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หลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ
ถังบรรจุกาซ-ถังทนความดันสูงสําหรับบรรจุกาซธรรมชาติที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับพาหนะรถยนต
มาตรฐานเลขที่ มอก.2311 -2549

1. การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
การอนุญาตใหใชเครื่องหมายมาตรฐานจะพิจารณาจากขีดความสามารถของโรงงานในการทําผลิตภัณฑให
เปนไปตามที่ มอก. กําหนด และขีดความสามารถในการควบคุมดูแลใหผลิตภัณฑเปนไปตาม มอก.โดย
สม่ําเสมอ โดยขอรับการตรวจสอบเปนโรงงานระดับดี หรือ โรงงานระดับดีมาก

1.1 การตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ
สมอ. จะตรวจเอกสารแสดงวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑและตรวจประเมินโรงงานที่ทําผลิตภัณฑ
เพื่อประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ ตามขอกําหนดกิจกรรมในระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
ภาคผนวก ก. ของหลักเกณฑการรับรองผลิตภัณฑ อยางนอย ดังนี้
ขอกําหนดกิจกรรมในระบบการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ
1.การควบคุมวัตถุดิบ
2.การควบคุมระหวางการผลิต
3.การควบคุมผลิตภัณฑสําเร็จรูป
4.เครื่องจักรที่ใชในการผลิต
5.เครื่องตรวจ วัด และทดสอบ
6.การผลิตและการใหบริการ
7.การควบคุมเครื่องตรวจ วัด และทดสอบ
8.การควบคุมผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนด
9.การควบคุมบันทึกคุณภาพ
10.การควบคุมเอกสาร
11.การทบทวนของคณะผูบริหาร
12.การฝกอบรม
13.การออกแบบและพัฒนา (ถามี)
14.การจัดซื้อ
15.การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
16.การวิเคราะหและการปรับปรุง

ระดับโรงงาน

โรงงาน
ระดับดี
โรงงาน
ระดับดีมาก

หมายเหตุ การพิจาณาออกใบอนุญาต
 โรงงานระดับดีมาก จะพิจารณาผลการตรวจสอบของผลิตภัณฑที่เปนรายแบบ/ขนาด และออกใบอนุญาต
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เปนรายแบบ/ขนาด

 โรงงานระดับดี จะพิจารณาผลการตรวจสอบของผลิตภัณฑที่เปนรายแบบ/ขนาด และออกใบอนุญาตเปน
รายแบบ/ขนาด

อนึ่ง สมอ. จะพิจารณารับผลการตรวจประเมินโรงงาน หรือผลการตรวจประเมินระบบการควบคุม
คุณภาพ ในกรณีที่ผูทําไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพจาก สมอ. หรือจากหนวยตรวจสอบ
รับรองที่ สมอ.ใหการยอมรับ
ทั้งนี้ หากรายละเอียดของระบบบริหารงานคุณภาพของผูทําที่ไดรับการรับรอง แตกตางจากขอกําหนด
หรือไมครบถวนตามที่กําหนดในหลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ ฉบับนี้ สมอ.จะตรวจสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดดังกลาว

1.2 การตรวจสอบผลิตภัณฑ
สมอ.จะตรวจสอบผลิตภัณฑเพื่อการอนุญาตตามขอกําหนดใน มอก.ทุกรายการ โดยมีการจําแนก
ผลิตภัณฑ การเก็บตัวอยาง การออกใบอนุญาต และการยอมรับผลทดสอบดังนี้
1.2.1 การจําแนกผลิตภัณฑ เปนไปตามที่กําหนดในตารางดังนี้
แบบ
CNG - 1
CNG - 2
CNG - 3
CNG - 4

ความจุ ลูกบาศกเดซิเมตร
ตามที่ผูทําระบุ

1.2.2 การเก็บตัวอยางตรวจสอบ
พนักงานเจาหนาที่อาจเปนผูเก็บตัวอยางและสงตรวจสอบ และ/หรือผูขอรับใบอนุญาตอาจยื่น
รายงานผลการทดสอบตัวอยางให สมอ. พิจารณา ทั้งนี้ จํานวนตัวอยางตองเปนไปตามตาราง ดังนี้

