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ประกาศ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ
รถยนตขนาดเล็กที่ใชเครื่องยนตดีเซล เฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 6
มาตรฐานเลขที่ มอก.2155-2546
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไข หลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑรถยนตขนาดเล็กที่ใช
เครื่องยนตดีเซล เฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 6 มาตรฐานเลขที่ มอก. 2155-2546
ใหสอดคลองกับหลักเกณฑการรับรองผลิตภัณฑ
ที่คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมีมติใหความ
เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 557-1/2552 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
จึงยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ รถยนตขนาดเล็กที่ใชเครื่องยนตดีเซล เฉพาะดานความ
ปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 6 มาตรฐานเลขที่ มอก. 2155-2546 ฉบับลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2548
และกําหนดหลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ ดังรายละเอียดทายประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ประกาศ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552
(ลงชื่อ)

รัตนาภรณ จึงสงวนสิทธิ์
(นางรัตนาภรณ จึงสงวนสิทธิ์)
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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หลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ
รถยนตขนาดเล็กที่ใชเครื่องยนตดีเซล เฉพาะดานความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 6
มาตรฐานเลขที่ มอก. 2155-2546
1. การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
การอนุญาตใหใชเครื่องหมายมาตรฐานจะพิจารณาจากขีดความสามารถในการทําผลิตภัณฑใหเปนไปตามที่
มาตรฐานกําหนด และขีดความสามารถในการควบคุมดูแลใหผลิตภัณฑเปนไปตามมาตรฐาน อยางสม่ําเสมอ

1.1 การตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ
สมอ.จะตรวจสอบการทําผลิตภัณฑของผูทําทั้งในและตางประเทศ หรือตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑของผูนําเขา ดังนี้
1.1.1 โรงงานที่ทําผลิตภัณฑ
1.1.1.1 ประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑของโรงงานที่ทําตามขอกําหนดกิจกรรมในภาคผนวก ก.
ของหลักเกณฑการรับรองผลิตภัณฑ ดังนี้
(1) การควบคุมวัตถุดิบ
(2) การควบคุมระหวางการผลิต
(3) การควบคุมผลิตภัณฑสําเร็จรูป
(4) การควบคุมผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนด
(5) การชี้บงและสอบกลับได
(6) การเก็บรักษาผลิตภัณฑ
(7) เครื่องจักรที่ใชในการผลิต และการบํารุงรักษา
(8) การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ
(9) การฝกอบรม (ทักษะและความรูความสามารถ)
(10) การควบคุมบันทึกคุณภาพ
อนึ่ง สมอ.จะพิจารณารับผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพจากหนวยงาน ดังนี้
(1) หนวยงานที่ไดรับการแตงตั้ง ตามมาตรา 5
(2) หนวยงานที่ สมอ. ใหการยอมรับตามเกณฑที่ สมอ. กําหนด
1.1.1.2 ตองมีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบผลิตภัณฑทุกรายการตามมาตรฐาน โดยที่การตรวจสอบแตละ
รายการอาจกระทําโดยผูรับใบอนุญาตหรือผูอื่นที่ไดรับมอบหมาย
1.1.1.3 ตองมีเครื่องมือทดสอบ และทดสอบเปนประจํา ในรายการตอไปนี้เปนอยางนอย
(ไมกําหนดเครื่องมือทดสอบ)
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1.1.2 ผูนําเขา
1.1.2.1 ประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑของผูนําเขาตามขอกําหนดกิจกรรมในภาคผนวก ข.
