัวรถ 

สวนปลายสุด 
ใชวัสดุท่ีไมตดิไฟ

สําหรับสีพ้ืนผิว5 
ตองใชวัสดุท่ีไมตดิไฟสําหรับสีพ้ืนผิว5 

สวนอ่ืน 

ท่ีไมใชสวนปลาย 

ใชวัสดุท่ีไมตดิไฟ หรือ

พ้ืนผิวจะตอง 

ถูกหุมดวยวัสด ุ

ท่ีไมติดไฟ3  

 

และใหใชวัสดุท่ีไมตดิ

ไฟสําหรับสีพ้ืนผิว5 

ตองใชวัสดุท่ีไมตดิไฟสําหรับสีพ้ืนผิว5 

หอง

โดยสาร 

เพดาน 

ใชวัสดุท่ีไมตดิไฟ หรือ

พ้ืนผิวจะตอง 

ถูกหุมดวยวัสด ุ

ท่ีไมติดไฟ3 

 

ใหใชวัสดุท่ีไมตดิไฟ

สําหรับสีพ้ืนผิว5 

จะตองมีความตานทาน

การเผาไหมเน่ืองจาก

ความรอนท่ีแผออกมา 

และมีความตานทานตอ

การหลอมเหลว4 
 

ใหใชวัสดุท่ีไมตดิไฟ

สําหรับสีพ้ืนผิว5 

ใหใชวัสดุท่ีไมตดิไฟ 

สําหรับสีพ้ืนผิว5 

แผงกรุภายใน 

ใชวัสดุท่ีไมตดิไฟ หรือ

พ้ืนผิวจะตอง 

ถูกหุมดวยวัสด ุ

ท่ีไมติดไฟ3  

 

ใหใชวัสดุท่ีไมตดิไฟ

สําหรับสีพ้ืนผิว5 

ใหใชวัสดุท่ีไมตดิไฟสําหรับสีพ้ืนผวิ5 

ฉนวนกันความรอนและฉนวนกนัเสียงรบกวน ใชวัสดุท่ีไมตดิไฟ 

พ้ืนรถ 

พ้ืน ใชโครงสรางท่ีมีความเสีย่งนอย ตอการเกิดควันไฟและลามไฟ 

วัสดุเคลือบ/คลุมพ้ืน สารหนวงเปลวไฟ 

วัสดุฟลเลอรภายใตชั้น

คลุมพ้ืน6 
สารหนวงเปลวไฟยิ่งยวด 

แผงพ้ืน แผนโลหะหรือเทากับหรือดีกวาโลหะท่ีไมติดไฟ2 
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สวนประกอบ รถโดยสารท่ัวไป 

รถโดยสารท่ีว่ิงบนสาย

ทางท่ีอยูใตดิน/รถไฟ

ความเร็วสูง 

รถขนสงทางราง 

ประเภทรางเบา 

พ้ืนผิวใตพ้ืน7 
วัสดุไมติดไฟ หรือคลุม

พ้ืนผิวดวยโลหะ 

ใชวัสดุท่ีไมตดิไฟ หรือ

พ้ืนผิวจะตองถูกหุมดวย

วัสดุท่ีไมติดไฟ 3 

 

ใหใชวัสดุท่ีไมตดิไฟ

สําหรับสีพ้ืนผิว5 

 

สีพ้ืนผิวตองไมติดไฟ5 

กลองอุปกรณใตพ้ืน8 
ไมตดิไฟ  

ใชสารหนวงเปลวไฟในจุดท่ีออกแบบใหเปนฉนวน 

ท่ีนั่ง 

ผา สารหนวงเปลวไฟ 

ไสเบาะ สารหนวงเปลวไฟ 

เมื่อมีเคร่ือง 

ทําความรอนไฟฟา

ใตท่ีนั่ง 

ใหมีแผนทนความรอนไมติดไฟคั่นระหวางแหลงความรอนและท่ีน่ัง 

หนาตาง มานหนาตาง สารหนวงเปลวไฟ 

ทางเชื่อม 

(Bellows) 

วัสดุครอบ 

ทางเชื่อม 

(Gangway 

Bellows) 

สารหนวงเปลวไฟ 

 

หมายเหตุ  1. "หลังคา" หมายถึงสวนเหนือรางนํ้าฝนของโครงสรางดานบนของตัวรถไฟ แตเม่ือรางนํ้าฝนต้ังอยูดานในของหน่ึงใน

สามความกวางสูงสุดของตัวรถโดยวัดจากศูนยกลางของรถ หลังคาน้ันจะหมายถึงสวนถึงหน่ึงในสามความกวางสูงสุด

ของตัวรถวัดจากศูนยกลางของรถ อยางไรก็ตามเม่ือสวนหน่ึงของหลังคาอยูในสวนหน่ึงของแผนปดดานนอกของสวน

ปลาย สวนดังกลาวจะเปน "สวนทาย" ของ "แผนงานภายนอก" 

 2. ความหมายของคําวา “คุณสมบัติไมติดไฟท่ีเทากับหรือดีกวา” สําหรับ “หลังคา” และ “พ้ืน” หมายความวา

คุณสมบัติประสิทธิภาพความไมติดไฟเทากับหรือดีกวาโลหะท่ีใชบนหลังคาและแผนพ้ืน 

 3. "พ้ืนผิวจะตองหุมหรือคลุมดวยวัสดุท่ีไมติดไฟ” รวมถึงเม่ือนําวัสดุท่ีไมติดไฟมารวมกับวัสดุท่ีไมติดไฟ เชน วัสดุโลหะ 

 4. นอกจากวัสดุเพดานแลวจะรวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกหลักสําหรับเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ติดต้ังในสวนบนของ

หองผูโดยสาร อยางไรก็ตามไมรวมรายการเล็ก ๆ ท่ีไมสงผลกระทบตอการแพรกระจายของไฟ 

 5. "สีพ้ืนผิว" หมายถึงสีดานนอกท่ีสุดเม่ือการทาสีหลายชั้น 

 6. "วัสดุไสใตพ้ืน" หมายถึงไสของพ้ืนท่ีสรางดวยการประกบของวัสดุเชน แผนไมอัดทนนํ้า ฯลฯ ท่ีซอนระหวางโลหะ

หรือระหวางวัสดุโลหะและวัสดุปูพ้ืน 

 7. เม่ือแผนโลหะติดอยูใตพ้ืนผิวใตพ้ืนเพ่ือปองกันผลกระทบจากอากาศใตทองรถ แผนโลหะดังกลาวจะเรียกวา พ้ืนผิวใตพ้ืน 

 8. ฝาครอบสําหรับรีเลย ฯลฯ จะไมรวมอยูใน "กลองอุปกรณใตพ้ืน" 
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 11.5.2 คุณสมบัติการทนไฟของวัสดุจะแบงเปนสามประเภทคือ ไมติดไฟ สารหนวงเปลวไฟและ

สารหนวงเปลวไฟยิ่งยวด ซ่ึงถูกใชอางอิงในตารางท่ี 22 โดยการจัดประเภทดังกลาวตองเปนไปตาม

แนวทางในตารางท่ี 23  

ตารางท่ี 23 แสดงแนวทางการทดสอบการติดไฟสําหรับวัสดุสําหรับใชในรถขนสงทางราง 

ประเภท 

ระหวางการเผาไหมของแอลกอฮอล หลังการเผาไหมของแอลกอฮอล 

จุด

ระเบิด 
เปลวไฟ ควัน 

ม ี

ประกายไฟ 
เปลวไฟ ขี้เถา คารบอน การเปลี่ยนรูป 

ไมตดิไฟ ไมม ี ไมม ี เล็กนอย    100 มม. 

หรือการ

เปลี่ยนสีนอย

กวา 

ผิวบางลง  

100 มม.  

หรือนอยกวา 

สาร

หนวง

เปลวไฟ

ยิ่งยวด 

ไมม ี ไมม ี นอย    ไมถึงขอบ

ดานบนของ

ช้ินงาน

ทดสอบ 

เปลี่ยนรูปไป 150 

มม.  

หรือนอยกวา 

ใช ใช นอย  ไมม ี ไมม ี 30 มม. หรือ

นอยกวา 

 

สาร

หนวง

เปลวไฟ 

ใช ใช  เปลวไฟไม

เกินขอบ

ดานบนของ

ช้ินทดสอบ 

ไมม ี ไมม ี ถึงขอบ

ดานบนของ

ช้ินทดสอบ 

เปลี่ยนรูปลงไปถึง

ขอบหลุมเจาะ 

 

หมายเหตุ  วัสดุท่ีไหมผิดปกติจะถูกจัดอันดับใหตํ่าลงมาหน่ึงอันดับ    

 11.5.3 การทดสอบการติดไฟสําหรับวัสดุท่ีใชในรถขนสงทางราง วิธีการท่ี 1 

  จัดเตรียมตัวอยางวัสดุทดสอบท่ีไมใชโลหะสําหรับใชบนรถขนสงทางรางขนาด B5  

(182 x 257 มม.) โดยวัสดุทดสอบจะถูกจัดตั้งข้ึนทํามุม 45 องศาดังแสดงในรูปท่ี 13 และศูนยกลาง 

ของดานลางของภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงจะถูกวางไวบนขาตั้งซ่ึงมีอัตราสวนการนําความรอนตํ่า  

จะถูกวางบริเวณ 25.4 มม. (1 นิ้ว) ตั้งฉากดานลางตรงกลางของระนาบดานลางของชิ้นทดสอบ ท้ังนี้

ภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงจะบรรจุเอทิลแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 0.5 ซีซี ซ่ึงจะถูกติดไฟและเผาไหมจนหมด 

 การกําหนดความสามารถในการเผาไหมของวัสดุ จะถูกแบงออกเปน ระหวางการเผาไหม

และหลังการเผาไหม จุดระเบิด เปลวไฟ สภาพควันและสภาพเปลวไฟ ฯลฯ วัสดุทดสอบจะถูกสังเกต 

ในระหวางการเผาไหม และสังเกตเปลวไฟท่ีเหลือ เถาตกคาง คารบอนและความผิดปกติถูกตรวจสอบ

หลังจากการเผาไหม 

 ในการเตรียมสภาพวัสดุกอนการทดสอบ ถาหากวัสดุมีคุณสมบัติการดูดซึม จะตองท้ิงวัสดุ

ทดสอบไวในหองระบายอากาศเปนเวลา 5 วัน วางไวสูง 1 เมตรหรือมากกวาจากพ้ืน และหลีกเลี่ยง 

การโดนแสงแดดโดยตรง   
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 สภาวะหองทดสอบจะตองควบคุมใหไมมีการไหลของอากาศใด ๆ โดยมีอุณหภูมิ 15  

ถึง 30 องศาเซลเซียส และความชื้น 60% ถึง 75% 

 

รูปท่ี 13 ทดสอบการติดไฟสําหรับวัสดุท่ีใชในรถขนสงทางราง วิธีการท่ี 1 

 11.5.3.1 "ความตานทานตอการหลอมเหลว" ท่ีแสดงในตารางท่ี 22 หมายถึง พ้ืนผิวของ

วัสดุท่ีจะรักษาความเรียบหลังจากท่ีถูกเผาโดยแอลกอฮอลตามการทดสอบวิธีท่ี 1 

 11.5.3.2 "ความตานทานตอการเผาไหม" ท่ีแสดงในตารางท่ี 22 จะตองเปนไปตาม

ขอกําหนดดังตารางท่ี 24 ซ่ึงจะไดจากการทดสอบดวยวิธีท่ี 2 

ตารางท่ี 24 แสดงขอกําหนดความตานทานตอการเผาไหม 

คาความรอนรวม (MJ/m 2) เวลาจุดติด (วินาที) 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของ 

คาความรอน (kW/m2) 

8 หรือนอยกวา - 300 หรือนอยกวา 

เกิน 8 ถึง 30 หรือนอยกวา 60 หรือมากกวา - 

 11.5.4  การทดสอบการติดไฟสําหรับวัสดุท่ีใชในรถขนสงทางราง วิธีการท่ี 2 

 วิธีการทดสอบท่ี 2 สําหรับวัสดุ ท่ีไมใชโลหะจะอางอิงมาตรฐาน ISO 5660-1: 2002  

ซ่ึงชิ้นงานทดสอบจะเปนชิ้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกวาง ยาว 100 มิลลิเมตร มีพ้ืนผิวเรียบ ความหนาสูงสุด 

50 มิลลิเมตร ซ่ึงจะถูกทดสอบโดยใหความรอนท่ี 50 kW/m2 เปนเวลา 10 นาที  

 การทดสอบนี้จะตรวจสอบวาคาความตางระหวางคาเฉลี่ยของอัตราการเพ่ิมข้ึนของความรอน

สูงสุดของตัวอยางทดสอบสามชิ้นเทียบกับอัตราการเพ่ิมข้ึนของความรอนสูงสุดของการทดสอบแตละครั้ง 

หากคาความแตกตางดังกลาวมีคานอยกวา 10% ขอมูลของการทดสอบท้ังสามชิ้นก็จะถูกนํามาใช 

ในกรณี ท่ีความแตกตางมากกวา 10% การทดสอบจะตองดําเนินการกับอีกสามตัวอยางทดสอบ  

และขอมูลจากหกแผนทดสอบจะถูกเลือกออกมาสี่ตัวอยาง โดยแผนท่ีมีคาสูงสุดและคาตํ่าสุดของอัตรา 

การเพ่ิมข้ึนของความรอนสูงสุดจะไมถูกนํามาใช  

 การวัดการเผาไหมจะข้ึนอยูกับคาความรอนรวม (MJ/m2) และอัตราการเพ่ิมข้ึนของ 

คาความรอนสูงสุด  (kW/m2) และเวลาจุดติด (วินาที)  
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 โดยคาเวลาจุดติด (วินาที) จะเปนเวลาตั้งแตเริ่มตนของการทดสอบจนกวาจะไดรับ 

การยืนยันการเผาไหมเริ่มตนการจุดติดเริ่มตนจะเริ่มนับเม่ือเปลวไฟลุกไหมเปนเวลา 10 วินาทีหรอืมากกวา 

 

รูปท่ี 14 ทดสอบการติดไฟสําหรับวัสดุท่ีใชในรถขนสงทางราง วิธีการท่ี 2 

12. แผนการดําเนินการภายใตความผิดปกติ อุบตัิเหตแุละสภาวะฉุกเฉิน (concept for 

faults, accidents and emergency situation) 

12.1 อุปกรณท่ีติดตั้งบนรถขนสงทางรางดังท่ีระบุไวในตารางท่ี 25 จะตองสามารถทํางานตอเนื่องไดใน

ระยะเวลาหนึ่งท่ีกําหนดโดยใชแหลงพลังงานสํารอง หลังจากท่ีแหลงจายพลังงานหลัก เชน ระบบสายสง 

เครื่องกําเนิดไฟฟา ฯลฯ ดับลงหรือเกิดการขัดของ  

ตารางท่ี 25 ขอกําหนดของการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ในสภาวะฉุกเฉิน 

องคประกอบ 

ของรถขนสงทางราง 
อุปกรณท่ีตองสามารถทํางานไดหลังจากแหลงพลังงานหลักดับลง* 

ระบบกําเนิดกระแสไฟฟา • อุปกรณท่ีใชแสดงผลเมื่ออุณหภูมิของทอไอเสียเกิดความผิดปกติ หรือเกิดความรอนมากเกินไป 

อุปกรณหามลอ • ระบบหามลอท่ีใชไฟฟาในการทํางาน 

ระบบระบายอากาศและ

ระบบสองสวาง 
• ระบบระบายอากาศแบบบังคับ (forced ventilation)   

• อุปกรณสองสวางสํารอง 

ท าง เข า /อ อ ก สํ าห รั บ

ผูโดยสาร 
• การทํางานของอุปกรณเปด-ปดประตูอัตโนมัต ิ

• ไฟแสดงสถานะของประตูสําหรับทางเขา/ทางออก เพ่ือแสดงทางเขาออกของผูโดยสาร 

• อุปกรณท่ีใชระบุตาํแหนงและวิธีการใชงานอุปกรณการเปดประตู (ในกรณีท่ีอุปกรณน้ีตดิตั้ง

ดานในของรถขนสงทางราง) ท่ีจะใชชวยเปดประตูในกรณีฉุกเฉิน 

ทางออกฉุกเฉิน • อุปกรณท่ีใชระบุตาํแหนงและวิธีการใชงานทางออกฉุกเฉิน  

• ไฟแสดงสถานะของประตูสําหรับทางออกฉุกเฉิน 

สิ่งอํานวยความสะดวกใน

หองขับ 
• สิ่งอํานวยความสะดวกดานอุปกรณสญัญาณออนบอรด  

• อุปกรณหยดุรถไฟในกรณีท่ีเกิดความผิดปกติตอคนขับ 

• สวิตชท่ีใชหยุดการทํางานของระบบสิ่งอํานวยความสะดวกบนรถไฟ อุปกรณระบุสถานะ 

การทํางานของระบบหามลออัตโนมัติ อุปกรณควบคุมรถไฟอัตโนมัติ  

• อุปกรณท่ีแสดงถึงสถานะของประตูทางออกฉุกเฉิน    

• อุปกรณแสดงยืนยันการเปด-ปดของประตูสําหรับผูโดยสาร  
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องคประกอบ 

ของรถขนสงทางราง 
อุปกรณท่ีตองสามารถทํางานไดหลังจากแหลงพลังงานหลักดับลง* 

อุปกรณท่ีติดตั้งเขากับรถ

ขนสงทางราง 
• อุปกรณในการใหสัญญาณ  

• สัญญาณเสียงเตือนเหตุฉุกเฉิน 

• หวีด 

• อุปกรณสื่อสาร 

• ไฟแสดงสถานะการทํางานของสญัญาณเสียงเตือนฉุกเฉิน/ระบบหามลอฉุกเฉิน  

• ไฟสัญญาณเครื่องหมายดานหลังรถ 

• อุปกรณบันทึกสภาพการทํางาน 

สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ • สิ่งอํานวยความสะดวกออนบอรดสําหรับการสื่อสารเพ่ือความปลอดภัย 

หมายเหตุ * ระยะเวลาท่ีกําหนดใหอุปกรณยังคงใชงานอยูไดชวงขณะหน่ึงน้ัน แนะนําใหเปนระยะเวลา 30 นาทีหรือมากกวา    

12.2 ตําแหนงท่ีติดตั้งคําอธิบายหรือคูมือแนวทางปฏิบัติภายใตสถานการณฉุกเฉิน จะตองอยูใกล 

กับบริเวณท่ีมีการติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนเหตุฉุกเฉินและตองสามารถสังเกตเห็นไดโดยงาย 