การอนุญาตเปนรายแบบ/ขนาด
การออกใบอนุญาต

การเก็บตัวอยาง

1 ชุดตัวอยาง ตอแบบ ตอความจุ ตามที่ยื่นขอ ระบุ แบบ และความจุ ตามที่ยื่นขอ
หมายเหตุ ถังบรรจุกาซ-ถังทนความดันสูงสําหรับบรรจุกาซธรรมชาติที่ใชเปนเชื้อเพลิง
สําหรับพาหนะรถยนต 1 ชุดตัวอยาง ประกอบดวย
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แบบ
CNG - 1
CNG - 2
CNG - 3
CNG - 4

จํานวนตัวอยาง
ถังชั้นใน (ใบ)
2
1
1

จํานวนตัวอยาง
ถังสําเร็จรูป (ใบ)
12
16
17
20

จํานวนตัวอยาง
คอมโพสิทที่พันถัง ( ชิ้น)
1
1
1

1.2.3 สมอ. จะพิจารณารับผลทดสอบผลิตภัณฑอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกันตามความ
เหมาะสม ดังตอไปนี้ (ขอ (2) (3)และ(4) ตองไดรับความเห็นชอบจาก สมอ.กอนดําเนินการ)
(1)
ผลทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบที่ไดรับการแตงตั้ง
(2) ผลทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบที่ไดรับการรับรองความสามารถจาก สมอ. หรือ
หนวยงานที่ สมอ.ใหการยอมรับ
(3) ผลทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบอื่นที่ สมอ. ใหความเห็นชอบ กรณีมีปญหาไม
สามารถทดสอบตามขอ (1) และ (2) ได
(4) ผลทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบของโรงงานที่มีเจาหนาที่เปนผูทดสอบหรือควบคุม

1.3 การตรวจสอบที่ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ
1.3.1 ผูขอรับใบอนุญาต ตองจัดใหโรงงานที่ทําผลิตภัณฑมีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบ ทุกรายการ
ตามที่ มอก. กําหนด โดยที่การตรวจสอบแตละรายการ อาจกระทําโดยผูขอรับใบอนุญาตหรือผูอื่นที่
ไดรับมอบหมาย
1.3.2 ผูขอรับใบอนุญาต ตองจัดใหโรงงานที่ทําผลิตภัณฑมีเครื่องมือทดสอบรายการตอไปนี้ เปนอยางนอย
(1) ความทนความดัน ( Hydraulic test )
(2)
ความทนความดันระเบิด ( Hydrostatic pressure burst test )
(3) ความทนวัฏจักรความดันที่อุณหภูมิหอง(Ambient temperature pressure cycling test)
(4) การรั่วซึมกอนแตก( Leak-before-brake(LBB) test)
(5) การเผาไฟ (Bonfire)
(6) ความทนกรด (Acid environment test )
(7) การตกกระแทก ( Drop test )

2.

การตรวจติดตามภายหลังการอนุญาต
เพื่อใหมั่น ใจว าผูไดรั บใบอนุญ าตยั งคงรัก ษาคุ ณ ภาพผลิตภั ณ ฑใ หเปนไปตามมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ
สมอ.จะดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันตามความเหมาะสม ดังนี้
2.1 ตรวจประเมิน ระบบการควบคุ มคุ ณ ภาพผลิต ภั ณ ฑ ณ โรงงานที่ทําผลิต ภั ณ ฑและเก็ บตั ว อย า ง
ผลิต ภัณฑจากผูรับใบอนุญาต เพื่อตรวจสอบ โดยมีความถี่ต ามระดับโรงงานที่ได รับใบอนุ ญาต
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ดังนี้