ของหลักเกณฑการรับรองผลิตภัณฑ ดังนี้
(1) การจัดซื้อ
(2) การควบคุมผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนด
(3) การชี้บงและสอบกลับได
(4) การเก็บรักษาผลิตภัณฑ
(5) การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ
(6) การฝกอบรม (ทักษะและความรูความสามารถ)
(7) การควบคุมบันทึกคุณภาพ
1.1.2.2 ตองมีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบผลิตภัณฑทุกรายการตามมาตรฐาน โดยที่การตรวจสอบแตละ
รายการอาจกระทําโดยผูรับใบอนุญาตหรือผูอื่นที่ไดรับมอบหมาย
1.1.2.3 ตองมีเครื่องมือทดสอบ และทดสอบเปนประจํา ในรายการตอไปนี้เปนอยางนอย เวนแตผูนําเขาที่สง
ทดสอบ ณ หองปฏิบัติ การทดสอบที่ สมอ.ใหการยอมรับ
(ไมกําหนดเครื่องมือทดสอบ)

1.2 การตรวจสอบผลิตภัณฑ
สมอ. จะตรวจสอบผลิตภัณฑเพื่อการอนุญาตตามขอกําหนดในมาตรฐานทุกรายการ โดยมีการจําแนก
ผลิตภัณฑ การเก็บตัวอยางตรวจสอบ และการยอมรับผลทดสอบ ดังนี้
1.2.1 การจําแนกผลิตภัณฑ
จําแนกตามประเภท และ แบบ/รุน รถยนต
ประเภท
รถยนตนั่ง มวลเต็มอัตราบรรทุกไมเกิน 2500 กิโลกรัม
รถยนตนั่ง มวลเต็มอัตราบรรทุกเกิน 2500 กิโลกรัม หรือที่ดัดแปลงมาจากรถยนต
บรรทุก และรถยนตบรรทุกเล็กที่มีมวลเต็มอัตราบรรทุกไมเกิน 3500 กิโลกรัม
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1.2.2 การเก็บตัวอยางตรวจสอบ
พนักงานเจาหนาที่เปนผูเก็บตัวอยาง 1 ชุดตัวอยาง ตอ ประเภท และ แบบ/รุน รถยนต
หมายเหตุ 1) 1 ชุดตัวอยาง ประกอบดวย รถยนต 1 คัน
2) นิยามความหมายของคําวา แบบ/รุนของรถยนต หมายถึงรถยนตที่มีรายละเอียดตาม
เอกสารรายละเอียดรถยนต ( ภาคผนวก ค ของ มอก.2155-2546) ซึ่งแบบ/รุนของ
รถยนตเดียวกันอาจมีชื่อเรียกแบบ/รุนหรือรหัสรุนเครื่องยนตที่แตกตางกันไปก็ได
3) หลักเกณฑการเก็บตัวอยาง การขยายขอบเขตการรับรองเฉพาะแบบ การใชผลทดสอบ
และผลการประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ ใหเปนไป ตามที่ระบุในภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ของหลักเกณฑเฉพาะฯ ฉบับนี้
1.2.3 การยอมรับผลทดสอบ
สมอ. จะประเมินผลิตภัณฑตามขอกําหนดในมาตรฐาน โดยจะพิจารณาผลทดสอบผลิตภัณฑ
ตามความเหมาะสม ดังนี้
(1) ผลทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบที่ไดรับการแตงตั้งตามมาตรา 5
(2) ผลทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบที่ สมอ.ใหการยอมรับตามเกณฑที่ สมอ. กําหนด

1.3 การออกใบอนุญาต
สมอ. จะออกใบอนุญาตโดยระบุ ประเภทรถยนต ยี่หอรถยนต แบบรถยนต รุนเครื่องยนต
ความจุกระบอกสูบ รุนเกียร และมวลรถเปลา

2. การตรวจติดตามภายหลังการอนุญาต
เพื่อใหมั่นใจวาผูรับใบอนุญาตยังคงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ สมอ.จะ
ดําเนินการตรวจติดตามภายหลังการอนุญาต