12.3 ตําแหนงท่ีติดตั้งคําอธิบายหรือคูมือการใชงานอุปกรณหยุดรถฉุกเฉิน จะตองอยูใกลกับบริเวณ 

ท่ีมีการติดตั้งอุปกรณดังกลาวและตองสามารถสังเกตเห็นไดโดยงาย  

12.4 ระบบใหแสงสวางสํารองจะตองสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติในสภาวะท่ีระบบจายพลังงานหลัก

เกิดการขัดของ 

12.5 ระบบใหแสงสวางสํารองจะตองมีความสวางเพียงพอในระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือนําทางไปสูประตู

หรือทางออกฉุกเฉิน 
 

13. ถงักักเกบ็ความดัน อุปกรณกําเนิดแรงดันและสวนประกอบ (internal pressure 

vessels and other pressure supply sources together with their attached 

devices) 

 13.1 ระบบกักเก็บความดันและสวนประกอบจะตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี้ 

 13.1.1 วาลวควบคุมแรงดัน (safety valve) จะตองถูกติดตั้งเขากับถังกักเก็บความดันหรือ 

ท่ีบริเวณทอลมท่ีเชื่อมตอใกลกับถังดังกลาว 

 13.1.2 ถังกักเก็บความดันจะตองติดตั้งวาลวระบายความชื้น (drain cock) โดยตองมีการปองกัน 

การกระแทกจากวัตถุภายนอก 

 13.1.3 ถังกักเก็บความดันและทอความดันจะตองถูกติดตั้งอยางม่ันคงเพ่ือปองกันความเสียหาย

จากการสั่นสะเทือนและการกระแทก  

 13.1.4 ถังกักเก็บความดันจะตองถูกติดตั้งในพ้ืนท่ีท่ีสามารถเขาตรวจสอบและซอมบํารุงไดงาย   

13.2 รถขนสงทางรางท่ีติดตั้งเครื่องอัดอากาศจะตองติดตั้งอุปกรณควบคุมความดัน อยางไรก็ตาม เม่ือมี

การติดตั้งเครื่องอัดอากาศจํานวนสองเครื่องข้ึนไปเขากับทออากาศเดียวกัน ในกรณีดังกลาวจะสามารถลด

จํานวนการติดตั้งอุปกรณควบคุมแรงดันได ท้ังนี้ใหเปนไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมท่ีเก่ียวของ 
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13.3 แอกคิวมูเลเตอร (accumulator) และสวนประกอบจะตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี้      

 13.3.1 วาลวควบคุมแรงดัน (safety valve) จะตองถูกติดตั้งท่ีแอกคิวมูเลเตอรหรือบริเวณสวนตอ

ใกลเคียง 

 13.3.2 แอกคิวมูเลเตอรและทอจะตองถูกติดตั้งอยางม่ันคงเพ่ือปองกันการสั่นสะเทือนและ 

การกระแทก 

 13.3.3 ถังกักเก็บความดันจะตองถูกติดตั้งในพ้ืนท่ีท่ีสามารถเขาตรวจสอบและซอมบํารุงไดงาย   

 13.4 ปมไฮดรอลิกจะตองมีการติดตั้งชุดวาลวควบคุมความดัน (pressure control valve)  

 13.5 ถังกักเก็บความดันสําหรับชุดทําความเย็นแบบติดตั้งบนตัวรถและสวนประกอบจะตองเปนไปตาม

ขอกําหนดดังนี้      

 13.5.1 วาลวควบคุมแรงดัน (safety valve) จะตองถูกติดตั้งเขากับถังกักเก็บความดันหรือ 

ท่ีบริเวณทอท่ีเชื่อมตอใกลกับถังดังกลาว 

 13.5.2 ถังเก็บความดันสําหรับชุดทําความเย็นจะตองถูกติดตั้ งอย างม่ันคงเพ่ือปองกัน 

การสั่นสะเทือนและการกระแทก 

 13.5.3 ถังกักเก็บความดันจะตองถูกติดตั้งในพ้ืนท่ีท่ีสามารถเขาตรวจสอบและซอมบํารุงไดงาย   

 13.5.4 เครื่องอัดสารทําความเย็นของชุดทําความเย็นจะตองมีการติดตั้งชุดวาลวควบคุมความดัน 

(pressure control valve) 
 

14.  การจัดจําแนกรถขนสงทางราง (identification of rolling stock) 

  รถขนสงทางรางจะตองมีการจัดจําแนก โดยมีรายละเอียดท่ีเหมาะสม  

14.1 รถขนสงทางรางทุกคันตองมีการระบุรหัสประจําตัวรถ เชน อักษร ตัวเลข หรืออ่ืน ๆ ตามขอกําหนด

ของกรมการขนสงทางราง เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ ติดตามและคนหาขอมูลของรถได 

14.2 ความสามารถในการบรรทุกสูงสุดจะตองมีระบุไวสําหรับรถขนสงสินคาและรถโดยสาร 
 

15. ระบบกําเนิดพลังงานและสวนประกอบ (power generation system, etc.) 

15.1 อุปกรณ และวงจรทางไฟฟ าท่ี เก่ียวของกับระบบขับเคลื่ อนของรถขนส งทางรางจะตอง 

เปนไปตามขอกําหนดดังนี้ 

 15.1.1 ตองไมมีความเสี่ยงจากกระแสไฟฟาลัดวงจรท่ีอาจเกิดจากกระแสไฟฟาและเพลิงไหม

เนื่องจากการชํารุดของฉนวน 

 15.1.2 อุปกรณไฟฟาตางๆ ท่ีอยูในขบวนรถตองไดรับการปองกันไมใหมีความเสี่ยงตอบุคคลอ่ืน 

ท่ีไมใชเจาหนาท่ีหรือผูปฏิบัติงานจะเขาถึงหรือสัมผัสไดโดยงาย 

 15.1.3 ตองมีการปองกันเพ่ือไมใหเกิดการรบกวนจากการเหนี่ยวนําไปสูอุปกรณไฟฟาอ่ืน ๆ  

 15.1.4 อุปกรณและสายไฟฟาจะตองมีการปองกันน้ําอยางเหมาะสม 

 15.1.5 สายไฟฟาจะตองไมเกิดเพลิงลุกไหมเม่ือมีความรอนสูงเกินกําหนดจากการจายกระแสไฟฟา

เกินพิกัด  
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 15.1.6 ตองถูกติดตั้งอยางเหมาะสมเพ่ือปองกันความเสียหายจากการสั่นสะเทือน 

 15.1.7 ตองสามารถปองกันความเสียหายของวงจรไฟฟาจากแรงดันไฟฟาภายนอกท่ีสูงผิดปกติ  

 15.1.8 กรณีท่ีมีแรงดันไฟฟาสูงผิดปกติหรือเกิดความผิดปกติในระบบการจายไฟฟา ระบบจะตอง

มีความสามารถในการบังคับใหหยุดรับพลังงานจากสายสง หรือแหลงจายพลังงานได  

 15.1.9 วงจรหลักท่ีทําหนาท่ีรับกระแสไฟฟาท่ีมีแรงดันสูงควรมีการติดตั้งอุปกรณสําหรับกราวน

บริเวณอุปกรณรับกระแสไฟฟา 

 15.1.10 ระบบและอุปกรณ รับกระแสไฟฟาจากภายนอก จะตองสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพในทุก ๆ ยานความเร็วท่ีใหบริการ 
 

15.2 อุปกรณและวงจรทางไฟฟาอ่ืน ๆ ของรถขนสงทางรางจะตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี้ 

 15.2.1 ตองไมมีความเสี่ยงจากกระแสไฟฟาลัดวงจรท่ีอาจเกิดจากกระแสไฟฟาและเพลิงไหม

เนื่องจากการชํารุดของฉนวน 

 15.2.2 อุปกรณไฟฟาตางๆท่ีอยูในขบวนรถตองไดรับการปองกันไมใหมีความเสี่ยงตอบุคคลอ่ืน 

ท่ีไมใชเจาหนาท่ีหรือผูปฏิบัติงานจะเขาถึงหรือสัมผัสไดโดยงาย 

 15.2.3 ตองมีการปองกันเพ่ือไมใหเกิดการรบกวนจากการเหนี่ยวนําไปสูอุปกรณไฟฟาอ่ืน ๆ  

 15.2.4 อุปกรณและสายไฟฟาจะตองมีการปองกันน้ําอยางเหมาะสม 

 15.2.5 สายไฟฟาจะตองไมเกิดเพลิงลุกไหมเม่ือมีความรอนสูงเกินกําหนดจากการจายกระแสไฟฟา

เกินพิกัด  

 15.2.6 ตองถูกติดตั้งอยางเหมาะสมเพ่ือปองกันความเสียหายจากการสั่นสะเทือน 

 15.2.7 สําหรับสายทางท่ีมีระบบจายกระแสไฟฟา รถขนสินคาแบบเปด (open wagon) ท่ีใช

ขนสงยานพาหนะ จะตองติดตั้งอุปกรณสําหรับกราวน (grounding device) ระหวางตัวรถขนสงทางราง

และยานพาหนะ 
 

16. เคร่ืองยนตสันดาปภายในและเคร่ืองยนตไอน้ํา (internal combustion and steam 

engine) 
 

16.1 รถขนสงทางรางท่ีใชเครื่องยนตสันดาปภายในและเครื่องจักรไอน้ําควรจะตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี้  

 16.1.1 ตองมีการปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดจากกรณีเครื่องยนตมีความรอนสูงกวาปกติ 

 16.1.2 สําหรับเครื่องจักรไอน้ํา ตองมีการปองกันการเกิดเพลิงไหมท่ีเกิดจากสะเก็ดหรือผงข้ีเถา

จากทอไอเสีย  

 16.1.3 บริเวณพ้ืนท่ีติดตั้งเครื่องยนตจะตองใชผนังและพ้ืนท่ีไมลามไฟ เพ่ือปองกันการติดไฟจาก

ความรอนของเครื่องยนต  

 16.1.4 ตองติดตั้งอุปกรณท่ีสามารถปองกันการรั่วไหลของเชื้อเพลิง  

 16.1.5 ทอไอเสียตองมีการออกแบบเพ่ือปองกันความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายตอผูโดยสาร 

และอุปกรณอ่ืนท่ีเกิดจากกาซไอเสียและความรอน   
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16.2 เครื่องยนตสันดาปภายในและสวนประกอบท่ีติดตั้งบนรถขนสงทางรางจะตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี้ 

 16.2.1 ตองติดตั้งอุปกรณสําหรับหยุดเดินเครื่องเม่ือความดันน้ํามันหลอลื่นต่ํากวาระดับปกติ  

 16.2.2 ตองติดตั้งอุปกรณสําหรับหยุดเดินเครื่องหรือตัดกําลังจากเครื่องยนต เม่ือระดับอุณหภูมิ

ของระบบหลอเย็นสูงกวาระดับปกติ  

 16.2.3 ตองมีการออกแบบและติดตั้งอุปกรณปองกันน้ํามันรั่วไหลออกจากถังและทอ  

 16.2.4 ถังน้ํามันตองไมเกิดการรั่วไหลอันมีสาเหตุจากการเคลื่อนท่ีของรถไฟ และตองติดตั้ง 

ใหมีระยะหางท่ีเหมาะสมจากทอไอเสีย  

 16.2.5 จะตองไมมีการเชื่อมตอทอไอเสียบริเวณหองผูโดยสาร เพ่ือปองกันการรั่วไหลของควันไอเสีย

เขาสูหองขับและหองโดยสาร ยกเวนมีการติดตั้งผนังปองกันแบบแยกสวนไวเฉพาะ 

 16.2.6 ควันไอเสียท่ีปลดปลอยจากทอไอเสียตองถูกปองกันไมใหเกิดการติดไฟในหองเครื่องยนตหรือ

หองเก็บของ รวมท้ังตองไมสงผลกระทบตอระบบหามลอและการทํางานของอุปกรณทางไฟฟา  

 16.2.7 ตองมีการติดตั้งอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิในทอรวมทอไอเสีย (exhaust manifold) และ

แจงเตือนตอคนขับเม่ือเกิดความรอนท่ีสูงผิดปกติในระบบไอเสีย 

16.3 ระบบกําเนิดพลังงานของรถจักรไอน้ําจะตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี้ 

 16.3.1 มีการติดตั้งถังจายน้ําท่ีเหมาะสม และมีวาลวควบคุมแรงดัน (safety valve) สําหรับหมอน้ํา 

 16.3.2 มีเกจวัดหรือชองดูระดับน้ําอยางนอย 2 ชุด สําหรับตรวจสอบระดับน้ําในหมอน้ํา  

 16.3.3 มีระบบปองกันอัคคีภัย เชน “ Melt-Activated Plug ในหองเผาไหม ”  

 16.3.4 มีมาตรวัดความดันไอน้ําใชงาน 

 16.3.5 มีอุปกรณหรือชองเปดท่ีสามารถตรวจสอบความเสียหายในหองเผาไหม 

 16.3.6 มีอุปกรณปองกันการฟุงกระจาย สะเก็ดของเชื้อเพลิงท้ังในหองเผาไหมและหองเก็บข้ีเถา 
 

17. ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ  

(heating ventilation and air conditioning system - HVAC) 
 

 รถโดยสารปรับอากาศโดยท่ัวไปจะติดตั้งระบบปรับอากาศภายในตัวรถดังแสดงในรูปท่ี 15 ซ่ึงจะ

ประกอบไปดวย คอยลรอน (condenser) คอยลเย็น (evaporator) คอมเพรสเซอร (compressor)  

ทอสงอากาศ (air duct) พัดลมกระจายอากาศ (fan) และชองหมุนเวียนอากาศเขาออก (ventilator)  

ซ่ึงสารทําความเย็นจะถูกหมุนเวียนภายในทอและไหลผานเขาอุปกรณคอมเพรสเซอรและคอยลรอน 

เพ่ือทําความเย็น จากนั้นจะถูกสงผานทอไปยังคอยลเย็นเพ่ือแลกเปลี่ยนความรอนกับอากาศท่ีไหลเวียน  

โดยสุดทายอากาศเย็นจะถูกสงไปตามทอสงอากาศตามจุดตาง ๆ ภายในหองโดยสารผานพัดลม (Fan) 

ดานบน รูปท่ี 16 
 

roof embedded ceiling mounted on floor mounted underfloor mountedroof mounted  

รูปท่ี 15 ตัวอยางรูปแบบการติดตั้งชุดระบบปรับอากาศบนตัวรถไฟ อางอิง ISO 19659-1 : 2017 
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รูปท่ี 16 แผนภาพแสดงตัวอยางระบบหมุนเวียนของระบบปรับอากาศภายในหองโดยสารของรถขนสงทางราง 

17.1 การระบายอากาศภายในหองโดยสารใหเปนไปตามตารางท่ี 26 

ตารางท่ี 26 คุณสมบัติแนะนําของระบบระบายอากาศภายในหองโดยสาร 

สถานะ 

ของการใชงาน 

เมื่อใชการระบายอากาศ 

แบบธรรมชาติ  

(natural ventilation) 

เมื่อมีการติดต้ังระบบระบายอากาศ 

แบบบังคับ  

(forced ventilation) 

สภาวะปกติ 

พ้ืนท่ีโดยรวมของหนาตางท่ีเปด 

ใหอากาศไหลผานไดจะตอง 

ไมต่ํากวา 1 ใน 20 สวนของ

พ้ืนท่ีหองโดยสารน้ัน 

ระบบระบายอากาศแบบบังคับจะตองมีสมรรถนะเพียงพอตอ

จํานวนผูโดยสารในสภาวะการใหบริการปกติ 1  โดยเปนไปตาม

มาตรฐาน  ดังน้ี 

- สําหรับรถไฟระหวางเมือง ตามมาตรฐาน EN 13129-1 

- สําหรับรถไฟชานเมืองและในเมือง ตามมาตรฐาน EN 14750-1 

- สําหรับหองขับ ตามมาตรฐาน EN 14813-1 

 

สภาวะท่ีระบบ 

จายพลังงาน

หลักเกิดการ

ขัดของ 

ในกรณีท่ีระบบจายพลังงานเกิดการขัดของ 

- ระบบระบายอากาศแบบบังคับจะตองทํางานเปนระยะเวลา 45 นาที 

- พ้ืนท่ีของชองเปดใหอากาศไหลผานไดจะตองไมต่ํากวา 1 ใน 20 

สวนของพ้ืนท่ีหองโดยสารน้ัน โดยสามารถรวมพ้ืนท่ีชองเปดของ

ประตูแบบบานเลื่อน (sliding door) เขาไปในการคํานวณได 2 

 

หมายเหตุ 1. เมื่อการระบายอากาศแบบธรรมชาติ (natural ventilation) หรือการระบายอากาศแบบบังคับ (forced ventilation) เพียง

อยางใดอยางหนึ่งไมสามารถทําใหบรรลุถึงขอกําหนดดังกลาว ในกรณีนี้จะสามารถนําคาการระบายอากาศของทั้งสองระบบเขา

มารวมกันในการประเมินสมรรถนะได  

2. สําหรับรถขนสงทางรางที่ไมมีการเปล่ียนแปลงจํานวนของตูในขบวน สามารถนําพื้นที่ของประตูระหวางตู (gangway)  

เขามาเพิ่มในการคํานวณได 

17.2 ระบบทําความเย็น (cooling performance) จะตองมีสมรรถนะข้ันต่ําในการรักษาอุณหภูมิภายใน

หองโดยสารเฉลี่ยท่ี 25 องศาเซลเซียส ภายใตสภาวะดังนี้ 
 

 17.2.1 อุณหภูมิภายนอกสูงสุด 35 องศาเซลเซียส กรณีอุณหภูมิภายนอกมีคาอยูระหวาง 35-40 

องศาเซลเซียส การออกแบบจะตองคํานึงถึงผลกระทบตอผูโดยสารอันเนื่องมาจากความแตกตางระหวาง

อุณหภูมิภายในและภายนอกหองโดยสารท่ีอาจจะมากเกินกวา 10 องศาเซลเซียส 

 17.2.2 ความชื้นสัมพัทธ 60 % 
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 17.2.3 ทุก ๆ ยานความเร็วท่ีใหบริการ 

 17.2.4 จํานวนผูโดยสารในสภาวะ AW2 ท้ังนี้ใหคํานึงถึงสภาพการใชงานจริงของรถขนสงทางราง

