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สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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รัตนาภรณ จึงสงวนสิทธิ์
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เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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หลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ
ยานยนตที่ใชบนถนน-สวนควบและเครื่องอุปกรณระบบเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติอัด
มาตรฐานเลขที่ มอก.2325 เลม 1 ถึง 19 -2550
1. การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
การอนุญาตใหใชเครื่องหมายมาตรฐานจะพิจารณาจากขีดความสามารถในการทําผลิตภัณฑใหเปนไปตามที่
มาตรฐานกําหนด และขีดความสามารถในการควบคุมดูแลใหผลิตภัณฑเปนไปตามมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ

1.1 การตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ
สมอ.จะตรวจสอบการทําผลิตภัณฑของผูทํา โดยการประเมินระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑของ
โรงงาน ดังนี้
1.1.1 ระบบการควบคุมคุณภาพตามขอกําหนดกิจกรรมในระบบควบคุณภาพผลิตภัณฑตามภาคผนวก ก.
ของหลักเกณฑการรับรองผลิตภัณฑ 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.จะพิจารณารับผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพ จากหนวยงานดังนี้
(1) หนวยงานที่ไดรับการแตงตั้งตามมาตรา 5
(2) หนวยงานที่ สมอ.ใหการยอมรับตามเกณฑที่ สมอ.กําหนด
1.1.2 การควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบผลิตภัณฑทุกรายการตามที่มาตรฐานกําหนด โดยที่การตรวจสอบ
แตละรายการ อาจกระทําโดยผูขอรับอนุญาตหรือผูอื่นที่ไดรับมอบหมาย
1.1.3 เครื่องมือทดสอบที่ตองมี เพื่อทดสอบประจําที่โรงงานในรายการตอไปนี้
(1) ความทนความดันไฮดรอลิก ( Hydrostatic Strength )
(2) การรั่วซึม (Leakage )
(3) ความทนแรงบิดที่เกินกําหนด (Excess torque resistance)
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(4)
(5)

โมเมนตดัด (Bending moment )
การทํางานตอเนื่อง (Continued operation)

1.2 การตรวจสอบผลิตภัณฑ
สมอ. จะตรวจสอบผลิตภัณฑเพื่อการอนุญาตตามขอกําหนดในมาตรฐานที่เกี่ยวของกับสวนควบและ
เครื่องอุปกรณที่เปนสวนประกอบทุกรายการ โดยมีการจําแนกผลิตภัณฑ การเก็บตัวอยางตรวจสอบ
และการยอมรับผลทดสอบ ดังนี้
1.2.1 การจําแนกผลิตภัณฑ ดังนี้
ชื่อรุน (Model) สวนควบและเครื่องอุปกรณที่เปน
หมายเลขชิ้นสวน
สวนประกอบ
(Part Number)
ตามที่ผูทาํ ระบุ
ตามที่ผูทําระบุ
- ลิ้นกันกลับ
(ถามี)
- ลิ้นเปด-ปดดวยมือ
- ลิ้นหัวถังเปด-ปดดวยมือ
- ลิ้นเปด-ปดอัตโนมัติ
- หัวฉีดกาซ
- อุปกรณแสดงคาความดัน
- อุปกรณปรับความดัน
- อุปกรณปรับการไหลของกาซ
- อุปกรณผสมกาซ/อากาศ
- ลิ้นระบายความดัน
- อุปกรณระบายความดัน
- ลิ้นปองกันการไหลเกิน
- เรือนกักกาซและทอออนระบายกาซ
- ทอเชื้อเพลิงคงตัว
- ทอเชื้อเพลิงยืดหยุน
- ตัวกรอง
- ขอตอ
1.2.2 การเก็บตัวอยางตรวจสอบ
เจาหนาที่เปนผูเก็บตัวอยาง 1 ชุดตัวอยาง ทุกหมายเลขชิ้นสวน (Part Number) ของสวนควบและ
เครื่องอุปกรณที่เปนสวนประกอบ ตามจํานวนดังตอไปนี้
ลิ้นกันกลับ 12 ชิ้น
ลิ้นเปด-ปดดวยมือ 12 ชิ้น
ลิ้นหัวถังเปด-ปดดวยมือ 12 ชิ้น
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ลิ้นเปด-ปดอัตโนมัติ 14 ชิ้น
หัวฉีดกาซ 14 ชิ้น
อุปกรณแสดงคาความดัน 14 ชิ้น
อุปกรณปรับความดัน 16 ชิ้น
อุปกรณปรับการไหลของกาซ 14 ชิ้น
อุปกรณผสมกาซ/อากาศ 10 ชิ้น
ลิ้นระบายความดัน 13 ชิ้น
อุปกรณระบายความดัน 27 ชิ้น
ลิ้นปองกันการไหลเกิน 13 ชิ้น
เรือนกักกาซและทอออนระบายกาซ 7 ชิ้น
ทอเชื้อเพลิงคงตัว 5 ชิ้น
ทอเชื้อเพลิงยืดหยุน 14 ชิ้น
ตัวกรอง 12 ชิ้น
ขอตอ 13 ชิ้น
1.2.3 ผลทดสอบ
สมอ. จะประเมินผลิตภัณฑตามขอกําหนดในมาตรฐาน โดยจะพิจารณาผลทดสอบผลิตภัณฑตาม
ความเหมาะสม ดังนี้
(1) ผลทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบที่ไดรับการแตงตั้งตามมาตรา 5
(2) ผลทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบที่ สมอ.ใหการยอมรับตามเกณฑที่ สมอ.กําหนด