โดยการตรวจสอบการทําผลิตภัณฑของผูรับใบอนุญาตและ
การตรวจสอบผลิตภัณฑ ดังนี้

2.1 การอนุญาตใหทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2.1.1 ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑโดยการประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ตามขอ 1.1.1 ณ โรงงานที่
ทําผลิตภัณฑ 1 ครั้ง / ป
2.1.2 เก็บตัวอยางผลิตภัณฑจากโรงงานที่ทําผลิตภัณฑเพื่อตรวจสอบ 1 ครั้ง / ป
โดยทั่วไป สมอ.จะดําเนินการตรวจสอบการทําและตรวจสอบผลิตภัณฑของผูรับใบอนุญาตแตละราย 1 ครั้ง / ป
และหากผลการตรวจแสดงวาผูไดรับใบอนุญาต สามารถรักษาคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานไดอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง สมอ. อาจพิจารณาปรับลดจํานวนครั้งการตรวจสอบการทําและการตรวจสอบผลิตภัณฑ
ในทางกลับกันหากผลการตรวจแสดงวามีเหตุอันควรเชื่อไดวา
ผูรับใบอนุญาตไมสามารถรักษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานไดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง สมอ. อาจพิจารณาปรับเพิ่มจํานวนครั้งการ
ตรวจสอบการทําและการตรวจสอบผลิตภัณฑ ตามความเหมาะสม
2.1.3 ซื้อตัวอยางผลิตภัณฑจากสถานที่จําหนายเพื่อตรวจสอบ ตามความเหมาะสม
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2.2 การอนุญาตใหนําเขาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2.2.1 ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑโดยการประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ณ โรงงานที่ทําผลิตภัณฑ
หรือตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑของผูนําเขา ตามขอ 1.1.1 หรือ 1.1.2 1 ครั้ง / ป
2.2.2 ผูรับใบอนุญาตตองแสดงผลการตรวจสอบรับรองการผลิต (Conformity of Production, CoP) ของ
ผลิตภัณฑจากโรงงานที่ทํา ทุกครั้งที่นําเขา มิฉะนั้น สมอ.จะเก็บตัวอยางผลิตภัณฑจากผูรับ
ใบอนุญาตทุกครั้งที่นําเขาเพื่อตรวจสอบและหากมีเหตุอันควรเชื่อวาผลิตภัณฑที่นําเขาดังกลาวไม
เปนไปตามมาตรฐาน จะตรวจปลอยผลิตภัณฑตอเมื่อปรากฏวาผลตรวจสอบเปนไปตามมาตรฐาน
2.2.3 เก็บตัวอยางผลิตภัณฑเพื่อตรวจสอบ 1 ครั้ง/ป
2.2.4 ซื้อตัวอยางผลิตภัณฑจากสถานที่จําหนายเพื่อตรวจสอบ ตามความเหมาะสม

3. เงื่อนไขที่ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ
3.1 ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
ผูรับใบอนุญาตตองไดรับการตรวจติดตามภายหลังการอนุญาตตามที่กําหนดและจัดใหมีการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ ดังนี้
(1) ตองมีวิธีการควบคุมคุณภาพตามขอกําหนดกิจกรรมในระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑตาม
ภาคผนวก ก. หรือ ภาคผนวก ข. ของหลักเกณฑการรับรองผลิตภัณฑ