แตละประเภทดวย 

 17.2.5 ปริมาณอากาศตอผูโดยสาร ดังนี้ 

- สําหรับรถไฟระหวางเมือง ตามมาตรฐาน EN 13129-1 

- สําหรับรถไฟชานเมืองและในเมือง ตามมาตรฐาน EN 14750-1 

- สําหรับหองขับ ตามมาตรฐาน EN 14813-1 

17.3 ในสภาวะปกติระดับของกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) จะตองไมเกิน 5,000 ppm 

17.4 ในสภาวะฉุกเฉินหรือในสภาวะท่ีแหลงพลังงานหลักขัดของระบบจะตองถูกออกแบบใหสามารถ

รักษาระดับของกาซคารบอนไดออกไซด  (CO2) ไม ให เกิน 10,000 ppm ในระยะเวลา 30 นาที  

(ในสภาวะความจุผูโดยสารสูงสุด exceptional payload) 

17.5 ระบบจะตองถูกออกแบบใหสามารถลดระดับกลิ่นจากบริเวณหองอาหารและหองน้ําไมใหรบกวน 

ตอหองโดยสาร 
 

18. ระบบหองน้ํา (toilet) 

18.1 หองน้ําจะตองถูกติดตั้งบนรถไฟทางไกลโดยจะตองมีจํานวนและตําแหนงท่ีเหมาะสมตอการรองรับ

การใชงาน  

18.2 ขนาดชองทางเขาออกและพ้ืนท่ีภายในหองน้ําจะตองมีความกวางมากกวา 800 มิลลิเมตร และงาย

ตอการใชงานปกติ รวมท้ังผูพิการและผูท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ โดยอาจอางอิงกับมาตรฐาน 

EN 16585-1 

18.3 โครงสรางของหองน้ําจะตองติดตั้งเขากับตัวรถอยางม่ันคงแข็งแรงตอการสั่นสะเทือนและ 

การเคลื่อนท่ีของรถ รวมท้ังยังตองปองกันการรั่วซึมและกัดกรอนจากการใชงานได 

18.4 หองน้ํ าจะตองเปนระบบปดโดยสามารถปองกันไม ใหสิ่ งปฏิ กูลรั่วไหลออกสูภายนอกได  

โดยตองออกแบบใหมีความจุเพียงพอตอการใชงาน 

18.5 ระบบกักเก็บน้ําใชจะตองถูกออกแบบใหสามารถเก็บน้ําไดเพียงพอตอการใชงานท่ีกําหนด  

โดยคํานวณจากปริมาณการใชน้ําตอ 1 ชั่วโมง 

18.6 ในกรณีท่ีมีหองน้ําสําหรับผูพิการหรือผูท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ ตองจัดใหมีอุปกรณ  

สิ่งอํานวยความสะดวก ใหเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะหรือการจัดใหมีอุปกรณสิ่งอํานวย 

ความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ และบริการขนสงเพ่ือใหคนพิการสามารถเขาถึง

และใชประโยชนได พ.ศ. 2556 
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19. ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา (electromagnetic compatibility - EMC) 

19.1 รถขนสงทางรางจะตองสามารถตานทานหรือไมมีผลกระทบจากสนามแมเหล็กไฟฟาจากภายนอกได 

19.2 สนามแมเหล็กไฟฟาท่ีเกิดข้ึนจากขบวนรถจะตองอยูในระดับท่ีไมสงผลกระทบตอความปลอดภัย 

ในการทํางานของอุปกรณ ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ผูโดยสาร รวมท้ังตอรถขบวนอ่ืน ๆ ท่ีใชสายทาง

รวมกัน โดยอาจอางอิงกับมาตรฐาน EN 50121 EN 50155 ICNIRP 
 

20. อุปกรณเพ่ือความปลอดภยั (safety devices) 

 รถขนสงทางรางจะตองติดตั้งอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย โดยเปนไปตามลักษณะการใชงานของรถ

ประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

20.1 ระบบสื่อสารระหวางตูโดยสารภายในรถไฟ (passenger audible communication system) 

 - อุปกรณสื่อสารระหวางตูจะตองถูกติดต้ังบนรถโดยสาร และสามารถติดตอกับหองคนขับได 

ยกเวนรถท่ีออกแบบใหปฏิบัติงานแบบคันเดียว ในกรณีรถขนสงทางรางแบบไรคนขับจะตองสามารถ

ติดตอไปยังศูนยควบคุมได 

20.2 หวีด (horn) 

 - หวีดท่ีมีระดับเสียงดังเพียงพอตอการใหสัญญาณเตือน จะตองถูกติดตั้งบนรถคันหนาสุดของขบวน 

20.3 สัญญาณเสียงเตือน (alarm) และไฟบงบอกสถานะ 

 20.3.1 สัญญาณเสียงเตือนเหตุฉุกเฉิน (emergency alarm) จะตองถูกติดตั้งบนรถโดยสาร 

ยกเวนรถท่ีมีระบบหยุดรถฉุกเฉินและ/หรือรถท่ีออกแบบใหปฏิบัติงานแบบหนึ่งหรือสองคัน หรือรถท่ีมี

การติดตั้งระบบสื่อสารระหวางพนักงานขับรถและผูโดยสารท่ีสามารถใชงานไดแมในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 20.3.2 สัญญาณเสียงเตือนเหตุฉุกเฉิน จะตองไมสามารถยกเลิกไดโดยปราศจากการดําเนินการ

ตามระบบท่ีไดออกแบบไว หรือทําการลัดข้ันตอน  

 20.3.3 ตําแหนงท่ีติดตั้งคําอธิบายหรือคูมือแนวทางปฏิบัติภายใตสถานการณฉุกเฉิน จะตองอยู

ใกลกับบริเวณท่ีมีการติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนเหตุฉุกเฉินและตองสามารถสังเกตเห็นไดโดยงาย 

 20.3.4 สัญญาณไฟอัตโนมัติแสดงสถานะของสัญญาณเสียงเตือนเหตุฉุกเฉินจะตองถูกติดตั้ง 

บนตัวถังดานนอกท้ังสองขางรถโดยสาร (ยกเวนสัญญาณเสียงเตือนเหตุฉุกเฉินดังกลาวสามารถตรวจสอบ

สถานะไดโดยเจาหนาท่ีในหองขับหรือเจาหนาท่ีในหองควบคุมบนสถานี) ท้ังนี้ สัญญาณไฟดังกลาวจะตอง

สังเกตและแยกแยะไดงายจากไฟสัญญาณอ่ืน ๆ 
 

20.4 อุปกรณหยุดรถฉุกเฉิน (train emergency stop) 

 20.4.1 อุปกรณสําหรับหยุดรถในกรณีฉุกเฉินจะตองถูกติดตั้งบนรถโดยสารท่ีมีระบบหยุดรถฉุกเฉิน 

ยกเวนรถท่ีผูโดยสารสามารถสื่อสารกับเจาหนาท่ีไดโดยงาย  

 20.4.2 อุปกรณสําหรับหยุดรถในกรณีฉุกเฉินจะตองไมสามารถยกเลิกไดโดยปราศจากการ

ดําเนินการตามระบบท่ีไดออกแบบไว หรือทําการลัดข้ันตอน  

 20.4.3 ตําแหนงท่ีติดตั้งคําอธิบายหรือคูมือการใชงาน จะตองอยูใกลกับบริเวณท่ีมีการติดตั้ง

อุปกรณสําหรับหยุดรถในกรณีฉุกเฉิน และตองสามารถสังเกตเห็นไดโดยงาย  
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 20.4.4 รถโดยสารท่ีใหบริการบนสายทางท่ีอาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟาบริเวณทางวิ่ง รวมท้ัง 

สายทางท่ีพ้ืนท่ีบริเวณทางวิ่งไมเหมาะสมหรืออาจมีอันตรายเกิดข้ึนตอการอพยพผูโดยสาร ไมตองติดตั้ง

อุปกรณสําหรับหยุดรถในกรณีฉุกเฉินในหองโดยสาร 
 

20.5 ระบบแสงสวางและเครื่องหมายภายนอกตาง ๆ (headlight & taillight & marker) 

 20.5.1 รถขนสงทางรางจะตองติดตั้งระบบควบคุมแสงสวางท่ีเหมาะสมท้ังในและนอกตัวรถ 

 20.5.2 รถขนสงทางรางจะตองติดตั้งไฟสัญญาณ (marker light) หรือแผนสะทอนภายนอกรถ 

(Marker Plate) อยางเหมาะสม ท้ังบริเวณดานหนา ดานขาง และดานหลังของตัวรถ โดยคํานึงถึง

ตําแหนงและรูปแบบการใชงานของรถในขบวนเพ่ือความปลอดภัยในการเดินรถ 

 20.5.3 สําหรับรถขนสงทางรางท่ีวิ่งบนสายทางรวมกับรถประเภทอ่ืนจะตองติดตั้งแผนสะทอนแสง

หรือสีท่ีสังเกตไดโดยงาย (marker plate or reflector) อยางเหมาะสม ท้ังบริเวณดานหนา ดานขาง และ

ดานหลังของตัวรถ โดยคํานึงถึงตําแหนงและรูปแบบการใชงานของรถในขบวนเพ่ือความปลอดภัยในการเดินรถ 

20.6 ไฟสัญญาณระบุตําแหนงทางออกฉุกเฉิน 

 - ไฟสัญญาณระบุตําแหนงทางออกฉุกเฉินจะตองเปดข้ึนโดยอัตโนมัติเม่ือประตูถูกเปด โดยจะตอง

ติดตั้งดานนอกของตัวรถใหสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนและแยกแยะไดโดยงายจากไฟสัญญาณอ่ืน ๆ 

(ยกเวนไฟท่ีแสดงเม่ืออุปกรณเตือนฉุกเฉินและอุปกรณหยุดรถฉุกเฉินมีการทํางาน) 
 

20.7 ระบบวิทยุสื่อสารระหวางเจาหนาท่ีประจํารถและภาคพ้ืนดิน (train radio equipment) 

 - ระบบวิทยุสื่อสารจะตองถูกติดตั้งภายในหองขับหรือตําแหนงอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเจาหนาท่ี

ประจํารถสามารถติดตอสื่อสารกับเจาหนาท่ีบนภาคพ้ืนดินได 

20.8 อุปกรณบันทึกความเร็ว (speed recorder)  

 - ตองมีการติดตั้งเครื่องบันทึกความเร็วท่ีสามารถบันทึกคาความเร็วของขบวนรถไดในทุกสภาวะ 

20.9 รถขนสงทางรางอาจติดตั้งอุปกรณเสริมอ่ืน ๆ เพ่ือความปลอดภัยและอํานวยความสะดวก เชน 

 20.9.1 เครื่องหมายและปายเตือนตาง ๆ ภายในรถ เชน ปายหามวางเทาหรือข้ึนปนในจุดตาง ๆ 

ปายหามผูโดยสารยืนพิงประตู เปนตน 

 20.9.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือบอกตําแหนงของรถและสถานี เชน ปายแผนท่ีบอกลําดับสถานี  

และปายไฟบอกพิกัดของรถวากําลังอยูระหวางสถานีอะไร เปนตน 

 20.9.3 ติดตั้งมือจับหรือราวจับในตําแหนงท่ีเหมาะสม 

 20.9.4 อุปกรณบันทึกสภาวะการทํางาน เชน การบันทึกสภาวะการทํางานภายในหองขับ  

การบันทึกสภาวะของเครื่องยนต เปนตน 

 20.9.5 อุปกรณชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน ตองเปนอุปกรณท่ีไดมาตรฐานและสามารถนํามาใชได

สะดวก ตามท่ีระบุไวในแผนการดําเนินการในกรณีฉุกเฉิน 

 20.9.6 อุปกรณในการเฝาระวังความปลอดภัยใหผูโดยสารในขบวนรถ เชน CCTV 
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21. การทดสอบสมรรถนะของรถขนสงทางราง (test required) 

21.1 รถขนสงทางรางจะตองมีการทดสอบและรับรองสมรรถนะท่ีจําเปนกอนถูกนําไปใชงานครั้งแรก 

21.2 การทดสอบเพ่ือรับรองสมรรถนะจะแบงออกเปนสามรูปแบบหลักคือ 

 -  Type tests (การทดสอบเพ่ือตรวจรับรถตนแบบ) 

 - Routine Tests (การทดสอบเพ่ือตรวจรับรถในแตละขบวนหรือคัน) 

 - Tests required by approval authority (การทดสอบตามขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล) 

  ซ่ึงจะประกอบไปดวยการทดสอบสองลักษณะ คือ (โดยรถแตละประเภทอาจไมมีการทดสอบ 

ในบางหัวขอ) 

 - การทดสอบในสภาวะสถิต (static test)  

 - การทดสอบในสภาวะพลวตั (dynamics test) 

21.3 การทดสอบ ในสภาวะส ถิต  (static test) มี รายละเอียดดั งแสดงใน ตารางท่ี  27 โดยจะมี 

การทดสอบดังนี้ 

  21.3.1 Dimensional tests (การทดสอบขนาดมิติ) 

  21.3.2 Gauging tests (การทดสอบมิติขอบเขตตัวรถ) 

  21.3.3 Lifting ability tests (การทดสอบการยกตัวรถ) 

  21.3.4 Weighing tests (การทดสอบน้ําหนักของรถ) 

  21.3.5 Sealing tests (การทดสอบการปองกันการรั่วซึม) 

  21.3.6 Electrical insulation tests (การทดสอบความเปนฉนวนทางไฟฟา) 

 21.3.6.1 Voltage withstand test 

 21.3.6.2 Insulation impedance test 

  21.3.7 Protective bonding and return circuits tests 

  21.3.8 Air system tests (การทดสอบระบบลม) 

 21.3.8.1 Air tightness of main reservoirs and other air equipment  

 21.3.8.2 Air tightness of brake cylinders and auxiliary reservoirs 

 21.3.8.3 Checking operation of compressed air equipment 

  21.3.9 Hydraulic system test (การทดสอบระบบไฮดรอลิก) 

 21.3.10 Friction brake system tests (การทดสอบระบบหามลอ) 

 21.3.10.1 Pneumatically applied brake systems 

 21.3.10.2 Sanding systems 

 21.3.10.3 Other systems 

  21.3.11 Parking brake type tests (การทดสอบระบบหามลอสําหรับจอด) 

  21.3.12 Auxiliary power supply system tests (แหลงจายไฟฟาสําหรับสิ่งอํานวยความสะดวก

ในตัวรถ) 

  21.3.13 Battery charging tests (การทดสอบระบบเก็บประจุไฟฟา) 
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  21.3.14 Auxiliary and control system tests (การทดสอบระบบตาง ๆ บนรถ และระบบ 

ควบคุมรถ) 

 21.3.14.1 Train control 

 21.3.14.2 Door control systems 

 21.3.14.3 Heating, ventilation and air-conditioning system tests 

 21.3.14.4 Lighting system 

 21.3.14.5 Software controlled systems 

 21.3.14.6 Other systems 

  21.3.15 Tests on thermal engine and associated generating sets or transmission  

(การทดสอบเครื่องยนตและระบบสงกําลัง) 

 21.3.15.1 Operating speed tests of the thermal engine 

 21.3.15.2 Thermal engine protective devices 

 21.3.15.3 Thermal engine fluid, air and exhaust circuits 

 21.3.15.4 Engine driven auxiliaries 

 21.3.15.5 Cranking of the thermal engine 

 21.3.15.6 Operation of the thermal engine 

  21.3.16 Traction system tests (การทดสอบระบบขับเคลื่อน) 

  21.3.17 Operability and maintainability (การทดสอบการดําเนินการบนรถและการซอมบํารุง) 

 21.3.17.1 Cabs and traincrew areas 

 21.3.17.2 Passenger areas 

 21.3.17.3 Rescue 

  21.3.18 Noise and vibration tests (การทดสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือน) 

  21.3.19 Safety-related system tests (การทดสอบระบบท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย) 
 

21.4 การทดสอบในสภาวะพลวัต (dynamics test) มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 28 โดยจะมี 

การทดสอบดังนี้ 

  21.4.1 Traction performance (ก า ร ท ด ส อ บ  tractive effort/speed characteristics)  

(การทดสอบสมรรถนะของระบบขับเคลื่อน) 

  21.4.2 Braking tests (การทดสอบระบบหามลอ) 

  21.4.3 Traction and braking thermal capacity tests (การทดสอบสมรรถนะของระบบ

ขับเคลื่อนและระบบหามลอภายใตอุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนขณะใชงาน) 

  21.4.4 Resistance to motion (การทดสอบการตานทานการเคลื่อนท่ี) 

  21.4.5 Speed regulating system tests (การทดสอบระบบควบคุมความเร็วรถ) 

  21.4.6 Automatic train protection systems (การทดสอบระบบปองกันรถไฟอัตโนมัติ) 

  21.4.7 Vehicle/Track interaction (การทดสอบพฤติกรรมปฏิสัมพันธระหวางรถไฟและทางวิ่ง) 
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 21.4.7.1 Running Safety of running 

 21.4.7.2 Suspension clearances, inter-vehicle clearances 

  21.4.8 Ride comfort quality (การทดสอบความสะดวกสบายของการโดยสาร) 

  21.4.9 Kinematic Envelope (การทดสอบมิติขอบเขตตัวรถขณะเกิดการเคลื่อนท่ี) 

  21.4.10 Operation of wheel flange lubricators (การทดสอบการทํางานของระบบหลอลื่นผิวลอ) 

  21.4.11 Current collector and power supply contact system compatibility tests  

(การทดสอบระบบรับพลังงานจากภายนอก) 

  21.4.12 Aerodynamic effects (การทดสอบผลกระทบจากอากาศพลศาสตร) 

  21.4.13 Electromagnetic compatibility (การทดสอบความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา) 

 21.4.13.1 Internal interference within the vehicle 

 21.4.13.2 External interference produced by the vehicle 

 21.4.13.3 Radio frequency interference 

 21.4.13.4 External interferences to the vehicle 

 21.4.13.5 Electrostatic discharges 

  21.4.14 Interruption and voltage/Jump and short circuit test (ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร ตั ด 

การทํางานและการลัดวงจรของไฟฟา) 

 21.4.14.1 Voltage jump tests 

 21.4.14.2 Interruption tests 

 21.4.14.3 Voltage variation testing 

 21.4.14.4 Short circuit test 

  21.4.15 Noise tests (การทดสอบระดับเสียง) 

  21.4.16 Air systems – compressor duty cycle (การทดสอบระบบลม) 

  21.4.17 Windscreen wipers (การทดสอบระบบปดน้ําฝน) 

  21.4.18 Train control system (การทดสอบระบบควบคุมรถไฟ)
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ตารางท่ี 27 รายละเอียดท่ีแนะนําใหใชในการทดสอบสมรรถนะของรถขนสงทางรางในสภาวะสถิต (static test) ตามมาตรฐาน EN 50215 

