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หลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ
มอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟส:ประสิทธิภาพขั้นต่ํา
มาตรฐานเลขที่ มอก. 867-2550
1. การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
การอนุญาตใหใชเครื่องหมายมาตรฐานจะพิจารณาจากขีดความสามารถในการทําผลิตภัณฑใหเปนไปตามที่มาตรฐาน
กําหนด และขีดความสามารถในการควบคุมดูแลใหผลิตภัณฑเปนไปตามมาตรฐานโดยสม่ําเสมอ

1.1 การตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ
สมอ. จะตรวจสอบการทําผลิตภัณฑของผูทําโดยการประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑของโรงงาน ดังนี้
1.1.1 ระบบควบคุมคุณภาพ ตามขอกําหนดกิจกรรมในระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ในภาคผนวก ก. ของ
หลักเกณฑการรับรองผลิตภัณฑ ดังนี้
(1) การควบคุมวัตถุดิบ
(2) การควบคุมระหวางการผลิต
(3) การควบคุมผลิตภัณฑสําเร็จรูป
(4) การควบคุมผลิตภัณฑที่ไมเปนตามขอกําหนด
(5) การชี้บงและสอบกลับได
(6) การเก็บรักษาผลิตภัณฑ
(7) เครื่องจักรที่ใชในการผลิต และการบํารุงรักษา
(8) การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ
(9) การฝกอบรม (ทักษะและความรูความสามารถ)
(10) การควบคุมบันทึกคุณภาพ
อนึ่ง สมอ. จะพิจารณารับผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพหรือใบรับรอง ดังนี้
(1) หนวยงานที่ไดรับการแตงตั้ง ตามมาตรา 5
(2) หนวยงานที่ สมอ.ใหการยอมรับตามเกณฑที่ สมอ.กําหนด
1.1.1.2 ตองมีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบผลิตภัณฑทุกรายการตามมาตรฐานกําหนด โดยที่ การตรวจสอบ
แตละรายการอาจกระทําโดยผูขอรับอนุญาตหรือผูอื่นที่ไดรับมอบหมาย
1.1.1.3 เครื่องมือทดสอบ และตองทดสอบเปนประจํา ในรายการตอไปนี้ เปนอยางนอย
(1) ประสิทธิภาพของมอเตอร
(2) ความสูญเสียทั้งหมด (มอเตอรที่มีพิกัดมากกวา 150 kW)
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1.2 การตรวจสอบผลิตภัณฑ
สมอ. จะตรวจสอบผลิตภัณฑเพื่อการอนุญาตตามขอกําหนดในมาตรฐานทุกรายการ โดยมีการจําแนก
ผลิตภัณฑ การเก็บตัวอยางตรวจสอบ และการยอมรับผลทดสอบ ดังนี้
1.2.1 การจําแนกผลิตภัณฑ ดังนี้
กลุม

คาดานออกที่กําหนด (kW)

จํานวนขั้ว

1
2

ตั้งแต 0.73 แตไมมากกวา 2.2
2

มากกวา 2.2 แตไมมากกวา 15.0

3

มากกวา 15.0 แตไมมากกวา 185

4

ตั้งแต 0.73 แตไมมากกวา 2.2

5

4

มากกวา 2.2 แตไมมากกวา 15.0

6

มากกวา 15.0 แตไมมากกวา 185

7

ตั้งแต 0.73 แตไมมากกวา 2.2

8

6

มากกวา 2.2 แตไมมากกวา 15.0

9

มากกวา 15.0 แตไมมากกวา 185

10

ตั้งแต 0.73 แตไมมากกวา 2.2

11

8

มากกวา 2.2 แตไมมากกวา 15.0

12

มากกวา 15.0 แตไมมากกวา 185

1.2.2 การเก็บตัวอยางตรวจสอบ
เจาหนาที่เปนผูเก็บตัวอยาง 1 ชุดตัวอยาง ตอกลุม โดย 1 ชุดตัวอยางประกอบดวย
มอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟส จํานวน 1 หนวย
1.2.3 การยอมรับผลทดสอบ
สมอ. จะประเมินผลิตภัณฑตามเกณฑที่กําหนดในมาตรฐาน โดยจะพิจารณาผลทดสอบผลิตภัณฑตาม
ความเหมาะสม ดังนี้
(1) ผลทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบที่ไดรับการแตงตั้งตามมาตรา 5
(2) ผลทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบที่ สมอ. ยอมรับตามเกณฑที่ สมอ. กําหนด
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1.3 การออกใบอนุญาต
สมอ.จะออกใบอนุญาตโดยระบุ คาดานออกที่กําหนด และ จํานวนขั้ว ตามที่ยื่นขอ