(2) ตองมีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบ ทุกรายการตามที่มาตรฐานกําหนด โดยที่การตรวจสอบแตละ
รายการอาจกระทําโดยผูรับใบอนุญาตหรือผูอื่นที่ไดรับมอบหมายก็ได
(3) กรณีตรวจสอบการทําผลิตภัณฑของผูทําทั้งในและตางประเทศ โรงงานตองมีเครื่องมือทดสอบ
รายการตามขอกําหนดในหลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑที่เกี่ยวของเปนอยางนอย และตอง
ทดสอบเปนประจําที่โรงงาน
(4) กรณีตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑของผูนําเขา ตองมีการทดสอบรายการตามที่
กําหนดในหลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ โดย
(4.1) ผูนําเขาตองมีเครื่องมือทดสอบรายการตามขอกําหนดในหลักเกณฑเฉพาะในการรับรอง
ผลิตภัณฑ และตองทดสอบเปนประจํา ณ สถานที่ของผูรับใบอนุญาต หรือ
(4.2) ผูนําเขาตองสงผลิตภัณฑที่ไดรับใบอนุญาตเพื่อทดสอบรายการตามขอกําหนดในหลักเกณฑ
เฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ ณ หองปฏิบัติการทดสอบที่ สมอ. ใหการยอมรับ
(5) ตองแจงให สมอ. ทราบทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ ไปจากที่เคยแจงไวที่ สมอ .ซึ่งอาจมี
ผลตอคุณภาพผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาต
(6) ตองแจงปริมาณการผลิตผลิตภัณฑที่ไดรับใบอนุญาตตอสมอ. ทุกครึ่งปปฏิทินโดยตองแจงภายใน 30
วัน
นับแตวันที่ครบกําหนดแจง
กรณีนําเขา ผูรับใบอนุญาตตองแจงการนําเขาและปริมาณผลิตภัณฑกอนการนําเขาตอ สมอ. ทุกครั้ง
(7) ตองบันทึกและจัดเก็บขอรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑรวมทั้งบันทึกการแกไขและสงสําเนา
ให สมอ. เมื่อไดรับการรองขอ
3.2 ผูรับใบอนุญาตตองชําระคาใชจายในการตรวจสอบผลิตภัณฑภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงใหชําระ
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ภาคผนวก ก
หลักเกณฑการเก็บตัวอยาง
รถยนตขนาดเล็กที่ใชเครื่องยนตดีเซล ระดับที่ 6 เลขที่ มอก.2155-2546
สมอ. ไดกําหนดหลักเกณฑการเก็บตัวอยางเพื่อทดสอบ ดังนี้
1. การเก็บตัวอยางรถยนตเพื่อทดสอบรายการลักษณะที่ 1 (ปริมาณสารมลพิษจากเครื่องยนต)
1.1 สําหรับกลุมรถยนตที่พิสูจนไดวาเปนประเภทและแบบ/รุนรถยนตเดียวกัน ( อาจมีชื่อเรียกแบบ/รุนหรือ
รหัสรุนเครื่องยนตที่แตกตางกันไปก็ได )
1.1.1 แตมีความแตกตางกัน เฉพาะมวลอางอิง หรือ อัตราทดรวมของเกียรที่แตกตางกันไมเกินรอยละ 8
หรือ ในบางชิ้นสวนที่พิจารณาไดวาไมมีผลกระทบตอปริมาณสารมลพิษที่ออกมาสําหรับการ
ทดสอบรายการลักษณะที่ 1 ใหเก็บตัวอยางทดสอบเพียงชุดตัวอยางเดียวที่มีมวลอางอิงมากที่สุด
แลวขยายผลการทดสอบใหครอบคลุมถึงรถยนตแบบอื่นๆที่อยูในกลุม ถาปริมาณสารมลพิษของ
รถยนตที่ไดรับการรับรองเฉพาะแบบแลว มีคาไมเกินเกณฑที่กําหนดสําหรับรถยนตที่ตองการ