Subclause Test Type of Test Safety Concern 

May Required 

by Approval 

Authority 

Locomotive 
Freight 

wagon 

Passenger 

Coach 

Multiple 

Unit 
Refer to 

S.1 Dimensional tests  

  

  

  

  

  

  

Type tests - Outside 

dimensions  

Type Test &  

Calculation 

  O O O O 
EN 13775 EN 

14363 

Type tests - Clearance tests 

(car body to bogie)  
  O O O O  

Type tests - Clearance tests 

(vehicle to vehicle)  
  O O O O  

Type tests - Hose and cable 

length tests  
  O O O O  

Type tests - Current 

collection  
Type   (O) n/a n/a (O) 

EN 50206-1, EN 

50206-2 

Routine tests  Routine   O or DofC O or DofC O or DofC O or DofC  

S.2 Gauging test  

 

  

General Type   O O O O  

Coefficient of flexibility test Type   (O or V) (O or V) (O or V) (O or V) 
UIC 505-5, EN 

14363  
Routine tests  Routine   O O O O  

S.3 Lifting ability test  
 

Type tests Type   O O O O  
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Subclause Test Type of Test Safety Concern 

May Required 

by Approval 

Authority 

Locomotive 
Freight 

wagon 

Passenger 

Coach 

Multiple 

Unit 
Refer to 

S.4 Weighing tests  

  Type tests  Type   O O O O  

Routine tests  Routine   O O or DofC O or DofC O  

S.5 Sealing tests  

  Type tests  Type   O O O O EN 60529 

Routine tests  Routine   V V V V  

S.6 Electrical insulation tests  

  Voltage withstand test  Routine   O O O O  

Insulation impedance test  Routine   O O O O  

S.7 Protective bonding and return circuits tests  
 

Routine tests  Routine   O O O O EN 50153 

S.8 Air system test  

  Air tightness test  Routine   O O O O  

Functional test  Type   O O O O  

S.9 Hydraulic system tests 

  Type tests - Hydraulic 

system tests (functional)  
Type   (O) (O) (O) (O)  

Routine tests - Hydraulic 

system tests (tightness)  
Routine   (O) (O) (O) (O)  

S.10 Friction brake system tests  

 

 

Type tests - Pneumatically 

applied brake systems  
Type   O O O O  
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Subclause Test Type of Test Safety Concern 

May Required 

by Approval 

Authority 

Locomotive 
Freight 

wagon 

Passenger 

Coach 

Multiple 

Unit 
Refer to 

  Routine tests - 

Pneumatically applied brake 

systems  

Routine   O O O O  

Other systems  Type & Routine   (O) (O) (O) (O)  

Sanding system  Type & Routine   (O) (O) (O) (O)  

S.11 Parking brake type tests  
 

Type tests  Type   O O O O  

S.12 Auxiliary power supply system tests  

  Type tests  Type   O O O O  

Routine tests  Routine   O O O O  

S.13 Battery charging tests  

  Type tests  Type   O O O O  

Routine tests  Routine   O O O O  

S.14 Auxiliary and control system tests  

 General Tests 

Type tests Type   O O O O  

Routine tests Routine   O O O O  

Train control static functions  

Single unit operation Type & Routine   O (O) O O  

Interfacing between systems  
Type & Routine   O (O) O O  

Multiple operation  Type & Routine   (O) (O) (O) O  
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Subclause Test Type of Test Safety Concern 

May Required 

by Approval 

Authority 

Locomotive 
Freight 

wagon 

Passenger 

Coach 

Multiple 

Unit 
Refer to 

Door control systems  Type & Routine   O (O) O O   
Heating, ventilation and air-conditioning system tests 

Traincrew areas  Type & Routine   O n/a O O EN 13129 

Passenger areas  Type & Routine   n/a n/a V V EN 13129 

Freight wagons Type & Routine   n/a (O) n/a n/a  

Lighting system tests 

Type tests  Type   O V O O EN 13272 

Routine tests  Routine   O V O O EN 13272 

Other systems  

Safety-related  Type & Routine   (O) n/a (O) (O)  

Not safety-related  Type & Routine   (V) n/a (V) (V)  

Software controlled systems  

Safety-related  Type   O (O) O O EN 50155 

Not safety-related  Type   V n/a V V  

Software version  Routine   O or DofC (O or DofC) O or DofC O or DofC  

S.15 Tests on thermal engine and associated generating sets  

 

 

 

 

Operating speeds of the 

thermal engine  
Type   V or DofC (V or DofC) (V or DofC) V or DofC  

Thermal engine protective 

devices  
Type   O or DofC (O or DofC) (O or DofC) O or DofC  
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Subclause Test Type of Test Safety Concern 

May Required 

by Approval 

Authority 

Locomotive 
Freight 

wagon 

Passenger 

Coach 

Multiple 

Unit 
Refer to 

 

 

 

 

  

Thermal engine fluid, air and 

exhaust circuits Engine-

driven auxiliaries  

Routine   O (O) (O) O  

Engine-drive auxiliaries 

Type tests  Type   V or DofC (V or DofC) (V or DofC) V or DofC  

Routine tests  Routine   V or DofC (V or DofC) (V or DofC) V or DofC  

Cranking of the 

thermal engine  
Type   V or DofC (V or DofC) (V or DofC) V or DofC  

Operation of the thermal engine  

Type tests  Type   V or DofC (V or DofC) (V or DofC) V or DofC  

Routine tests  Routine   O or DofC (O or DofC) (O or DofC) O or DofC  

S.16 Traction system tests  

  Type tests  Type   O n/a n/a O  

Routine tests Routine   O n/a n/a O  

S.17 Operability and maintainability  

 

 

  

General  Type   V V V V  

Cabs and traincrew areas  Type   O n/a O O UIC 651 

Passenger areas  Type   n/a n/a V,(O) V,(O)  

Rescue Type   V,(O) V,(O) V,(O) V,(O)   
S.18 Noise and vibration  

 

Type tests  Type   V,(O) V,(O) V,(O) V,(O) 
EN ISO 3095,  

EN ISO 3381 
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Subclause Test Type of Test Safety Concern 

May Required 

by Approval 

Authority 

Locomotive 
Freight 

wagon 

Passenger 

Coach 

Multiple 

Unit 
Refer to 

S.19 Safety-related system tests  
 

Routine tests  Routine   O (O) (O) O  

 

The symbols in the columns have the following meanings:  

O = Obligatory (บังคับวาตองทําการทดสอบ) 

V = Voluntary (ไมบังคับวาตองทําการทดสอบ) 

DofC = Declaration of Conformity (การแนบเอกสารยืนยันผลการทดสอบ แทนท่ีจะตองดําเนินการทดสอบจริง) 

n/a = not applicable  

Where a symbol appears in brackets (e.g. (O), (V). (R)) the test applies where the equipment is fitted or if the test is appropriate 
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ตารางท่ี 28 รายละเอียดท่ีแนะนําใหใชในการทดสอบสมรรถนะของรถขนสงทางรางในสภาวะพลวัต (dynamics test) ตามมาตรฐาน EN 50215 

Subclause Test Type of Test Safety Concern 

May 

Required by 

Approval 

Authority 

Locomotive 
Freight 

wagon 

Passenger 

Coach 
Multiple Unit Refer to 

D.1 Traction performance (tractive effort/speed characteristics) 

  
Type tests Type   V n/a n/a V  

Routine tests Routine   V or DofC n/a n/a V or DofC  

D.2 Journey time check 

 Type tests Type   V n/a n/a V  

D.3 Braking tests 

  

Type tests (all) (emergency 

braking) 
Type   O O O O 

UIC 540 series  

EN 14531 EN 

13452-2 

Routine tests Routine   O O or DofC O or DofC O  

D.4 Traction and braking thermal capacity tests 

  

Traction thermal capacity 

tests 
Type   V or DofC n/a n/a V or DofC  

Braking thermal capacity tests Type   O O O O  

D.5 Resistance to motion 

 Type tests Type   V V V V  

D.6 Speed regulating system tests 

  Type test Type   V,(O) n/a n/a V,(O)  
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Subclause Test Type of Test Safety Concern 

May 

Required by 

Approval 

Authority 

Locomotive 
Freight 

wagon 

Passenger 

Coach 
Multiple Unit Refer to 

Routine tests Routine   V,(O) n/a n/a V,(O)  

D.7 Automatic train protection systems 

  
Type test Type   O n/a n/a O  

Routine tests Routine   O n/a n/a O  

D.8 Vehicle/track interaction 

  

Safety of running Type   O O or DofC O O 
UIC 518 EN 

14363 

Suspension clearances, inter-

vehicle clearances 
Type   V V V V   

D.9 Ride comfort quality 

  
Type test Type   V V V V ENV 12299 

Routine tests Routine   V V V V  

D.10 Kinematic gauging 

  
Type test Type   O or C O or C O or C O or C  

Routine tests Routine   V V V V  

D.11 The operation of wheel flange lubricators  
 Routine tests Routine   (O) (O) (O) (O)  

D.12 Current collector tests 

 Type test Type   O n/a n/a O 
EN 50206 EN 

50317 UIC 505-1 
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Subclause Test Type of Test Safety Concern 

May 

Required by 

Approval 

Authority 

Locomotive 
Freight 

wagon 

Passenger 

Coach 
Multiple Unit Refer to 

D.13 Aerodynamic effects 

 Type test Type   O O O O EN 14061 

D.14 Electromagnetic compatibility  

 

 

 

  

Internal interference within 

the vehicle 
Type   V,(O) (V) V,(O) V,(O) EN 50121 

External interference 

produced by the vehicle 
Type   O (O) O O 

EN 50121  

EN 50238 

Radio frequency interference Type   O (O) O O 
EN 50121 EN 

50238 

External interference to the 

vehicle 
Type   O (O) O O 

EN 50121 EN 

50238 

Electrostatic discharges Type   V (V) V n/a  

D.15 Interruption & voltage/jump and short circuit test 

 Type test Type   V n/a n/a V EN 50163 

D.16 Noise tests  

  

Type test Type   O O O O 
EN ISO 3095 EN 

ISO 3381 

Routine test Routine   V V V V 
EN ISO 3095 EN 

ISO 3381 



 

 

 

 มขร. – R – 002 -2564   มาตรฐานแนะนําคุณลักษณะรถขนสงทางราง หนา    60             

Subclause Test Type of Test Safety Concern 

May 

Required by 

Approval 

Authority 

Locomotive 
Freight 

wagon 

Passenger 

Coach 
Multiple Unit Refer to 

D.17 Air systems – Compressor duty cycle  
 Type test Type   V or (O) n/a n/a V or (O)  

D.18 Windscreen wipers  

 Type test Type   O n/a n/a O  

D.19 Train control system  

 Type test Type   V,(O) (V) V,(O) V,(O)  
 

The symbols in the columns have the following meanings:  

O = Obligatory (บังคับวาตองทําการทดสอบ) 

V = Voluntary (ไมบังคับวาตองทําการทดสอบ) 

DofC = Declaration of Conformity (การแนบเอกสารยืนยันผลการทดสอบ แทนท่ีจะตองดําเนินการทดสอบจริง) 

n/a = not applicable  

Where a symbol appears in brackets (e.g. (O), (V). (R)) the test applies where the equipment is fitted or if the test is appropriate 
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	1.1.2.1 น้ำหนักของรถขนส่งทางราง (weight of rolling stock)
	1.1.2.2 โครงสร้างตัวรถ (car-body structure)
	1.1.2.3 อุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้ากับรถ (devices attached to rolling stock)
	1.1.2.4  ทางเชื่อมระหว่างตู้รถไฟ (gangway)

	1.1.3 ขอพ่วง/ชุดอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อขบวน (coupler/draw and buffer gear)
	1.1.4 ประตูและหน้าต่าง
	1.1.4.1  ประตู (doors)
	1.1.4.2 หน้าต่าง (windows)
	1.1.4.3 ทางออกฉุกเฉิน (emergency exit)

	1.1.5 โบกี้/ชุดล้อ/ล้อ/ระบบช่วงล่าง (bogie, wheelset, wheel and suspension system)
	1.1.6 พฤติกรรมการวิ่งและอากาศพลศาสตร์
	1.1.6.1  พฤติกรรมการวิ่ง (running behavior)
	1.1.6.2  เสียงและการสั่นสะเทือน (noise & vibration)
	1.1.6.3  อากาศพลศาสตร์ (aerodynamics)

	1.1.7 ระบบห้ามล้อ (brake system)
	1.1.8  การดำเนินการในห้องขับและการเชื่อมต่อระหว่างคนขับกับระบบควบคุมรถไฟ (cab operation and driver-machine interface)
	1.1.9  ระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัย (fire safety)
	1.1.10 แผนการดำเนินการภายใต้ความผิดปกติ อุบัติเหตุและสภาวะฉุกเฉิน (concept for faults, accidents and emergency situation)
	1.1.11 ถังกักเก็บความดัน อุปกรณ์กำเนิดแรงดันและส่วนประกอบ (internal pressure vessels and other pressure supply sources together with their attached devices)
	1.1.12 การจัดจำแนกรถขนส่งทางราง (identification of rolling stock)
	1.1.13 ระบบกำเนิดพลังงานและส่วนประกอบ (power generation system, etc.)
	1.1.14 เครื่องยนต์สันดาปภายในและเครื่องยนต์ไอน้ำ (internal combustion and steam engine)
	1.1.15 ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ (heating ventilation and air conditioning system - HVAC)
	1.1.16 ระบบห้องน้ำ (toilet)
	1.1.17  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic compatibility - EMC)
	1.1.18  อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย (safety devices)
	1.1.19 การทดสอบสมรรถนะของรถขนส่งทางราง (test required)

	1.2 วัตถุประสงค์
	1.3 ขอบเขต
	1.3.1 รถไฟโดยสารและรถไฟขนส่งสินค้า (locomotive, diesel multiple units, diesel electric multiple units, passenger coaches, freight wagon)
	1.3.2 รถไฟฟ้า (electric multiple units)
	1.3.3 รถไฟฟ้าความเร็วสูง (high speed trains)
	1.3.4 รถราง (tram)
	1.3.5 รถไฟรางเดียว (monorail)
	1.3.6 ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (automated people mover: APM)


	2. นิยาม
	3. ขนาดมิติ/พิกัดขอบเขตตัวรถ
	3.1  พิกัดขอบเขตตัวรถ (loading gauge)
	3.1.1  หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องกำหนดพิกัดขอบเขตตัวรถ (loading gauge) ซึ่งเป็นพิกัดที่รถไฟทุกประเภทต้องไม่ล้ำเกินพิกัดดังกล่าวบนแนวเส้นทางทุกรูปแบบ โดยคำนิยามคำว่าไม่ล้ำเกินดังกล่าวหมายถึง
	3.1.1.1 สำหรับแนวเส้นทางตรง (tangent track) เส้นรอบรูปของตัวรถที่เป็นผลจากการเคลื่อนตัวของระบบช่วงล่างสูงสุด (maximum suspension movement) รวมทั้งผลจากค่า ความเบี่ยงเบนสูงสุดของลักษณะทางกายภาพของทางวิ่ง (track irregularity) จะต้องไม่มีส่วนใดล้ำเกินพิ...
	3.1.1.2 สำหรับบนเส้นทางโค้ง จะต้องคำนึงถึงผลเช่นเดียวกับแนวเส้นทางตรงรวมทั้งขนาดเพิ่มเติมขณะที่รถไฟกำลังวิ่งผ่านโค้ง อันเป็นผลมาจากรัศมีโค้งและการยกโค้ง (cant)
	3.1.1.3 ขณะที่รถไฟรับน้ำหนักบรรทุก ทั้งรถเปล่าและบรรทุกเต็มพิกัด จะต้องไม่มีส่วนใดล้ำเกินพิกัดขอบเขตตัวรถ

	3.1.2 อุปกรณ์ดังต่อไปนี้อาจยอมให้ล้ำพิกัดขอบเขตตัวรถในบางสถานการณ์ เมื่อมีการยืนยันรับรองถึงความปลอดภัย รายละเอียดตามตารางที่ 2

	3.2  ขนาดมิติภายในของตัวรถ (vehicle interior dimensions)
	3.2.1 ช่องทางเดินต้องมีความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน
	3.2.2 รถโดยสารจะต้องมีช่องทางให้เข้าไปสู่ที่นั่งผู้โดยสาร (เช่น กรณีที่นั่งแถวใน) ยกเว้น รถโดยสารที่ออกแบบให้ผู้โดยสารสามารถเข้าไปนั่งได้โดยตรงเมื่อไปถึงบริเวณที่นั่ง
	3.2.3 บริเวณพื้นที่สำหรับยืนของผู้โดยสารจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น ห่วงหรือราวจับ และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารขณะยืน
	3.2.4 ขนาดของช่องทางเดินผู้โดยสารให้เป็นไปตามตารางที่ 3
	3.2.5 รถไฟโดยสารหนึ่งขบวน จะต้องมีตู้โดยสารอย่างน้อย 1 คันที่ออกแบบให้มีอุปกรณ์และ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
	3.2.5.1   พื้นที่สำหรับจอดรถเข็น
	3.2.5.2 ที่นั่งสำหรับคนพิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

	3.2.6 ขนาดของช่องเปิดภายในห้องโดยสาร (ขอบล่างถึงขอบบน) ให้เป็นไปตามตารางที่ 5


	4. โครงสร้างตัวรถ / ความปลอดภัยเมื่อเกิดการชน / การเชื่อมต่อชิ้นส่วนโครงสร้าง
	4.1 น้ำหนักของรถขนส่งทางราง (weight of rolling stock)
	4.1.1 มวลน้ำหนักของรถและพิกัดน้ำหนักบรรทุกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน “EN 15663 Railway applications - Definition of vehicle reference masses” ซึ่งแบ่งประเภทมวลของรถขนส่งทางรางออกเป็นสามประเภทคือ
	4.1.1.1 Dead Mass เป็นมวลทั้งหมดของรถขณะที่สร้างเสร็จสมบูรณ์โดยไม่รวมมวลของเชื้อเพลิง ของเหลวและวัสดุสิ้นเปลือง (consumables) รวมทั้งผู้โดยสารและน้ำหนักบรรทุกอื่น ๆ
	4.1.1.2 Design mass เป็นมวลที่ใช้สำหรับพิจารณาในการออกแบบรถและส่วนประกอบต่าง ๆ
	4.1.1.3 Operational mass เป็นมวลเฉลี่ยของรถในสภาวะใช้งานจริงโดยเป็นผล มาจากการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกขณะที่ใช้งาน