2. การตรวจติดตามภายหลังการอนุญาต
เพื่อใหมั่นใจวาผูรับใบอนุญาตยังคงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ สมอ. จะ
ดําเนินการตรวจติดตามภายหลังการอนุญาต โดยการตรวจสอบการทําผลิตภัณฑของผูรับใบอนุญาตและการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ ดังนี้
2.1 ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑโดยการประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ตามขอ 1.1.1 ณ โรงงานที่ทํา
ผลิตภัณฑ ปละ 1 ครั้ง
2.2 เก็บตัวอยางผลิตภัณฑจากโรงงานที่ทํา ผลิตภัณฑเพื่อตรวจสอบ ปละ 1 ครั้ง
โดยทั่วไป สมอ.จะดําเนินการตรวจสอบการทําและตรวจสอบผลิตภัณฑของผูรับใบอนุญาตแตละราย
1 ครั้ง/ป และหากผลการตรวจแสดงวาผูรับใบอนุญาต สามารถรักษาคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนไปตาม
มาตรฐานไดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง สมอ.อาจพิจารณาปรับลดจํานวนครั้งการตรวจสอบการทําและ
การตรวจสอบผลิตภัณฑ ในทางกลับกันหากผลการตรวจแสดงวามีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูรับใบอนุญาตไม
สามารถรักษาคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานไดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง สมอ.อาจพิจารณา
ปรับเพิ่มจํานวนครั้งการตรวจสอบการทําและการตรวจสอบผลิตภัณฑ ตามความเหมาะสม
2.3 ซื้อตัวอยางผลิตภัณฑจากสถานที่จําหนายเพื่อตรวจสอบ ตามความเหมาะสม

3. เงื่อนไขที่ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ
3.1 ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
ผูรับใบอนุญาตตองไดรับการตรวจติดตามภายหลังการอนุญาตตามที่กําหนดและจัดใหมีการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ ดังนี้
(1) ตองมีวิธีการควบคุมคุณภาพตามขอกําหนดกิจกรรมในระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ตามภาคผนวก ก.
ของหลักเกณฑการรับรองผลิตภัณฑ
(2) ตองมีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบ ทุกรายการตามที่มาตรฐานกําหนด โดยที่การตรวจสอบแตละรายการ
อาจกระทําโดยผูรับใบอนุญาตหรือผูอื่นที่ไดรับมอบหมายก็ได
(3) ตองมีเครื่องมือทดสอบรายการตามขอกําหนดในหลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑที่เกี่ยวของเปน
อยางนอย และตองทดสอบเปนประจําที่โรงงาน
(4) ตองแจงให สมอ. ทราบทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ ไปจากที่เคยแจงไวที่ สมอ .ซึ่งอาจมีผลตอ
คุณภาพผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาต
(5) ตองแจงปริมาณการผลิตผลิตภัณฑที่ไดรับใบอนุญาตตอสมอ. ทุกครึ่งปปฏิทินโดยตองแจงภายใน 30 วันนับ
แตวันที่ครบกําหนดแจง
(6) ตองบันทึกและจัดเก็บขอรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑรวมทั้งบันทึกการแกไขและสงสําเนาใหสมอ.
เมื่อไดรับการรองขอ
5/6

2PR0867(00)
3.2 ผูรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกับผลิตภัณฑทั่วไป
ผูรับใบอนุญาตตองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑที่ไดรับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงจาก สมอ.
3.2 ผูรับใบอนุญาตตองชําระคาใชจายในการตรวจสอบผลิตภัณฑภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงใหชําระ

6/6