ขยายขอบเขตครอบคลุมถึงนั้น
1.1.2 แตมีความแตกตางกัน
ในบางชิ้นสวนที่พิจารณาไดวาอาจมีผลกระทบตอปริมาณสารมลพิษที่
ออกมาเมื่อทดสอบตามรายการลักษณะที่ 1 ใหเก็บตัวอยางทดสอบเพียงชุดตัวอยางเดียวที่
พิจารณาไดวาใหไอเสียสูงสุด (worst case) แลวขยายผลการทดสอบใหครอบคลุมถึงรถยนต
แบบอื่นๆที่อยูในกลุม ถาปริมาณสารมลพิษของรถยนตที่ไดรับการรับรองเฉพาะแบบแลว มีคาไม
เกินเกณฑที่กําหนดสําหรับรถยนตที่ตองการขยายขอบเขตครอบคลุมถึงนั้น
1.2 สําหรับกลุมรถยนตที่พิสูจนไดวาใชเครื่องยนตเดียวกัน ใหเก็บตัวอยางรถยนตที่ใชเกียรอัตโนมัติแลว
ขยายผลการทดสอบใหครอบคลุมถึงรถยนตที่ใชเกียรธรรมดา
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ภาคผนวก ข
หลักเกณฑการขยายขอบเขตการรับรองเฉพาะแบบ
รถยนตขนาดเล็กที่ใชเครื่องยนตดีเซล ระดับที่ 6 เลขที่ มอก.2155-2546
การขยายขอบเขตใหครอบคลุมถึงรถยนตตอไปนี้
 รถยนตนั่งไมเกิน 9 ที่นั่ง มวลเต็มอัตราบรรทุกไมเกิน 5000 กิโลกรัม (M2) ที่มีมวลอางอิงไมเกิน 2840 กิโลกรัม
 รถยนตบรรทุกที่มีมวลเต็มอัตราบรรทุกเกิน 3500 กิโลกรัม แตไมเกิน 12000 กิโลกรัม (N2) ที่มีมวลอางอิงไม
เกิน 2840 กิโลกรัม
1.ในกรณีที่ผูทําหรือผูนําเขารถยนตที่ไดรับการรับรองเฉพาะแบบแลว รองขอใหขยายขอบเขตการรับรองเฉพาะ
แบบไปยังรถยนตแบบรุนอื่นๆ ใหทําไดดังนี้
1.1 รายการทดสอบ ลักษณะที่ 1
1.1.1 รถยนตที่มีความแตกตางกันเฉพาะมวลอางอิง
1.1.1.1 ประเภทรถยนตนั่งมวลเต็มอัตราบรรทุกไมเกิน 2500 กิโลกรัม ขยายใหครอบคลุมถึงรถยนตที่
มีมวลอางอิงซึ่งตองใชแรงเฉื่อยสมมูลในระดับสูงกวาถัดไปไดสองระดับหรือระดับต่ํากวาทุก
ระดับ
1.1.1.2 รถยนตนั่งมวลเต็มอัตราบรรทุกเกิน 2500 กิโลกรัม หรือที่ดัดแปลงมาจากรถยนตบรรทุก และ
รถยนตบรรทุกเล็กที่มีมวลเต็มอัตราบรรทุกไมเกิน 3500 กิโลกรัม ขยายใหครอบคลุมถึง
(1) รถยนตที่มีมวลอางอิงซึ่งตองใชแรงเฉื่อยสมมูลในระดับสูงกวาถัดไปไดสองระดับ
(2) รถยนตที่มีมวลอางอิงซึ่งตองใชแรงเฉื่อยสมมูลที่ต่ํากวารถยนตที่ไดรับการรับรองเฉพาะ
แบบแลว ถาปริมาณสารมลพิษของรถยนตที่ไดรับการรับรองเฉพาะแบบแลว มีคาไมเกิน
เกณฑที่กําหนดสําหรับรถยนตที่ตองการขยายขอบเขตครอบคลุมถึงนั้น
1.1.2 รถยนตที่มีความแตกตางกันเฉพาะอัตราทดรวมของเกียร
ขยายใหครอบคลุมถึงรถยนตที่มีอัตราทดรวมของเกียรแตละเกียรแตกตางกันไมเกิน
รอยละ 8 โดยอัตราทดรวมของเกียรใหคํานวณจากสูตร
E = V2 - V1
V1
เมื่อ E คือ อัตราทดรวมของเกียร
V2 คือ ความเร็วของรถยนตที่ตองการรับการขยายการรับรองที่รอบเครื่องยนต
1000 รอบตอนาที หนวยเปน กิโลเมตรตอชั่วโมง
V1 คือ ความเร็วของรถยนตที่ไดรับการรับรองเฉพาะแบบแลวที่รอบเครื่องยนต
1000 รอบตอนาที หนวยเปน กิโลเมตรตอชั่วโมง
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1.1.3 รถยนตที่แตกตางกันทั้งมวลอางอิงและอัตราทดรวมของเกียร