	4.1.2 มวลน้ำหนักอ้างอิงของเจ้าหน้าที่ (staff) และวัสดุสิ้นเปลือง (consumables) กำหนดให้เป็นไปตามตารางที่ 6
	4.1.3 น้ำหนักบรรทุกบนรถขนส่งทางราง จะคำนวณจากพื้นที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
	4.1.3.1 พื้นที่สำหรับนั่ง (seated area) จะคำนวณได้จากพื้นที่ที่ติดตั้งเก้าอี้แบบถาวรรวมด้วยพื้นที่สำหรับวางเท้าของผู้โดยสาร
	4.1.3.2 พื้นที่เก็บสัมภาระ (luggage compartment) เป็นพื้นที่ปิด (closed)  ที่ออกแบบเพื่อใช้สำหรับเก็บสัมภาระหรือสินค้า ซึ่งเป็นพื้นที่ ๆ ไม่รองรับการใช้สำหรับขนส่งผู้โดยสาร
	4.1.3.3 พื้นที่วางสัมภาระ (luggage area) เป็นพื้นที่ที่อยู่ภายในห้องโดยสารซึ่งออกแบบเพื่อใช้สำหรับจัดวางสัมภาระ โดยจะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารยืนหรือนั่งในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
	4.1.3.4 พื้นที่สำหรับจัดเลี้ยงหรือยืนรับประทานอาหาร (catering area) เป็นพื้นที่ที่ให้ผู้โดยสารยืนรับประทานอาหาร โดยจะไม่มีการติดตั้งเก้าอี้แบบถาวรบริเวณดังกล่าว
	4.1.3.5 พื้นที่สำหรับยืน (standing area) คำนวณได้จากพื้นที่ว่างบนตัวรถซึ่งรวมพื้นที่ของโต๊ะและเก้าอี้ที่สามารถพับเก็บได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงพื้นที่ 50% ของบันไดภายในตัวรถ ทั้งนี้ ไม่รวมพื้นที่ดังต่อไปนี้

	4.1.4 สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางโดยปกติจะนิยมจัดแบ่งสภาวะของการโดยสารไว้ดังนี้
	4.1.4.1 AW0, น้ำหนักรถเปล่า (empty weight)
	4.1.4.2 AW1, น้ำหนักรวมผู้โดยสาร (weight with seated passenger load)
	4.1.4.3 AW2, น้ำหนักรวมผู้โดยสารโดยเฉลี่ยในชั่วโมงเร่งด่วน (weight with average peak-hour passenger load)
	4.1.4.4 AW3, น้ำหนักรวมผู้โดยสารเต็มพิกัดความจุ (crush loaded weight)
	4.1.4.5 AW4, น้ำหนักที่ใช้สำหรับออกแบบรถ โดยจะมีค่ามากกว่า AW3 (engineering load above AW3)

	4.1.5 ในช่วงเวลาเร่งด่วน (peak-hour) ของประเทศแถบทวีปเอเชียจะมีความหนาแน่นประมาณ 5-6 คนต่อตารางเมตร (ยุโรป 4-5 คนต่อตารางเมตร และอเมริกาเหนือ 4 คนต่อตารางเมตร) โดยพื้นที่บริเวณห้องขับ บันได และบริเวณที่นั่งจะมีความหนาแน่นประมาณ 2 คนต่อตารางเมตร
	4.1.6 เมื่อกำหนดขนาดพื้นที่สำหรับติดตั้งเก้าอี้โดยสารภายในรถแล้ว จะสามารถกำหนดจำนวนที่นั่งได้จากสมการ
	4.1.7 น้ำหนัก Crush Load เป็นความหนาแน่นสูงสุดที่ยอมให้สำหรับการโดยสารมีค่าประมาณ 8 คนต่อตารางเมตรสำหรับประเทศแถบทวีปเอเชีย แต่ในบางประเทศมีรายงานถึงความหนาแน่นที่เกินกว่า 8 คนต่อตารางเมตรเช่นกัน
	4.1.8 ความจุผู้โดยสารที่ต้องการของรถขนส่งทางรางแปรผันกับความยาวของเส้นทางและความหนาแน่นของชุมชน โดยทั่วไปปริมาณความจุผู้โดยสารของรถขนส่งทางรางจะถูกกำหนด อยู่ในรูปแบบของจำนวนคนต่อตารางเมตร ซึ่งจะมีค่าเฉลี่ยประมาณ 4 คนต่อตารางเมตรสำหรับประเทศสหรัฐอเมริ...
	4.1.9 สำหรับรถที่วิ่งทางไกลหรือรถที่ให้บริการในเขตชานเมือง โดยปกติจะกำหนดให้การยืนเกิน 20 นาทีหรือการรับผู้โดยสารเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่นั่งนั้น ถือเป็นการให้บริการที่เกินขีดจำกัด (overcrowded)
	4.1.10 หากไม่มีการกำหนดเป็นกรณีพิเศษ น้ำหนักบรรทุก (payload) ของรถแต่ละประเภทโดยแนะนำใช้เป็นให้เป็นไปตามตารางที่ 7 ถึงตารางที่ 9
	4.1.11 อัตราส่วนความไม่สมดุลของน้ำหนักลงล้อ (static unbalance wheel load ratio) จะต้องไม่เกิน 10 เปอร์เซนต์ อย่างไรก็ตามสำหรับรถไฟที่มีการใช้งานอยู่แล้ว กำหนดให้อัตราส่วน ความไม่สมดุลของน้ำหนักลงล้อไม่เกิน 20 เปอร์เซนต์
	4.1.12 เมื่อเกิดการเอียงสูงสุดในการให้บริการ (AW3) หรือการขนย้ายหรือการซ่อมบำรุง รถขนส่งทางรางต้องมีเสถียรภาพในการโดยสาร และไม่เกิดการพลิกคว่ำ
	4.1.13 น้ำหนักลงเพลา (axle load) - น้ำหนักโดยรวมของรถในขณะที่บรรทุกเต็มพิกัดหารด้วยจำนวณเพลาที่รองรับ จะต้องไม่เกินพิกัดการรับน้ำหนักของทางวิ่งตามตารางที่ 10

	4.2 โครงสร้างตัวรถ (car-body structure)
	4.2.1 โครงสร้างตัวรถจะต้องถูกสร้างให้มีความแข็งแรง ความแข็งเกร็งและความทนทานต่อ แรงรวมไปถึงการสั่นสะเทือนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ
	4.2.2 ขนาดและรูปแบบของแรงที่กระทำต่อโครงสร้างรถ กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน  “EN 12663-1 Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies -Part 1: Locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for freight wagons...
	4.2.3 การตรวจสอบและรับรองสมรรถนะของโครงสร้างรถจะมีรูปแบบแตกต่างกันไป ตามสถานการณ์เช่น การออกแบบใหม่ การซ่อมหรือการดัดแปลงโครงสร้าง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน เป็นต้น ดังแสดงตารางที่ 12
	4.2.4 การเชื่อมต่อชิ้นส่วนโครงสร้างจะต้องมีความแข็งแรงทนทาน ต่อแรงกระทำต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นของการใช้งาน ตลอดอายุการออกแบบของรถ โดยสามารถอ้างอิงมาตรฐาน “EN 15085 Railway applications, Welding of railway vehicles and components” หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบ...
	4.2.5 โครงสร้างตัวรถโดยสารและรถที่มีห้องขับ จะต้องออกแบบและสร้างโดยคำนึงถึงการลดอันตรายต่อผู้โดยสารขณะเกิดการชน (crashworthiness) โดยอาจอ้างอิงกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน “EN 15227 Railway applications, Crashworthiness requirements for rail vehicles” ซึ่งป...
	4.2.5.1 การแบ่งประเภทของโครงสร้างตัวรถ
	4.2.5.2 ความปลอดภัยหลังเกิดการชน (passive safety requirements)
	4.2.5.3 รูปแบบและสภาวะของการชน (collision scenario)
	4.2.5.4 พฤติกรรมของโครงสร้างขณะเกิดการชน (structural behavior)
	4.2.5.5 การประเมินสมรรถนะของโครงสร้าง (validation of crashworthiness)

	4.2.6 ในกรณีรถที่มีห้องขับ ห้องขับจะต้องแยกออกจากห้องโดยสารและสามารถป้องกัน การรบกวนของผู้โดยสารได้
	4.2.7 รถไฟจะต้องมีทางเข้าออกสำหรับคนขับ อย่างไรก็ตาม ไม่รวมถึงรถไฟประเภท ที่ออกแบบให้คนขับสามารถเข้าออกห้องโดยสารได้อย่างสะดวก
	4.2.8 รถขนส่งทางรางที่ใช้ขนวัตถุอันตรายหรือสินค้าประเภทพิเศษ จะต้องถูกสร้างและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดจากวัตถุดังกล่าว
	4.2.9 โครงสร้างถังเก็บสินค้าของรถขนส่งทางรางจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
	4.2.9.1 ถังเก็บสินค้าจะต้องถูกยึดเข้ากับตัวรถหรือโบกี้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกัน การขยับตัวขณะใช้งาน
	4.2.9.2 ด้านปลายสุดของถังจะต้องไม่ยื่นล้ำออกไปเกินโครงประธาน (main frame) หรือโบกี้ (ยกเว้นในกรณีที่มีการออกแบบเป็นพิเศษ)
	4.2.9.3 ถังเก็บสินค้าจะต้องมีกำลังและความทนทานเพียงพอต่อแรงกระทำต่าง ๆ  รวมไปถึงการกัดกร่อนที่อาจเกิดขึ้นขณะใช้งาน
	4.2.9.4 อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งเข้าสู่ถังเก็บสินค้า เช่น ช่องเปิด วาล์วและท่อต่าง ๆ จะต้องถูกสร้างโดยคำนึงถึงการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อถัง
	4.2.9.5 ถังเก็บวัตถุไวไฟที่มีโอกาสเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าสถิตจะต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับกราวน์ (grounding device)

	4.2.10 โครงสร้างรถไฟความเร็วสูงจะต้องถูกออกแบบโดยคำนึงถึงผลกระทบจากอากาศพลศาสตร์ (aerodynamics) โดยต้องมีระดับของเสถียรภาพและความปลอดภัยที่เพียงต่อในทุก ๆ  ย่านความเร็วที่ให้บริการ

	4.3 อุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้ากับรถ (devices attached to rolling stock)
	4.3.1 อุปกรณ์ใด ๆ ที่ติดตั้งเข้ากับตัวรถ ต้องคำนึงไม่ให้มีส่วนใดยื่นล้ำออกไปจากพิกัดขอบเขตตัวรถ (loading gauge) ยกเว้นในกรณีพิเศษและสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่กระทบต่อความปลอดภัย
	4.3.2 อุปกรณ์ใด ๆ ที่ติดตั้งเข้ากับตัวรถ จะต้องถูกติดตั้งอย่างมั่นคงโดยไม่หลุดร่วงหรือเสียหายจากการสั่นสะเทือนและการเคลื่อนที่ของรถ โดยสามารถอ้างอิงตามมาตรฐาน EN 12663 และ EN 61373

	4.4 ทางเชื่อมระหว่างตู้รถไฟ (gangway)
	4.4.1 ทางเชื่อมระหว่างตู้รถไฟจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามตารางที่ 13 ตารางที่ 14 (ยกเว้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าทางเชื่อมมีความสะดวกและปลอดภัยเพียงพอในการเดินผ่านและอพยพผู้โดยสาร)
	4.4.2 ประตูของทางเชื่อมระหว่างตู้รถโดยสารสำหรับรถที่มีโอกาสพ่วงต่อในขบวนเป็นคันหน้าสุดหรือหลังสุดนั้น จะต้องสามารถปิดสนิทและป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารเปิดได้
	4.4.3 ประตูระหว่างทางเชื่อมระหว่างตู้รถโดยสารแต่ละคันซึ่งไม่มีโอกาสพ่วงต่อในขบวน เป็นคันหน้าสุดหรือหลังสุดนั้น (ถ้ามี) จะต้องเป็นประตูแบบบานเลื่อน (sliding door) ซึ่งติดตั้งระบบที่ทำให้สามารถเปิดประตูค้างไว้ได้ รวมทั้งต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้โ...
	4.4.4 ทางเชื่อมระหว่างตู้รถโดยสารจะต้องติดตั้งหลังคาและพื้นทางเดินเพื่อปกป้องผู้โดยสาร จากอันตรายขณะเดินผ่าน ทั้งนี้ระดับของพื้นทางเดินจะต้องไม่ต่างกันมากจนอาจก่อให้เกิดอันตรายได้


	5. ขอพ่วง / ชุดอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อขบวน (coupler / draw and buffer gear)
	5.1 ต้องมีกำลังและความทนทานต่อแรงกระทำและสภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะใช้งาน
	5.2 ต้องไม่คลายออกจากกันเมื่อเกิดการกระแทกหรือการสั่นสะเทือน
	5.3 ต้องมีระบบซับแรงกระแทกที่เกิดขึ้นขณะใช้งาน (อาจมีข้อยกเว้นสำหรับรถประเภทพิเศษ เช่น  รถซ่อมบำรุง หรือรถกู้เหตุอันตราย เป็นต้น)
	5.4 อุปกรณ์เชื่อมต่อของท่อลมจะต้องไม่หลุดหรือเกิดการรั่วซึมเมื่อเกิดการกระแทกหรือ การสั่นสะเทือน
	5.5 อุปกรณ์เชื่อมต่อของระบบไฟฟ้าจะต้องสามารถป้องกันการลัดวงจรจากการกระแทก การสั่นสะเทือน รวมไปถึงการรั่วซึมของน้ำ
	5.6 ต้องคำนึงถึงการใช้งานร่วมกันได้กับระบบขอพ่วงของรถที่มีอยู่เดิม

	6. ประตูและหน้าต่าง
	6.1  ประตู (doors)
	6.1.1 รถโดยสารจะต้องมีช่องทางสำหรับการเข้าออกของผู้โดยสารทั้งสองข้างของตัวรถ ยกเว้นกรณีรถที่ไม่มีพื้นที่สำหรับยืนและมีช่องทางเชื่อมต่อกับตู้โดยสารอื่น ๆ ขณะทำขบวน
	6.1.2 ความกว้างประสิทธิผล (effective width) ของช่องทางเข้าออกผู้โดยสารจะต้องมีขนาด ไม่น้อยกว่า 660 มิลลิเมตร และความสูงประสิทธิผล จะต้องไม่ต่ำกว่า 1,800 มิลลิเมตร ทั้งนี้ ช่องทางเฉพาะสำหรับรถเข็น (wheeled chair) ต้องมีความกว้างประสิทธิผลไม่น้อยกว่า 8...
	6.1.3 ประตูที่อยู่ด้านข้างตัวรถจะต้องเป็นแบบเปิดเข้าด้านในรถ โดยสามารถเป็นแบบเลื่อนหรือแบบบานพับก็ได้ สำหรับในบางกรณีอาจมีข้อยกเว้นสำหรับห้องขับ ที่อนุญาตให้ใช้ประตูแบบเปิดออกนอกตัวรถ โดยจะต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 75 มิลลิเมตรจากพิกัดขอบเขตโครงสร้าง (...
	6.1.4 รถโดยสารจะต้องติดตั้งประตูเลื่อนหรือประตูแบบบานพับระหว่างห้องขับและ ห้องโดยสาร ทั้งนี้หากประตูดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยนั้น ประตูแบบ บานพับจะต้องเปิดไปในทิศทางเข้าห้องขับ หรือสามารถพับได้ทั้งสองทิศทาง
	6.1.5 ระยะห่างระหว่างทางเข้าออกของผู้โดยสารและสถานีควรมีค่าต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (โดยคำนึงร่วมกับความปลอดภัยในการเดินรถ) เพื่อลดอันตรายขณะผ่านข้ามระหว่างตัวรถและสถานี
	6.1.6 พื้นผิวบริเวณช่องทางเข้าออกผู้โดยสารจะต้องใช้วัสดุหรือมีผิวสัมผัสที่ป้องกันการลื่น
	6.1.7 ประตู ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง มีขนาดมิติที่สะดวกต่อการเข้าออกของผู้โดยสาร ขณะปิดต้องป้องกันพนักงานขับรถและคนโดยสาร ไม่ให้พลัดตกจากรถไฟ
	6.1.8 กรณีรถขนส่งทางรางที่ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติ ประตูบริเวณทางเข้าออกของผู้โดยสารจะต้องสามารถสั่งการให้เปิดปิดได้โดยคนขับหรือพนักงานประจำขบวนรถจากห้องควบคุมและต้องมีตัวบ่งชี้ให้คนขับทราบถึงสถานะของประตูทุกบานว่าเปิดหรือปิดอยู่
	6.1.9 การลงกลอน (lock) ของประตูจะต้องสามารถทำงานได้ทั้งแบบไฟฟ้า (electrically) หรือแบบกลไก (mechanically)
	6.1.10 ระบบการทำงานของประตูอัตโนมัติบริเวณทางเข้าออกของผู้โดยสารจะต้องสามารถป้องกันการเปิดออกขณะที่รถวิ่งอยู่ แม้ว่าจะมีการปลดล็อคหรือมีการสั่งการให้ประตูเปิดแล้วก็ตาม (ขณะรถวิ่งด้วยความเร็วตั้งแต่ 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป)
	6.1.11 ระบบการทำงานของประตูอัตโนมัติบริเวณทางเข้าออกของผู้โดยสารจะต้องสามารถป้องกันการออกตัวของรถขณะที่ประตูกำลังเปิดอยู่ ยกเว้นในกรณีที่มีระบบที่คนขับสามารถยืนยันว่าประตูได้ปิดสนิททุกบานแล้ว โดยประตูที่เหลือช่องว่างไม่เกิน 30 มิลลิเมตรจะถือว่าปิดสนิท
	6.1.12 การทำงานของประตูจะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร เช่น ระบบป้องกันการปิด ของประตูในกรณีที่มีสิ่งกีดขวาง ความเร็วในการเลื่อนปิดประตู เป็นต้น
	6.1.13 ในกรณีที่เป็นประตูอัตโนมัติจะต้องติดตั้งไฟแสดงสถานะการเปิดปิดประตู บริเวณด้านข้างภายนอกตัวรถทั้งสองข้างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
	6.1.14 อุปกรณ์สำหรับเปิดประตูในสถานการณ์ฉุกเฉินจะต้องถูกติดตั้งทั้งด้านในและนอกตัวรถให้สามารถใช้งานได้โดยง่าย โดยอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งด้านในรถนั้นจะต้องสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย ยกเว้น รถขนส่งทางรางที่ให้บริการบนสายทางที่อาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าบร...
	6.1.15 บริเวณทางเข้าออกของผู้โดยสารจะต้องติดตั้งราวจับเพื่อช่วยให้สามารถเข้าออก ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
	6.1.16 พื้นรถบริเวณทางเข้าออกของผู้โดยสารจะต้องมีระดับเท่ากับหรือสูงกว่าระดับ ของชานชาลา ยกเว้นในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าผู้โดยสารสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
	6.1.17 ในกรณีที่พื้นทางเข้าออกของผู้โดยสารและชานชาลามีระดับแตกต่างกันเกิน 380 มิลลิเมตร (ขณะรถเปล่า) จะต้องมีการทำขั้นบันไดอย่างเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร (โดยแนะนำให้ใช้บันไดกว้าง 350 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 380 มิลลิเมตร และ...