1.3 การออกใบอนุญาต
สมอ.จะออกใบอนุญาตโดยระบุชื่อของสวนควบและเครื่องอุปกรณที่เปนสวนประกอบ หมายเลขชิ้นสวน
(Part Number) และชื่อรุน (ถามี)

2. การตรวจติดตามภายหลังการอนุญาต
เพื่อใหมั่นใจวาผูรับใบอนุญาตยังคงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ สมอ.จะ
ดําเนินการตรวจติดตามภายหลังการอนุญาต โดยการตรวจสอบการทําผลิตภัณฑของผูรับใบอนุญาตและการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ ดังนี้
2.1 ตรวจสอบการทําผลิตภัณ ฑโดยการประเมิน ระบบควบคุมคุ ณภาพผลิตภัณฑตามขอ 1.1 ณ โรงงานที่ทํา
ผลิตภัณฑ ปละ 1 ครั้ง
2.2 เก็บตัวอยางผลิตภัณฑจากโรงงานที่ทําผลิตภัณฑเพื่อตรวจสอบ ปละ 1 ครั้ง
2.3 ซื้อตัวอยางผลิตภัณฑจากสถานที่จําหนายเพื่อตรวจสอบ ตามความเหมาะสม

3. เงื่อนไขที่ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ
3.1 ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
ผูรับใบอนุญาตตองไดรับการตรวจติดตามภายหลังการอนุญาตตามที่กําหนดและจัดใหโรงงานที่ระบุใน
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ใบอนุญาตมีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ดังนี้
(1) ตองมีวิธีการควบคุมคุณภาพตามขอกําหนดกิจกรรมในระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑตามภาคผนวก ก.
ของหลักเกณฑการรับรองผลิตภัณฑ
(2) ตองมีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบ ทุกรายการตามที่มาตรฐานกําหนด โดยที่การตรวจสอบแตละ
รายการอาจกระทําโดยผูรับใบอนุญาตหรือผูอื่นที่ไดรับมอบหมายก็ได
(3) ตองมีเครื่องมือทดสอบรายการตามขอกําหนดในหลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
และตองทดสอบเปนประจําที่โรงงาน
(4) ตองแจงให สมอ. ทราบทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ ไปจากที่เคยแจงไวที่ สมอ .ซึ่งอาจมีผล
ตอคุณภาพผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาต
(5) ตองแจงปริมาณการผลิตผลิตภัณฑที่ไดรับใบอนุญาตตอสมอ. ทุกครึ่งปปฏิทินโดยตองแจงภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ครบกําหนดแจง
(6) ตองบันทึกและจัดเก็บขอรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑรวมทั้งบันทึกการแกไขและสงสําเนาให
สมอ. เมื่อไดรับการรองขอ
3.2 ผูรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกับผลิตภัณฑทั่วไป
ผูรับใบอนุญาตตองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑที่ไดรับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงจาก สมอ.
3.3 ผูรับใบอนุญาตตองชําระคาใชจายในการตรวจสอบผลิตภัณฑภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงใหชําระ
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