ใหเปนไปตามหลักเกณฑตามทั้งขอ 1.1.1 และขอ 1.1.2 ขางตน
1.1.4 การรับรองที่ไดมา ตามการขยายการรับรองเฉพาะแบบตามขอ 1.1.1 และขอ 1.1.2 แลว จะ
นําไปใชเพื่อขยายขอบเขตการรับรองเฉพาะแบบตอไปอีกไมได
1.2. รายการทดสอบ ลักษณะที่ 5
ขยายขอบเขตครอบคลุมถึงรถยนตที่มีระบบการควบคุมปริมาณสารมลพิษ (Pollution Control System)
ระบบเดียวกัน
2. กรณีรถยนตที่เคยไดรับการรับรองเฉพาะแบบแลว
ในภาคผนวก ง. ใหแตกตางไปจากเดิม

และภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรถยนต

2.1 ถาหากรายละเอียดหลักที่ปรากฎในใบอนุญาตยังคงเดิม ผูขอรับใบอนุญาตไมตองยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ใหม แตตองแจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงให สมอ. พิจารณาถึงผลกระทบตอปริมาณสารมลพิษที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยไดรับการรับรองเฉพาะแบบ ซึ่ง สมอ.อาจใหมีการทดสอบใหมหรือไมก็ได
แลวแตกรณี และใหถือวาใบอนุญาตเดิม ครอบคลุมรถยนตแบบนั้น ๆ แลว
2.2 ถาหากรายละเอียดหลักที่ปรากฏในใบอนุญาตเปลี่ยนแปลง ผูขอรับใบอนุญาตตองยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ใหม พรอมแจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงให สมอ. พิจารณาถึงผลกระทบตอปริมาณสารมลพิษที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยไดรับการรับรองเฉพาะแบบ ซึ่ง สมอ.อาจใหมีการทดสอบใหมหรือไมก็ได
แลวแตกรณี แลวจึงจะออกใบอนุญาตฉบับใหมให
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ภาคผนวก ค
หลักเกณฑการใชผลการทดสอบและผลการประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ
รถยนตขนาดเล็กที่ใชเครื่องยนตดีเซล ระดับที่ 6 เลขที่ มอก.2155-2546
1. กรณีผูประกอบรถยนตมีโรงงานผลิตมากกวา 1 แหง ในประเทศเดียวกัน ทําการประกอบรถยนตประเภทและ
แบบ/รุนเดียวกันที่พิสูจนไดวาใชชิ้นสวนหลักที่มีผลตอปริมาณสารมลพิษ แบบเดียวกัน ทํามาจากโรงงาน
เดียวกัน ใหใชผลทดสอบรถยนตที่ประกอบจากโรงงานเพียงแหงเดียวมาประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต
สําหรับรถยนตที่ประกอบจากโรงงานแหงอื่นของผูประกอบรถยนตรายนั้นได
2. การนําผลการทดสอบเดิมมาใชประกอบการพิจารณาสําหรับคําขอใหม ใหใช ผลการทดสอบรับรองเฉพาะ
แบบของรถยนตประเภท และแบบ/รุนเดียวกัน
3. การนําผลการประเมินระบบการควบคุมคุณภาพเดิมมาใชประกอบการพิจารณาสําหรับคําขอใหมใหใชผลการ
ประเมินระบบฯเดิมที่ใชในการอนุญาตหรือผลการประเมินระบบฯจากการตรวจติดตามผล ที่ดําเนินการครั้ง
ลาสุดกับผูรับใบอนุญาต และมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันที่ในรายงานผลการประเมินระบบฯ
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