	6.2 หน้าต่าง (windows)
	6.2.1 หน้าต่างของห้องขับจะต้องมีทัศนวิสัยที่ดี เพียงพอต่อการควบคุมการเดินรถอย่างปลอดภัย
	6.2.2 กระจกด้านหน้าห้องขับจะต้องสามารถทนต่อแรงต่าง ๆ เช่น แรงจากลมปะทะ และสภาพอากาศต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ กระจกจะต้องถูกสร้างให้คนขับสามารถมองเห็นได้แม้ว่าจะเกิด ความเสียหายจากการชนเข้ากับก้อนหินขนาดเล็ก นกหรือวัตถุที่ลอยในอากาศ ทั้งนี้ กระจกจะต้อง...
	6.2.3 หน้าต่างห้องโดยสารจะต้องไม่สามารถเปิดออกไปด้านนอกตัวรถได้
	6.2.4 กระจกของประตูและหน้าต่างบริเวณห้องโดยสารจะต้องเป็นกระจกนิรภัย (TIS 2602)  หรือตามมาตรฐาน ISO 22752 หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า

	6.3 ทางออกฉุกเฉิน (emergency exit)
	6.3.1 ในกรณีที่ห้องโดยสารมีช่องทางเดียวในการอพยพไปสู่ภายนอกหรือตู้ถัดไป ห้องโดยสารดังกล่าวจะต้องถูกติดตั้งทางออกฉุกเฉินที่สามารถอพยพผู้โดยสารได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ยกเว้นห้องโดยสารที่ออกแบบให้ผู้โดยสารพักแบบส่วนตัว (private room)
	6.3.2 ทางออกฉุกเฉินจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
	6.3.2.1 มีความกว้างประสิทธิผลไม่น้อยกว่า 400 มิลลิเมตร และความสูงประสิทธิผลไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตร
	6.3.2.2 จะต้องไม่มีความต่างระดับของพื้น วัตถุยื่นออกมาหรือสิ่งกีดขวางใด ๆ  ใกล้ทางออกฉุกเฉินที่อาจขัดขวางการอพยพ
	6.3.2.3 ทางออกฉุกเฉินนี้จะต้องเป็นประตูบานพับ ที่เปิดออกด้านนอก หรือประตู บานเลื่อน (รวมทั้งประตูเสียบ plug doors)
	6.3.2.4 ประตูทางออกฉุกเฉิน จะต้องถูกปิดอย่างปลอดภัยแน่นหนาในช่วงเวลาปกติ สามารถเปิดได้ด้วยมือจากภายในโดยไม่ต้องใช้กุญแจหรือเครื่องมือพิเศษอื่น ๆ และจะต้องไม่ปิดลงภายใต้น้ำหนักของบานประตูเอง
	6.3.2.5 ตำแหน่งของทางออกฉุกเฉินและคําแนะนําจะต้องถูกแสดงอย่างชัดเจน  ในกรณีที่มีโคมไฟแสดงจุดทางออกฉุกเฉินให้ใช้ไฟสีเขียว
	6.3.2.6 ไฟสัญญาณระบุตำแหน่งทางออกฉุกเฉินจะต้องเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อประตูถูกเปิด โดยจะต้องติดตั้งด้านนอกของตัวรถให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและแยกแยะได้โดยง่ายจากไฟสัญญาณอื่น ๆ (ยกเว้นไฟที่แสดงเมื่ออุปกรณ์เตือนฉุกเฉินและอุปกรณ์หยุดรถฉุกเฉินมีการ...



	7. โบกี้ / ชุดล้อ / ล้อ / ระบบช่วงล่าง (bogie, wheelset, wheel and suspension system)
	7.1 มีสมรรถนะและเสถียรภาพในการวิ่งที่เพียงพอต่อการเดินรถอย่างปลอดภัย และเกิด ความสะดวกสบายต่อการโดยสาร
	7.2 มีโครงสร้างที่มีความแข็งแรง ความทนทานที่เพียงพอในการต้านทานแรงกระทำรวมทั้ง การสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นขณะใช้งาน นอกจากนี้ต้องถูกสร้างโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในขณะเกิดเหตุผิดปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
	7.3 สามารถวิ่งผ่านโค้งรัศมีแคบที่สุดของสายทางที่ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ผ่าน การทดสอบสมรรถนะของรถตามมาตรฐาน EN-14363 หรือ UIC-518 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า  หรือหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำหนด
	7.4 สามารถวิ่งผ่านประแจและส่วนประกอบต่าง ๆ บริเวณประแจที่อยู่บนสายทางที่ให้บริการ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของรถตามมาตรฐาน EN-14363  หรือ UIC-518 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำหนด
	7.5 องค์ประกอบของชุดล้อและล้อของรถขนส่งทางรางต้องมีองค์ประกอบทางมิติที่ทำให้การเดินรถเป็นไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

	8. พฤติกรรมการวิ่งและอากาศพลศาสตร์
	8.1 พฤติกรรมการวิ่ง (running behavior)
	8.1.1 รถขนส่งทางรางจะต้องสามารถใช้งานได้ด้วยความปลอดภัย (safe) และความน่าเชื่อถือ (reliable) ในทุกสภาวะของการให้บริการ รวมทั้งขณะที่วิ่งผ่านบนสายทางช่วงที่มีการซ่อมบำรุงทาง  โดยอาจอ้างอิงกับมาตรฐาน EN 14363 หรือ UIC 518 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	8.1.2 รถขนส่งทางรางจะต้องมีโครงสร้างที่มีเสถียรภาพขณะใช้งาน และจะต้องไม่เกิดการพลิกคว่ำ (overturn) ขณะจอดหรือวิ่งบนทางโค้งด้วยความเร็วปกติ
	8.1.3 รถขนส่งทางรางจะต้องมีเสถียรภาพในการวิ่งภายใต้สถานการณ์ดังนี้
	8.1.3.1 ขณะบรรทุกและไม่บรรทุก (รถเต็มและรถเปล่า)
	8.1.3.2 ขณะทำการวิ่ง
	8.1.3.3 สภาวะที่มีการสึกหรอของล้อ ที่ยังเป็นไปตามการบำรุงรักษา
	8.1.3.4 สภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เช่น ลม ฝน เป็นต้น (ไม่รวมถึง ภัยพิบัติจากธรรมชาติ)


	8.2  เสียงและการสั่นสะเทือน (noise & vibration)
	8.2.1 เพื่อลดผลกระทบต่อการทำลายทางจากรถขนส่งทางราง ควรมีการตรวจสอบควบคุม ความรุนแรงของการสั่นสะเทือนและแรงกระทำระหว่างล้อและรางให้อยู่ในพิกัดปกติ
	8.2.2 รถโดยสารจะต้องควบคุมระดับของการสั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ที่เพียงพอต่อการโดยสาร โดยอาจอ้างอิงกับมาตรฐาน EN 12299, UIC 513 หรือ ISO 2631
	8.2.3 โครงสร้างรถไฟความเร็วสูงจะต้องถูกออกแบบโดยคำนึงถึงการลดระดับเสียง ที่เกิดขณะวิ่งด้วยความเร็วระดับสูง เช่น เสียงจากการสั่นสะเทือนของโครงสร้างรถ เสียงจาก อากาศพลศาสตร์ เสียงจากการเสียดสีระหว่างสายส่งและแพนโทกราฟ เป็นต้น
	8.2.4 ภายในห้องขับและห้องโดยสารจะต้องถูกออกแบบไม่ให้เกิดเสียงรบกวนที่อาจก่อเกิด ความรำคาญ เช่น เสียงการกระทบกันของวัตถุ เสียงจากการบิดตัวหรือสั่นสะเทือนของชิ้นส่วน ในห้องโดยสาร เป็นต้น
	8.2.5 ระดับเสียงภายในห้องขับ (driver cab) จะต้องถูกควบคุมไม่ให้เกินระดับที่ส่งผล ต่อสุขภาพและการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีพิกัดค่าระดับเสียงในสภาวะต่าง ๆ ดังนี้
	8.2.5.1 ระดับเสียงขณะที่รถจอดนิ่ง ต้องไม่เกิน 70 dB(A)
	8.2.5.2 ระดับเสียงขณะรถวิ่งผ่านบริเวณพื้นที่เปิดไม่เกิน 76 dB(A)
	8.2.5.3 ระดับเสียงขณะรถวิ่งผ่านพื้นที่บริเวณอุโมงค์ไม่เกิน 80 dB(A)

	8.2.6 ระดับเสียงทุก ๆ ตำแหน่งภายในห้องโดยสาร (ยกเว้นบริเวณทางเชื่อมระหว่างตู้) จะต้องถูกควบคุมไม่ให้เกินระดับที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยมีพิกัดค่าระดับเสียงในสภาวะต่าง ๆ ดังนี้
	8.2.6.1 ระดับเสียงขณะที่รถจอดนิ่ง ต้องไม่เกิน 70  dB(A)
	8.2.6.2 ระดับเสียงขณะรถวิ่งผ่านบริเวณพื้นที่เปิดไม่เกิน 76 dB(A) และ 72 dB(A) สำหรับค่าสูงสุด (maximum value) และค่าเฉลี่ย (average) ตามลำดับ
	8.2.6.3 ระดับเสียงขณะรถวิ่งผ่านพื้นที่บริเวณอุโมงค์ไม่เกิน 79 dB(A)
	ทั้งนี้ แนวทางการตรวจวัดระดับเสียงอาจอ้างอิงกับมาตรฐาน EN ISO 3381 : Railway applications - Acoustics - Noise measurement inside railbound vehicles

	8.2.7 ระดับเสียงภายนอกตัวรถ (exterior noise) ทั้งสภาวะที่รถจอดนิ่ง (stationary noise) และเมื่อรถวิ่งผ่าน (pass-by noise) ดังต่อไปนี้
	8.2.7.1 ณ ความเร็ว 80 km/h จะต้องมีระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 85 dB(A)
	8.2.7.2 ณ ความเร็ว 250 km/h จะต้องมีระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 99 dB(A)


	8.3  อากาศพลศาสตร์ (aerodynamics)
	8.3.1 รถขนส่งทางรางที่วิ่งด้วยความเร็วตั้งแต่ 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป จะต้องถูกสร้างโดยคำนึงถึงการลดระดับเสียงและผลกระทบจากอากาศพลศาสตร์ที่อาจเกิดอันตรายต่อตัวรถหรือผู้โดยสารขณะที่วิ่งด้วยความเร็วสูง
	8.3.2 ภายในห้องโดยสารของรถขนส่งทางรางที่วิ่งด้วยความเร็วตั้งแต่ 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขึ้นไปจะต้องสามารถรักษาสภาพความดันอากาศให้อยู่ในระดับปลอดภัยต่อผู้โดยสารได้ในทุก ๆ สภาวะการใช้งานปกติ โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงความดันอากาศในห้องโดยสารจะต้องไม่เกินค่...


	9. ระบบห้ามล้อ (brake system)
	9.1 ระบบห้ามล้อของรถขนส่งทางรางตามหน้าที่จะแบ่งออกเป็นสี่รูปแบบดังต่อไปนี้
	9.1.1 “ระบบห้ามล้อหลัก” (service brake) เป็นระบบที่ใช้เพื่อห้ามล้อรถไฟขณะเดินรถในสภาพปฏิบัติงานปกติ
	9.1.2 “ระบบห้ามล้อสำหรับจอด” (parking brake) เป็นระบบที่ใช้ป้องกันไม่ให้รถไฟเลื่อนไถลขณะจอดนิ่ง
	9.1.3 "ห้ามล้อฉุกเฉิน" (emergency brake) คือ ระบบที่สามารถลดความเร็วของรถได้อย่างรวดเร็ว โดยต้องสามารถทำงานได้ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ทั้งปกติ และฉุกเฉิน
	9.1.4 “ระบบห้ามล้อสำรอง” (security brake) เป็นระบบที่ออกแบบให้สามารถใช้งานทดแทนในการหยุดรถได้ ทั้งในสภาวะปกติหรือในสภาวะที่ระบบห้ามล้อหลักเกิดความเสียหาย โดยการติดตั้งระบบดังกล่าวขึ้นอยู่กับระดับความต้องการของความน่าเชื่อถือของระบบ (system reliability)

	9.2 ระบบห้ามล้อแบ่งตามการทำงานทางกายภาพ ดังนี้
	9.2.1 Dynamic brake เป็นประเภทของระบบห้ามล้อที่ใช้ระบบขับเคลื่อนในการห้ามล้อ
	9.2.2 Friction brake เป็นประเภทของระบบห้ามล้อที่ใช้แรงเสียดทานในการห้ามล้อ
	9.2.3 Load Weighing เป็นระบบห้ามล้อที่จะทำงานแปรผันตามน้ำหนักบรรทุก

	9.3 อุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบห้ามล้อจะต้องทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ขณะเกิดการสั่นสะเทือน หรือถูกกระแทก
	9.4 ระบบห้ามล้อหลัก (service brake) ต้องมีสมรรถนะดังต่อไปนี้
	9.4.1 ต้องสามารถหยุดรถได้ตามความเร็วและระยะทางที่กำหนด และเมื่อหยุดแล้วต้องสามารถรักษาสถานะจอดนิ่งได้
	9.4.2 สามารถหยุดการหมุนของล้อได้ทุกล้อ
	9.4.3 สำหรับหัวรถจักรที่มีห้องขับทั้งด้านหน้าและหลังรถ จะต้องมีระบบที่ป้องกันการออกตัว ในกรณีที่เกิดความผิดปกติต่อระบบการสั่งงานห้ามล้อจากห้องขับฝั่งที่ถูกใช้งาน
	9.4.4 สำหรับระบบห้ามล้อหลักที่ใช้ระบบนิวเมติกส์จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
	9.4.4.1 ถังพักลมต้องบรรจุลมอัดที่มีความดันเพียงพอต่อการห้ามล้อ
	9.4.4.2 จะต้องมีระบบที่ป้องกันการออกตัว เมื่อความดันในระบบนิวเมติกส์ลดลงและส่งผลต่อการทำงานของระบบห้ามล้อ ยกเว้นกรณีของรถจักรไอน้ำที่ติดตั้งระบบส่งสัญญาณเตือน
	9.4.4.3 ต้องสามารถตรวจสอบและยืนยันสภาวะของระบบห้ามล้อได้จากภายในห้องขับ
	9.4.4.4 อุปกรณ์และท่อลมในระบบนิวเมติกส์ส่วนที่ออกจากถังพักลมเพื่อไปควบคุมกระบอกสูบลมเบรก จะต้องถูกจัดเรียงภายใต้ขอบเขตความกว้างของตัวรถ (ไม่มีส่วนใดล้ำออกนอกตัวถังรถ) ยกเว้นกรณีที่อุปกรณ์ดังกล่าวถูกป้องกันไว้อย่างแข็งแรงแล้ว
	9.4.4.5 ขบวนรถไฟที่มีห้องขับ อุปกรณ์และท่อลมในส่วนที่ออกจากถังพักลม ต้องถูกติดตั้งอยู่ภายในขอบเขตของโครงประธานรถ ยกเว้นกรณีที่อุปกรณ์ดังกล่าวถูกป้องกันไว้อย่างแข็งแรงแล้ว

	9.4.5 สำหรับระบบห้ามล้อหลักที่ใช้ระบบไฮดรอลิกจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
	9.4.5.1 ถังกักเก็บความดันต้องบรรจุน้ำมันที่มีความดันเพียงพอต่อการห้ามล้อ
	9.4.5.2 จะต้องมีระบบที่ป้องกันการออกตัว เมื่อความดันในระบบไฮดรอลิกลดลงและส่งผลต่อการทำงาน
	9.4.5.3 ต้องสามารถตรวจสอบและยืนยันสภาวะของระบบห้ามล้อได้จากภายในห้องขับ
	9.4.5.4 อุปกรณ์และท่อไฮดรอลิกในส่วนที่ออกจากถังกักเก็บความดันไปควบคุมกระบอกสูบจะต้องถูกจัดเรียงภายใต้ขอบเขตความกว้างของตัวรถ (ไม่มีส่วนใดล้ำออกนอกตัวถังรถ) ยกเว้นกรณีที่อุปกรณ์ดังกล่าวถูกป้องกันไว้อย่างแข็งแรงแล้ว
	9.4.5.5 ขบวนรถไฟที่มีห้องขับ อุปกรณ์และท่อไฮดรอลิกในส่วนที่ออกจากถังกักเก็บความดันต้องถูกติดตั้งอยู่ภายในขอบเขตของโครงประธานรถ ยกเว้นกรณีที่อุปกรณ์ดังกล่าวถูกป้องกันไว้อย่างแข็งแรงแล้ว


	9.5 ระบบห้ามล้อสำหรับจอด (parking brake) ต้องมีหน้าที่และสมรรถนะเป็นตามข้อดังต่อไปนี้
	9.5.1 ระบบห้ามล้อสำหรับจอดต้องสามารถป้องกันไม่ให้รถเกิดการไถลขณะจอดนิ่งบนทุกบริเวณของสายทางที่ให้บริการ เช่น บริเวณพื้นที่ลาดชัน
	9.5.2 ต้องมีระบบที่ป้องกันการออกตัวในขณะที่ระบบห้ามล้อสำหรับจอดยังทำงานอยู่ (ยกเว้นรถสินค้าหรือรถที่ไม่ได้ติดตั้งระบบควบคุม)