2.2

2.3

(1) ระดับดีมาก
ความถี่อยางนอย 1 ครั้งตอ 2 ป
(2) ระดับดี
ความถี่อยางนอย 1 ครั้งตอป
ผูรั บใบอนุญ าตตองสงเอกสารบันทึกคุ ณภาพที่เกี่ ยวของ ตั้ งแตก ารควบคุ มวั ตถุดิบการควบคุ ม
ระหว างการผลิต และการควบคุ ม ผลิต ภั ณ ฑสํ าเร็ จ รู ป ของโรงงานที่ทํา ผลิต ภั ณ ฑ ให สมอ.
พิจารณาเพื่อแสดงวามีระบบการควบคุมคุณภาพเพียงพอที่จะรักษาคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนไปตาม
มาตรฐานอยางสม่ําเสมอ และ สมอ.จะเก็บตัว อย างผลิต ภัณ ฑจากผูรับใบอนุญ าตเพื่อตรวจสอบ
โดยมีความถี่ตามระดับโรงงานที่ไดรับใบอนุญาต ดังนี้
(1) ระดับดีมาก
ความถี่อยางนอย 1 ครั้งตอป
(2 ) ระดับดี
ความถี่อยางนอย 2 ครั้งตอป
สมอ. จะเก็บตัวอยางผลิตภัณฑจากสถานที่จําหนายเพื่อตรวจสอบตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ สมอ. จะกําหนดความถี่ใ นการตรวจติ ดตามผูรับใบอนุญ าตแตละรายตามหลักเกณฑขางตน โดย
พิจารณาขีดความสามารถในการดูแลควบคุ มตนเอง และประวัติการตรวจติดตามที่ผานมา และอาจปรั บ
ความถี่เพิ่มขึ้ น ในกรณี ก ารตรวจครั้ งที่ผานมาพบข อ บกพร อง หรื อมีเหตุ อัน ควรเชื่อได ว าโรงงานที่ทํ า
ผลิตภั ณฑไมสามารถรักษาคุณ ภาพผลิต ภัณฑใ หเปนไปตามมาตรฐานไดอยางสม่ําเสมอ หรื อ เมื่อ สมอ.
ไดรับขอรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ และอาจปรับใหความถี่ลดลงหากผลการตรวจแสดงใหเห็น
วาผูรับใบอนุญาตสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานได
3.

เงื่อนไขที่ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ
3.1 ตองปฏิบัติตามวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้
3.1.1 ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหโรงงานที่ระบุในใบอนุญาตมีการควบคุมคุณภาพอยางนอยตาม
ขอกําหนดในหลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑฉบับนี้
(ก) ตองมีการควบคุมคุณภาพอยางนอยตามตามขอกําหนดกิจกรรมในระบบการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑของหลักเกณฑการรับรองผลิตภัณฑใน ผนวก ก. ตามระดับโรงงาน
ที่ไดรับใบอนุญาต
(ข) ตองมีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบ ทุกรายการที่ มอก.กําหนดโดยที่การตรวจสอบ
แตละรายการอาจกระทําโดยผูรับใบอนุญาตหรือผูอื่นที่ไดรับมอบหมาย
(ค) ตองมีเครื่องมือทดสอบรายการตามขอกําหนดในหลักเกณฑเฉพาะในการรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑฉบับนี้ เปนอยางนอย และตองทดสอบเปนประจําที่โรงงาน
3.1.2 ผูรับใบอนุญาตตองแจงให สมอ.ทราบทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑที่ไดรับ
ใบอนุญาตหรือมีการเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
3.1.3 ผูไดรับใบอนุญาตตองแจงปริมาณการผลิตผลิตภัณฑที่ไดรับใบอนุญาตตอ สมอ.ปละครั้ง
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
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3.1.4 ผูรับใบอนุญาตตองขอรับการตรวจติดตามภายหลังการอนุญาต ทั้งการตรวจประเมินระบบ
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑและการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑเพื่อตรวจสอบ จาก สมอ.หรือ
ผูตรวจสอบการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตามวิธีการและความถี่ที่ สมอ.กําหนด ในกรณีที่
ตรวจติดตามโดยผูตรวจสอบการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ผูรับใบอนุญาตตองสงรายงาน
ผลการตรวจติดตามให สมอ.ดวย
3.1.5 ผูรับใบอนุญาตตองใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการตรวจโรงงานและ/หรือ
เก็บตัวอยางตรวจสอบเพื่อการตรวจติดตามภายหลังการอนุญาตของ สมอ.
3.1.6 ผูรับใบอนุญ าตตองจัด เก็บข อรองเรีย นเกี่ย วกับคุ ณภาพผลิต ภัณฑที่ไดรั บจากลูกคา ตอง
บันทึกขอรองเรียนดังกลาวในแบบที่เหมาะสม และตองพรอมที่จะจัดสงสําเนาขอรองเรียน
และบันทึกการแกไขขอรองเรียนที่กลาวถึงใหแก สมอ. เมื่อไดรับการรองขอ ขอมูลที่ไดรับ
สมอ.ถือเปนความลับ
3.2 ผูรับใบอนุญาตสามารถแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑที่ไดรับใบอนุญาต โดยปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงแหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมไดแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑที่ไดรับใบอนุญาต ตองแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงใหแสดงเครื่องหมายมาตรฐานจาก สมอ.
3.3 ผูรับใบอนุญาตตองชําระคาใชจายในการตรวจสอบภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงใหชําระ
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