	9.6 ระบบห้ามล้อสำรอง (security brake) ต้องมีหน้าที่และสมรรถนะเป็นตามข้อดังต่อไปนี้
	9.6.1 ต้องสามารถหยุดรถเมื่อระบบห้ามล้อหลักเกิดความผิดปกติ และต้องสามารถรักษาสถานะหยุดสนิทได้ในระยะเวลาที่จำเป็น
	9.6.2 ต้องสามารถตัดการทำงานเข้าสู่ระบบห้ามล้อสำรองได้โดยอัตโนมัติ เมื่อระบบห้ามล้อหลักเกิดความผิดปกติ
	9.6.3 สำหรับระบบห้ามล้อสำรองที่ใช้ระบบนิวเมติกส์จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
	9.6.3.1 ถังพักลมต้องบรรจุลมอัดที่มีความดันเพียงพอต่อการห้ามล้อ
	9.6.3.2 อุปกรณ์และท่อลมในส่วนที่ออกจากถังพักลมเพื่อไปควบคุมกระบอกสูบลมเบรก ต้องเป็นอิสระแยกจากระบบอื่น
	9.6.3.3 อุปกรณ์และท่อลมในระบบนิวเมติกส์ส่วนที่ออกจากถังพักลมเพื่อไปควบคุมกระบอกสูบลมเบรก จะต้องถูกจัดเรียงภายใต้ขอบเขตความกว้างของตัวรถ (ไม่มีส่วนใดล้ำออกนอกตัวถังรถ) ยกเว้นกรณีที่อุปกรณ์ดังกล่าวถูกป้องกันไว้อย่างแข็งแรงแล้ว
	9.6.3.4 ขบวนรถไฟที่มีห้องขับ อุปกรณ์และท่อลมในส่วนที่ออกจากถังพักลม ต้องถูกติดตั้งอยู่ภายในขอบเขตของโครงประธานรถ ยกเว้นกรณีที่อุปกรณ์ดังกล่าวถูกป้องกันไว้อย่างแข็งแรงแล้ว

	9.6.4 สำหรับระบบห้ามล้อสำรองที่ใช้ไฮดรอลิกจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
	9.6.4.1 ถังกักเก็บความดันต้องบรรจุน้ำมันที่มีความดันเพียงพอต่อการห้ามล้อ
	9.6.4.2 อุปกรณ์และท่อไฮดรอลิกในส่วนที่ออกจากถังกักเก็บความดันเพื่อไปควบคุมกระบอกสูบเบรก ต้องเป็นอิสระแยกจากระบบอื่น
	9.6.4.3 อุปกรณ์และท่อไฮดรอลิกในส่วนที่ออกจากถังกักเก็บความดันไปควบคุมกระบอกสูบจะต้องถูกจัดเรียงภายใต้ขอบเขตความกว้างของตัวรถ (ไม่มีส่วนใดล้ำออกนอกตัวถังรถ) ยกเว้นกรณีที่อุปกรณ์ดังกล่าวถูกป้องกันไว้อย่างแข็งแรงแล้ว
	9.6.4.4 ขบวนรถไฟที่มีห้องขับ อุปกรณ์และท่อไฮดรอลิกในส่วนที่ออกจากถังกักเก็บความดันต้องถูกติดตั้งอยู่ภายในขอบเขตของโครงประธานรถ ยกเว้นกรณีที่อุปกรณ์ดังกล่าวถูกป้องกันไว้อย่างแข็งแรงแล้ว


	9.7 ระบบห้ามล้อหลักต้องเชื่อมโยงและทำงานร่วมกันกับรถอื่น ๆ ในขบวนได้ โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
	9.7.1 ระบบห้ามล้อต้องถูกออกแบบให้เชื่อมต่อเป็นระบบเดียวกันเมื่อทำการต่อพ่วงในขบวน  ซึ่งต้องสามารถทำงานได้โดยการควบคุมจากคนขับ
	9.7.2 ระบบห้ามล้อจะต้องทำงานโดยอัตโนมัติและสามารถหยุดรถ ในกรณีที่รถในขบวน มีการแยกออกจากกันขณะใช้งาน เช่น อุบัติเหตุที่ทำให้รถหลุดจากขบวน เป็นต้น
	9.7.3 เมื่อรถถูกต่อพ่วงเข้ากับขบวนรถที่มีระบบควบคุมการห้ามล้อ ท่อลมเบรกจะต้องต่อเข้าระบบท่อจากถังลมหลัก (main air tank) ยกเว้นในกรณีที่มีอุปกรณ์แสดงสถานะของความดันในถังลมอื่น จะสามารถต่อท่อเข้ากับถังลมดังกล่าวได้

	9.8 ระบบห้ามล้อของรถที่ออกแบบให้ทำงานแบบคันเดียว (single operated) จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
	9.8.1 ต้องสามารถชะลอหรือหยุดการเคลื่อนที่ของรถได้ตามความเร็วและระยะทางที่กำหนด
	9.8.2 ต้องติดตั้งระบบหยุดรถที่ทำงานโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือความผิดปกติ ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการหยุดรถของระบบห้ามล้อหลัก
	9.8.3 ต้องสามารถป้องกันการเคลื่อนที่ของรถในขณะที่รถจอดอยู่
	9.8.4 ต้องมีการป้องกันชิ้นส่วนของระบบห้ามล้อ เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบเมื่อเกิด เหตุสุดวิสัย

	9.9 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับระบบห้ามล้อของรถไฟความเร็วสูง
	9.9.1 รถไฟความเร็วสูง ต้องติดตั้งระบบควบคุมการห้ามล้อตั้งแต่ 2 ระบบขึ้นไป ที่แยกอิสระออกจากกัน
	9.9.2 สมรรถนะของระบบห้ามล้อต้องมีความสามารถในการลดความเร็วได้มากกว่าค่าที่แสดง ดังตารางที่ 18 โดยอ้างอิงกับน้ำหนักรถเปล่าสำหรับรถโดยสารและน้ำหนักใช้งานปกติสำหรับรถจักร


	10. การดำเนินการในห้องขับและการเชื่อมต่อระหว่างคนขับกับระบบควบคุมรถไฟ  (cab operation and driver-machine interface)
	10.1 ห้องขับจะต้องแยกออกจากห้องโดยสารและสามารถป้องกันการรบกวนของผู้โดยสารได้
	10.2 ห้องขับจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์และระบบขั้นต่ำ ดังแสดงดังตารางที่ 19 ซึ่งจะต้องสามารถใช้งานและสังเกตสถานะได้โดยง่ายจากคนขับ
	10.2.1 ต้องจัดให้มีระบบห้ามล้ออัตโนมัติเพื่อหยุดรถอย่างรวดเร็วในกรณีที่พนักงานขับไม่สามารถทำการควบคุมรถไฟได้อย่างปกติ (ยกเว้นรถขนส่งทางรางที่มีการวิ่งใต้ดินหรือรางยกระดับที่มีอุปกรณ์ การเดินรถแบบอัตโนมัติ) และจะต้องมีโครงสร้างของการทำงานที่ไม่อนุญาตใ...
	10.2.3 เครื่องวัดความเร็วที่สามารถตรวจวัดความเร็วของรถได้ในทุก ๆ บริเวณของสายทาง ที่ให้บริการ และจะต้องมีการแสดงผลที่สามารถสังเกตได้ง่ายจากพนักงานขับรถ
	10.2.4 อุปกรณ์รับส่งสัญญาณเตือนความผิดปกติ จะต้องสามารถเปลี่ยนการรับพลังงานไปยังแหล่งจ่ายไฟที่ใช้งานได้โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่แหล่งจ่ายไฟหลักและแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่สำรองติดขัดหรือดับ ทั้งนี้ยกเว้นกับกรณีดังต่อไปนี้
	10.2.4.1 เมื่อแหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรี่สำรอง รับไฟอัตโนมัติโดยแยกวงจรที่แตกต่างจากแหล่งจ่ายไฟหลัก และไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าขัดข้องหรือดับจากเหตุการณ์ชนของรถไฟ ฯลฯ
	10.2.4.2 เมื่อแบตเตอรี่สำรองดังกล่าวมีการติดตั้งอยู่ภายในรถ และไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งจ่ายไฟขัดข้องหรือดับจากเหตุการณ์ชนของรถไฟ ฯลฯ
	10.2.4.3 ในกรณีที่มีการออกแบบให้ใช้งานร่วมกับระบบที่ยังสามารถทำงานได้ในขณะที่แหล่งจ่ายไฟหลักและแบตเตอรี่สำรองขัดข้องหรือดับ

	10.2.5 อุปกรณ์บ่งบอกสถานะของความดัน/เครื่องวัดความดัน จะต้องแสดงค่าความดัน ที่จำเป็นต่อการใช้งานและความปลอดภัยได้ รวมทั้งจะต้องมีการแสดงผลที่สามารถสังเกตได้ง่ายจากพนักงานขับรถ
	10.2.6 รถขนส่งทางรางที่ติดตั้งระบบควบคุมรถแบบอัตโนมัติ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้
	10.2.6.1 มีการติดตั้งอุปกรณ์แสดงสถานะการทํางานของระบบดังกล่าว ในห้องที่ใช้สําหรับดําเนินการ
	10.2.6.2 มีการติดตั้งอุปกรณ์บนตัวรถ เพื่อใช้ในการปลดการทำงานของระบบดังกล่าว



	11. ระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัย (fire safety)
	11.1 สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ต้องติดตั้งในรถโดยสารที่เป็นรถนอนหรือกรณีรถที่วิ่งในช่วงเวลากลางคืน และรถพิเศษที่มีการติดตั้งวัสดุปูพื้นที่สามารถติดไฟได้จะต้องมีการติดตั้งสัญญาณเตือนด้วยเช่นกัน
	11.2 สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ต้องมีอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ได้โดยอัตโนมัติ โดยสามารถตรวจจับ ในรูปแบบของความร้อนหรือการตรวจจับควัน และควรมีการแจ้งเตือนให้พนักงานขับรถ, ศูนย์ปฏิบัติการหรือส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
	11.3 อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ เช่น ถังดับเพลิงหรือเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ จะต้องถูกติดตั้งภายในห้องโดยสารและห้องขับ ในตำแหน่งที่สามารถสังเกตได้ง่ายอย่างน้อย 1 ถัง พร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อแจ้งกำหนดจุดที่ติดตั้ง ทั้งนี้จำนวน ขนาด และชนิดของถังดั...
	11.4 รถขนส่งทางรางจะต้องมีมาตรการเรื่องการเดินสายไฟ อุปกรณ์ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ดังแสดงในตารางที่ 20
	11.5 การใช้วัสดุเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้และวิธีการทดสอบการติดไฟสำหรับวัสดุที่ใช้ในรถขนส่งทางราง สามารถอ้างอิงตามมาตรฐานดังตารางที่ 21 หรือมาตรฐานอื่นที่กรมการขนส่งทางรางกำหนด
	ทั้งนี้หากไม่มีมาตรฐานอ้างอิงการใช้วัสดุเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้และวิธีการทดสอบการติดไฟสำหรับวัสดุที่ใช้ในรถขนส่งทางรางสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้
	11.5.1 แนวทางการใช้วัสดุเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้สำหรับรถขนส่งทางรางจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในตารางที่ 22
	11.5.2 คุณสมบัติการทนไฟของวัสดุจะแบ่งเป็นสามประเภทคือ ไม่ติดไฟ สารหน่วงเปลวไฟและสารหน่วงเปลวไฟยิ่งยวด ซึ่งถูกใช้อ้างอิงในตารางที่ 22 โดยการจัดประเภทดังกล่าวต้องเป็นไปตามแนวทางในตารางที่ 23
	11.5.3 การทดสอบการติดไฟสําหรับวัสดุที่ใช้ในรถขนส่งทางราง วิธีการที่ 1
	จัดเตรียมตัวอย่างวัสดุทดสอบที่ไม่ใช่โลหะสําหรับใช้บนรถขนส่งทางรางขนาด B5  (182 x 257 มม.) โดยวัสดุทดสอบจะถูกจัดตั้งขึ้นทำมุม 45 องศาดังแสดงในรูปที่ 13 และศูนย์กลาง ของด้านล่างของภาชนะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกวางไว้บนขาตั้งซึ่งมีอัตราส่วนการนําความร...
	11.5.3.1 "ความต้านทานต่อการหลอมเหลว" ที่แสดงในตารางที่ 22 หมายถึง พื้นผิวของวัสดุที่จะรักษาความเรียบหลังจากที่ถูกเผาโดยแอลกอฮอล์ตามการทดสอบวิธีที่ 1
	11.5.3.2 "ความต้านทานต่อการเผาไหม้" ที่แสดงในตารางที่ 22 จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังตารางที่ 24 ซึ่งจะได้จากการทดสอบด้วยวิธีที่ 2

	11.5.4  การทดสอบการติดไฟสําหรับวัสดุที่ใช้ในรถขนส่งทางราง วิธีการที่ 2


	NFPA 130, EN - 45545, UIC - 564 - 2, ASTM E2061, 49 CFR Part 216, ISO 5658, BS6853, DIN5510-2 , ASTM E119, ASTM E648, ASTM E662, ASTM E162, ASTM C 1166, 14 CFR 25, ASTM D3675, DIN 5510 FPL1 - 4, EN 60332, EN 50305, EN 61034, DIN 5510-2, DIN 54837, DIN 5510, EN 60332--1--2, EN 50305, 9.1.2, EN 60332--3--25, EN 60332--3--24, EN 61034--2, EN ISO 5659-2, EN ISO 4589-2, NFX 70-100, EN 13501-1 A1, EN ISO 5658-2, UL-94, ASTM E136, ISO 15540, EN 857
	มาตรฐานอ้างอิงการใช้วัสดุเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้และวิธีการทดสอบการติดไฟสำหรับวัสดุที่ใช้ในรถขนส่งทางราง
	12. แผนการดำเนินการภายใต้ความผิดปกติ อุบัติเหตุและสภาวะฉุกเฉิน (concept for faults, accidents and emergency situation)
	12.1 อุปกรณ์ที่ติดตั้งบนรถขนส่งทางรางดังที่ระบุไว้ในตารางที่ 25 จะต้องสามารถทํางานต่อเนื่องได้ในระยะเวลาหนึ่งที่กําหนดโดยใช้แหล่งพลังงานสำรอง หลังจากที่แหล่งจ่ายพลังงานหลัก เช่น ระบบสายส่ง เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ฯลฯ ดับลงหรือเกิดการขัดข้อง
	12.2 ตำแหน่งที่ติดตั้งคำอธิบายหรือคู่มือแนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน จะต้องอยู่ใกล้ กับบริเวณที่มีการติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนเหตุฉุกเฉินและต้องสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย
	12.3 ตำแหน่งที่ติดตั้งคำอธิบายหรือคู่มือการใช้งานอุปกรณ์หยุดรถฉุกเฉิน จะต้องอยู่ใกล้กับบริเวณ ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวและต้องสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย
	12.4 ระบบให้แสงสว่างสำรองจะต้องสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติในสภาวะที่ระบบจ่ายพลังงานหลักเกิดการขัดข้อง
	12.5 ระบบให้แสงสว่างสำรองจะต้องมีความสว่างเพียงพอในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อนำทางไปสู่ประตูหรือทางออกฉุกเฉิน

	13. ถังกักเก็บความดัน อุปกรณ์กำเนิดแรงดันและส่วนประกอบ (internal pressure vessels and other pressure supply sources together with their attached devices)
	13.1 ระบบกักเก็บความดันและส่วนประกอบจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้
	13.1.1 วาล์วควบคุมแรงดัน (safety valve) จะต้องถูกติดตั้งเข้ากับถังกักเก็บความดันหรือ ที่บริเวณท่อลมที่เชื่อมต่อใกล้กับถังดังกล่าว
	13.1.2 ถังกักเก็บความดันจะต้องติดตั้งวาล์วระบายความชื้น (drain cock) โดยต้องมีการป้องกัน การกระแทกจากวัตถุภายนอก
	13.1.3 ถังกักเก็บความดันและท่อความดันจะต้องถูกติดตั้งอย่างมั่นคงเพื่อป้องกันความเสียหายจากการสั่นสะเทือนและการกระแทก
	13.1.4 ถังกักเก็บความดันจะต้องถูกติดตั้งในพื้นที่ที่สามารถเข้าตรวจสอบและซ่อมบำรุงได้ง่าย

	13.2 รถขนส่งทางรางที่ติดตั้งเครื่องอัดอากาศจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความดัน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการติดตั้งเครื่องอัดอากาศจำนวนสองเครื่องขึ้นไปเข้ากับท่ออากาศเดียวกัน ในกรณีดังกล่าวจะสามารถลดจำนวนการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแรงดันได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาต...
	13.3 แอกคิวมูเลเตอร์ (accumulator) และส่วนประกอบจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้
	13.3.1 วาล์วควบคุมแรงดัน (safety valve) จะต้องถูกติดตั้งที่แอกคิวมูเลเตอร์หรือบริเวณส่วนต่อใกล้เคียง
	13.3.2 แอกคิวมูเลเตอร์และท่อจะต้องถูกติดตั้งอย่างมั่นคงเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนและ การกระแทก
	13.3.3 ถังกักเก็บความดันจะต้องถูกติดตั้งในพื้นที่ที่สามารถเข้าตรวจสอบและซ่อมบำรุงได้ง่าย

	13.4 ปั้มไฮดรอลิกจะต้องมีการติดตั้งชุดวาล์วควบคุมความดัน (pressure control valve)
	13.5 ถังกักเก็บความดันสำหรับชุดทำความเย็นแบบติดตั้งบนตัวรถและส่วนประกอบจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้
	13.5.1 วาล์วควบคุมแรงดัน (safety valve) จะต้องถูกติดตั้งเข้ากับถังกักเก็บความดันหรือ ที่บริเวณท่อที่เชื่อมต่อใกล้กับถังดังกล่าว
	13.5.2 ถังเก็บความดันสำหรับชุดทำความเย็นจะต้องถูกติดตั้งอย่างมั่นคงเพื่อป้องกัน การสั่นสะเทือนและการกระแทก
	13.5.3 ถังกักเก็บความดันจะต้องถูกติดตั้งในพื้นที่ที่สามารถเข้าตรวจสอบและซ่อมบำรุงได้ง่าย
	13.5.4 เครื่องอัดสารทำความเย็นของชุดทำความเย็นจะต้องมีการติดตั้งชุดวาล์วควบคุมความดัน (pressure control valve)


	14.  การจัดจำแนกรถขนส่งทางราง (identification of rolling stock)
	14.1 รถขนส่งทางรางทุกคันต้องมีการระบุรหัสประจำตัวรถ เช่น อักษร ตัวเลข หรืออื่น ๆ ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางราง เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ติดตามและค้นหาข้อมูลของรถได้
	14.2 ความสามารถในการบรรทุกสูงสุดจะต้องมีระบุไว้สำหรับรถขนส่งสินค้าและรถโดยสาร

	15. ระบบกำเนิดพลังงานและส่วนประกอบ (power generation system, etc.)
	15.1 อุปกรณ์และวงจรทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบขับเคลื่อนของรถขนส่งทางรางจะต้อง เป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้
	15.1.1 ต้องไม่มีความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจเกิดจากกระแสไฟฟ้าและเพลิงไหม้เนื่องจากการชำรุดของฉนวน
	15.1.2 อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่อยู่ในขบวนรถต้องได้รับการป้องกันไม่ให้มีความเสี่ยงต่อบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานจะเข้าถึงหรือสัมผัสได้โดยง่าย
	15.1.3 ต้องมีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนจากการเหนี่ยวนำไปสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ
	15.1.4 อุปกรณ์และสายไฟฟ้าจะต้องมีการป้องกันน้ำอย่างเหมาะสม
	15.1.5 สายไฟฟ้าจะต้องไม่เกิดเพลิงลุกไหม้เมื่อมีความร้อนสูงเกินกำหนดจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าเกินพิกัด
	15.1.6 ต้องถูกติดตั้งอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายจากการสั่นสะเทือน
	15.1.7 ต้องสามารถป้องกันความเสียหายของวงจรไฟฟ้าจากแรงดันไฟฟ้าภายนอกที่สูงผิดปกติ
	15.1.8 กรณีที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงผิดปกติหรือเกิดความผิดปกติในระบบการจ่ายไฟฟ้า ระบบจะต้องมีความสามารถในการบังคับให้หยุดรับพลังงานจากสายส่ง หรือแหล่งจ่ายพลังงานได้
	15.1.9 วงจรหลักที่ทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงควรมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับกราวน์บริเวณอุปกรณ์รับกระแสไฟฟ้า
	15.1.10 ระบบและอุปกรณ์รับกระแสไฟฟ้าจากภายนอก จะต้องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ย่านความเร็วที่ให้บริการ

	15.2 อุปกรณ์และวงจรทางไฟฟ้าอื่น ๆ ของรถขนส่งทางรางจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้
	15.2.1 ต้องไม่มีความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจเกิดจากกระแสไฟฟ้าและเพลิงไหม้เนื่องจากการชำรุดของฉนวน
	15.2.2 อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ในขบวนรถต้องได้รับการป้องกันไม่ให้มีความเสี่ยงต่อบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานจะเข้าถึงหรือสัมผัสได้โดยง่าย
	15.2.3 ต้องมีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนจากการเหนี่ยวนำไปสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ
	15.2.4 อุปกรณ์และสายไฟฟ้าจะต้องมีการป้องกันน้ำอย่างเหมาะสม
	15.2.5 สายไฟฟ้าจะต้องไม่เกิดเพลิงลุกไหม้เมื่อมีความร้อนสูงเกินกำหนดจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าเกินพิกัด
	15.2.6 ต้องถูกติดตั้งอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายจากการสั่นสะเทือน
	15.2.7 สำหรับสายทางที่มีระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า รถขนสินค้าแบบเปิด (open wagon) ที่ใช้ขนส่งยานพาหนะ จะต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับกราวน์ (grounding device) ระหว่างตัวรถขนส่งทางรางและยานพาหนะ


	16. เครื่องยนต์สันดาปภายในและเครื่องยนต์ไอน้ำ (internal combustion and steam engine)
	16.1 รถขนส่งทางรางที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในและเครื่องจักรไอน้ำควรจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้
	16.1.1 ต้องมีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากกรณีเครื่องยนต์มีความร้อนสูงกว่าปกติ
	16.1.2 สำหรับเครื่องจักรไอน้ำ ต้องมีการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ที่เกิดจากสะเก็ดหรือผงขี้เถ้าจากท่อไอเสีย
	16.1.3 บริเวณพื้นที่ติดตั้งเครื่องยนต์จะต้องใช้ผนังและพื้นที่ไม่ลามไฟ เพื่อป้องกันการติดไฟจากความร้อนของเครื่องยนต์
	16.1.4 ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการรั่วไหลของเชื้อเพลิง
	16.1.5 ท่อไอเสียต้องมีการออกแบบเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อผู้โดยสาร และอุปกรณ์อื่นที่เกิดจากก๊าซไอเสียและความร้อน

	16.2 เครื่องยนต์สันดาปภายในและส่วนประกอบที่ติดตั้งบนรถขนส่งทางรางจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้
	16.2.1 ต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับหยุดเดินเครื่องเมื่อความดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำกว่าระดับปกติ
	16.2.2 ต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับหยุดเดินเครื่องหรือตัดกำลังจากเครื่องยนต์ เมื่อระดับอุณหภูมิของระบบหล่อเย็นสูงกว่าระดับปกติ
	16.2.3 ต้องมีการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันน้ำมันรั่วไหลออกจากถังและท่อ
	16.2.4 ถังน้ำมันต้องไม่เกิดการรั่วไหลอันมีสาเหตุจากการเคลื่อนที่ของรถไฟ และต้องติดตั้ง ให้มีระยะห่างที่เหมาะสมจากท่อไอเสีย
	16.2.5 จะต้องไม่มีการเชื่อมต่อท่อไอเสียบริเวณห้องผู้โดยสาร เพื่อป้องกันการรั่วไหลของควันไอเสียเข้าสู่ห้องขับและห้องโดยสาร ยกเว้นมีการติดตั้งผนังป้องกันแบบแยกส่วนไว้เฉพาะ
	16.2.6 ควันไอเสียที่ปลดปล่อยจากท่อไอเสียต้องถูกป้องกันไม่ให้เกิดการติดไฟในห้องเครื่องยนต์หรือห้องเก็บของ รวมทั้งต้องไม่ส่งผลกระทบต่อระบบห้ามล้อและการทำงานของอุปกรณ์ทางไฟฟ้า
	16.2.7 ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิในท่อร่วมท่อไอเสีย (exhaust manifold) และแจ้งเตือนต่อคนขับเมื่อเกิดความร้อนที่สูงผิดปกติในระบบไอเสีย

	16.3 ระบบกำเนิดพลังงานของรถจักรไอน้ำจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้
	16.3.1 มีการติดตั้งถังจ่ายน้ำที่เหมาะสม และมีวาล์วควบคุมแรงดัน (safety valve) สำหรับหม้อน้ำ
	16.3.2 มีเกจวัดหรือช่องดูระดับน้ำอย่างน้อย 2 ชุด สำหรับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ
	16.3.3 มีระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น “ Melt-Activated Plug ในห้องเผาไหม้ ”
	16.3.4 มีมาตรวัดความดันไอน้ำใช้งาน
	16.3.5 มีอุปกรณ์หรือช่องเปิดที่สามารถตรวจสอบความเสียหายในห้องเผาไหม้
	16.3.6 มีอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจาย สะเก็ดของเชื้อเพลิงทั้งในห้องเผาไหม้และห้องเก็บขี้เถ้า


	17. ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ  (heating ventilation and air conditioning system - HVAC)
	17.1 การระบายอากาศภายในห้องโดยสารให้เป็นไปตามตารางที่ 26
	17.2 ระบบทำความเย็น (cooling performance) จะต้องมีสมรรถนะขั้นต่ำในการรักษาอุณหภูมิภายในห้องโดยสารเฉลี่ยที่ 25 องศาเซลเซียส ภายใต้สภาวะดังนี้
	17.2.1 อุณหภูมิภายนอกสูงสุด 35 องศาเซลเซียส กรณีอุณหภูมิภายนอกมีค่าอยู่ระหว่าง 35-40 องศาเซลเซียส การออกแบบจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้โดยสารอันเนื่องมาจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายในและภายนอกห้องโดยสารที่อาจจะมากเกินกว่า 10 องศาเซลเซียส
	17.2.2 ความชื้นสัมพัทธ์ 60 %
	17.2.3 ทุก ๆ ย่านความเร็วที่ให้บริการ
	17.2.4 จำนวนผู้โดยสารในสภาวะ AW2 ทั้งนี้ให้คำนึงถึงสภาพการใช้งานจริงของรถขนส่งทางรางแต่ละประเภทด้วย
	17.2.5 ปริมาณอากาศต่อผู้โดยสาร ดังนี้

	17.3 ในสภาวะปกติระดับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จะต้องไม่เกิน 5,000 ppm
	17.4 ในสภาวะฉุกเฉินหรือในสภาวะที่แหล่งพลังงานหลักขัดข้องระบบจะต้องถูกออกแบบให้สามารถรักษาระดับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไม่ให้เกิน 10,000 ppm ในระยะเวลา 30 นาที  (ในสภาวะความจุผู้โดยสารสูงสุด exceptional payload)
	17.5 ระบบจะต้องถูกออกแบบให้สามารถลดระดับกลิ่นจากบริเวณห้องอาหารและห้องน้ำไม่ให้รบกวน ต่อห้องโดยสาร

	18. ระบบห้องน้ำ (toilet)
	18.1 ห้องน้ำจะต้องถูกติดตั้งบนรถไฟทางไกลโดยจะต้องมีจำนวนและตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการรองรับการใช้งาน
	18.2 ขนาดช่องทางเข้าออกและพื้นที่ภายในห้องน้ำจะต้องมีความกว้างมากกว่า 800 มิลลิเมตร และง่ายต่อการใช้งานปกติ รวมทั้งผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยอาจอ้างอิงกับมาตรฐาน EN 16585-1
	18.3 โครงสร้างของห้องน้ำจะต้องติดตั้งเข้ากับตัวรถอย่างมั่นคงแข็งแรงต่อการสั่นสะเทือนและ การเคลื่อนที่ของรถ รวมทั้งยังต้องป้องกันการรั่วซึมและกัดกร่อนจากการใช้งานได้
	18.4 ห้องน้ำจะต้องเป็นระบบปิดโดยสามารถป้องกันไม่ให้สิ่งปฏิกูลรั่วไหลออกสู่ภายนอกได้  โดยต้องออกแบบให้มีความจุเพียงพอต่อการใช้งาน
	18.5 ระบบกักเก็บน้ำใช้จะต้องถูกออกแบบให้สามารถเก็บน้ำได้เพียงพอต่อการใช้งานที่กำหนด  โดยคำนวณจากปริมาณการใช้น้ำต่อ 1 ชั่วโมง
	18.6 ในกรณีที่มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์  สิ่งอำนวยความสะดวก ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอํานวย ความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่งเพื่อให้ค...

	19. ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic compatibility - EMC)
	19.1 รถขนส่งทางรางจะต้องสามารถต้านทานหรือไม่มีผลกระทบจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากภายนอกได้
	19.2 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากขบวนรถจะต้องอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ในการทำงานของอุปกรณ์ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ผู้โดยสาร รวมทั้งต่อรถขบวนอื่น ๆ ที่ใช้สายทางร่วมกัน โดยอาจอ้างอิงกับมาตรฐาน EN 50121 EN 50155 ICNIRP

	20. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย (safety devices)
	20.1 ระบบสื่อสารระหว่างตู้โดยสารภายในรถไฟ (passenger audible communication system)
	20.2 หวีด (horn)
	20.3 สัญญาณเสียงเตือน (alarm) และไฟบ่งบอกสถานะ
	20.3.1 สัญญาณเสียงเตือนเหตุฉุกเฉิน (emergency alarm) จะต้องถูกติดตั้งบนรถโดยสาร ยกเว้นรถที่มีระบบหยุดรถฉุกเฉินและ/หรือรถที่ออกแบบให้ปฏิบัติงานแบบหนึ่งหรือสองคัน หรือรถที่มีการติดตั้งระบบสื่อสารระหว่างพนักงานขับรถและผู้โดยสารที่สามารถใช้งานได้แม้ในขณะ...
	20.3.2 สัญญาณเสียงเตือนเหตุฉุกเฉิน จะต้องไม่สามารถยกเลิกได้โดยปราศจากการดำเนินการตามระบบที่ได้ออกแบบไว้ หรือทำการลัดขั้นตอน
	20.3.3 ตำแหน่งที่ติดตั้งคำอธิบายหรือคู่มือแนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน จะต้องอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีการติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนเหตุฉุกเฉินและต้องสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย
	20.3.4 สัญญาณไฟอัตโนมัติแสดงสถานะของสัญญาณเสียงเตือนเหตุฉุกเฉินจะต้องถูกติดตั้ง บนตัวถังด้านนอกทั้งสองข้างรถโดยสาร (ยกเว้นสัญญาณเสียงเตือนเหตุฉุกเฉินดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานะได้โดยเจ้าหน้าที่ในห้องขับหรือเจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมบนสถานี) ทั้งนี้ สัญญา...

	20.4 อุปกรณ์หยุดรถฉุกเฉิน (train emergency stop)
	20.4.1 อุปกรณ์สำหรับหยุดรถในกรณีฉุกเฉินจะต้องถูกติดตั้งบนรถโดยสารที่มีระบบหยุดรถฉุกเฉิน ยกเว้นรถที่ผู้โดยสารสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้โดยง่าย
	20.4.2 อุปกรณ์สำหรับหยุดรถในกรณีฉุกเฉินจะต้องไม่สามารถยกเลิกได้โดยปราศจากการดำเนินการตามระบบที่ได้ออกแบบไว้ หรือทำการลัดขั้นตอน
	20.4.3 ตำแหน่งที่ติดตั้งคำอธิบายหรือคู่มือการใช้งาน จะต้องอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับหยุดรถในกรณีฉุกเฉิน และต้องสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย
	20.4.4 รถโดยสารที่ให้บริการบนสายทางที่อาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าบริเวณทางวิ่ง รวมทั้ง สายทางที่พื้นที่บริเวณทางวิ่งไม่เหมาะสมหรืออาจมีอันตรายเกิดขึ้นต่อการอพยพผู้โดยสาร ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับหยุดรถในกรณีฉุกเฉินในห้องโดยสาร

	20.5 ระบบแสงสว่างและเครื่องหมายภายนอกต่าง ๆ (headlight & taillight & marker)
	20.5.1 รถขนส่งทางรางจะต้องติดตั้งระบบควบคุมแสงสว่างที่เหมาะสมทั้งในและนอกตัวรถ
	20.5.2 รถขนส่งทางรางจะต้องติดตั้งไฟสัญญาณ (marker light) หรือแผ่นสะท้อนภายนอกรถ (Marker Plate) อย่างเหมาะสม ทั้งบริเวณด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังของตัวรถ โดยคำนึงถึงตำแหน่งและรูปแบบการใช้งานของรถในขบวนเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ
	20.5.3 สำหรับรถขนส่งทางรางที่วิ่งบนสายทางร่วมกับรถประเภทอื่นจะต้องติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงหรือสีที่สังเกตได้โดยง่าย (marker plate or reflector) อย่างเหมาะสม ทั้งบริเวณด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังของตัวรถ โดยคำนึงถึงตำแหน่งและรูปแบบการใช้งานของรถในขบวนเพ...

	20.6 ไฟสัญญาณระบุตำแหน่งทางออกฉุกเฉิน
	- ไฟสัญญาณระบุตำแหน่งทางออกฉุกเฉินจะต้องเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อประตูถูกเปิด โดยจะต้องติดตั้งด้านนอกของตัวรถให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและแยกแยะได้โดยง่ายจากไฟสัญญาณอื่น ๆ (ยกเว้นไฟที่แสดงเมื่ออุปกรณ์เตือนฉุกเฉินและอุปกรณ์หยุดรถฉุกเฉินมีการทำงาน)
	20.7 ระบบวิทยุสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ประจำรถและภาคพื้นดิน (train radio equipment)
	20.8 อุปกรณ์บันทึกความเร็ว (speed recorder)
	20.9 รถขนส่งทางรางอาจติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก เช่น
	20.9.1 เครื่องหมายและป้ายเตือนต่าง ๆ ภายในรถ เช่น ป้ายห้ามวางเท้าหรือขึ้นปีนในจุดต่าง ๆ ป้ายห้ามผู้โดยสารยืนพิงประตู เป็นต้น
	20.9.2 ระบบสารสนเทศเพื่อบอกตำแหน่งของรถและสถานี เช่น ป้ายแผนที่บอกลำดับสถานี  และป้ายไฟบอกพิกัดของรถว่ากำลังอยู่ระหว่างสถานีอะไร เป็นต้น
	20.9.3 ติดตั้งมือจับหรือราวจับในตำแหน่งที่เหมาะสม
	20.9.4 อุปกรณ์บันทึกสภาวะการทำงาน เช่น การบันทึกสภาวะการทำงานภายในห้องขับ  การบันทึกสภาวะของเครื่องยนต์ เป็นต้น
	20.9.5 อุปกรณ์ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและสามารถนำมาใช้ได้สะดวก ตามที่ระบุไว้ในแผนการดำเนินการในกรณีฉุกเฉิน
	20.9.6 อุปกรณ์ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้ผู้โดยสารในขบวนรถ เช่น CCTV


	21. การทดสอบสมรรถนะของรถขนส่งทางราง (test required)
	21.1 รถขนส่งทางรางจะต้องมีการทดสอบและรับรองสมรรถนะที่จำเป็นก่อนถูกนำไปใช้งานครั้งแรก
	21.2 การทดสอบเพื่อรับรองสมรรถนะจะแบ่งออกเป็นสามรูปแบบหลักคือ
	21.3 การทดสอบในสภาวะสถิต (static test) มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 27 โดยจะมี การทดสอบดังนี้
	21.3.1 Dimensional tests (การทดสอบขนาดมิติ)
	21.3.2 Gauging tests (การทดสอบมิติขอบเขตตัวรถ)
	21.3.3 Lifting ability tests (การทดสอบการยกตัวรถ)
	21.3.4 Weighing tests (การทดสอบน้ำหนักของรถ)
	21.3.5 Sealing tests (การทดสอบการป้องกันการรั่วซึม)
	21.3.6 Electrical insulation tests (การทดสอบความเป็นฉนวนทางไฟฟ้า)
	21.3.6.1 Voltage withstand test
	21.3.6.2 Insulation impedance test

	21.3.7 Protective bonding and return circuits tests
	21.3.8 Air system tests (การทดสอบระบบลม)
	21.3.8.1 Air tightness of main reservoirs and other air equipment
	21.3.8.2 Air tightness of brake cylinders and auxiliary reservoirs
	21.3.8.3 Checking operation of compressed air equipment

	21.3.9 Hydraulic system test (การทดสอบระบบไฮดรอลิก)
	21.3.10 Friction brake system tests (การทดสอบระบบห้ามล้อ)
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