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ปญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยเปนปญหาท่ีรัฐบาลกําลังแกไขอยางเรงดวน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจัดทํามาตรฐานปริมาณสารมลพิษจากเครื่องยนตของยานยนต เพือ่เปน
เกณฑกาํหนดใหผูทํา ผูนาํเขายานยนต รวมท้ังผูท่ีเกีย่วของใชเปนแนวทางในการควบคุมปรมิาณสารมลพษิจากยานยนต
สํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมจงึกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรมรถยนตท่ีใชเครือ่งยนตแบบ
จุดระเบิดดวยประกายไฟ เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับท่ี 8 ขึ้น

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถยนตท่ีใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ เฉพาะดานความปลอดภัย :
สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับท่ี 8 นี้ กําหนดปริมาณสารมลพิษตามแนวทางของกลุมประเทศสหภาพยุโรป เทียบ
ไดกบัมาตรฐานEURO4 เพือ่ใชควบคุมปรมิาณสารมลพษิจากเครือ่งยนตของรถยนตท่ีใชเครือ่งยนตแบบจดุระเบดิ
ดวยประกายไฟ ใหเขมงวดกวาในระดับท่ี 7

มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมนี ้เปนเลมหนึง่ในชดุมาตรฐานเกีย่วกบัปรมิาณสารมลพษิจากเครือ่งยนตของยานยนต
ท่ีประกาศไปแลวคือ
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มอก.1295-2541 รถยนตขนาดใหญท่ีใชเครือ่งยนตดีเซล เฉพาะดานความปลอดภัย: สาร
มลพิษจากเครื่องยนต ระดับท่ี 3
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เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับท่ี 3
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มอก.2320-2552 รถยนตขนาดใหญท่ีใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟท่ีใช
กาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้ อเพลิง เฉพาะดาน
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(5)



มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี กําหนดขึ้นโดยใชเอกสารตอไปน้ีเปนแนวทาง
1. UN/ECE Regulation No. 83 Rev.3

Incorporating all valid text up to:
Incorporating all valid text up to the 05 series of amendments
Supplement 1 to the 05 series of amendments
Supplement 2 to the 05 series of amendments
Corrigendum 1 to the 05 series of amendments
Corrigendum 2 to the 05 series of amendments
Supplement 3 to the 05 series of amendments
Supplement 4 to the 05 series of amendments
Corrigendum 3 to the 05 series of amendments
Supplement 5 to the 05 series of amendments

2. UN/ECE Regulation No. 83 Rev.3 - Erratum

3. UN/ECE Regulation No. 83 Rev.3 – Amendment 1
Supplement 6 to the 05 series of amendments

4. UN/ECE Regulation No. 83 Rev.3 – Corrigendum 3
Corrigendum 1 to Revision 3

5. UN/ECE Regulation No. 83 Rev.3 – Amendment 1- Corrigendum 1
Corrigendum 1 to Supplement 6 to the 05 series of amendments

6. UN/ECE Regulation No. 83 Rev.3 – Amendment 2
Supplement 7 to the 05 series of amendments

7. UN/ECE Regulation No. 83 Rev.3 – Amendment 3
Supplement 8 to the 05 series of amendments

8. COMMISSION REGULATION (EC) No 692/2008
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับท่ี ๔๓๕๓ ( พ.ศ. ๒๕๕๔ )

ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑

เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
รถยนตท่ีใชเครือ่งยนตแบบจุดระเบดิดวยประกายไฟ เฉพาะดานความปลอดภัย :

สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับท่ี ๘

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรมออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม  รถยนตท่ีใชเครือ่งยนต
แบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ  เฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต  ระดับท่ี ๘ มาตรฐานเลขท่ี
มอก.๒๕๔๐-๒๕๕๔ ไว  ดังมีรายละเอียดตอทายประกาศนี้

ท้ังนี ้ใหมีผลตัง้แตวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเปนตนไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔

       ชัยวุฒ  บรรณวัฒน
รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 
รถยนตที่ใชเครือ่งยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ    

เฉพาะดานความปลอดภัย: 
สารมลพิษจากเครื่องยนต  ระดับที่  8 

1.  ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนด การทํา คุณลักษณะท่ีตองการ เคร่ืองหมายและฉลาก การชัก
ตัวอยางและเกณฑตัดสิน การทดสอบรถยนตท่ีใชเคร่ืองยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ ท่ีผูทําออกแบบ
ใหใชเช้ือเพลิง  ดังน้ี 

1.1.1 น้ํามันเบนซินและ/หรือน้ํามันแกสโซฮอล  

1.1.2 น้ํามันเบนซินและ/หรือน้ํามันแกสโซฮอล รวมกับกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลว  

1.1.3 พลังงานจากเช้ือเพลิงและจากอุปกรณสะสมกําลัง/พลังงานไฟฟา (เชน แบตเตอร่ี  ตัวเก็บประจุ  ลอชวย
แรง/เคร่ืองกําเนิดไฟฟา ) ในการขับเคล่ือนทางกล 

ซ่ึงตอไปในมาตรฐานน้ีจะเรียกวา "รถยนต" 

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะ รถยนตนั่ง (รวมถึงรถยนตออฟโรด) รถยนตบรรทุก
และรถยนตนั่งท่ีดัดแปลงมาจากรถยนตบรรทุก 

1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะดานความปลอดภัยเกี่ยวกับปริมาณของสารมลพิษ  
ความทนทานของอุปกรณควบคุมมลพิษ และระบบวินจิฉัยอุปกรณควบคุมสารมลพิษ 

1.4 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึง 

1.4.1 รถยนตท่ีมีมวลเต็มอัตราบรรทุกนอยกวา 400 kg (กิโลกรัม) และ/หรือรถยนตท่ีมีความเร็วออกแบบ
สูงสุดนอยกวา 50  km/h (กิโลเมตรตอช่ัวโมง) 

1.4.2 รถยนตท่ีมีกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดของเคร่ืองยนตนั้น ๆ ไมเกิน 15 kW (กิโลวัตต) โดยรถยนตนั่งมีมวล
รถเปลาไมเกิน  400 kg   และรถยนตบรรทุกมีมวลรถเปลาไมเกิน 550 kg 

1.4.3 รถยนตท่ีใชเคร่ืองยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟและใชกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปน
เช้ือเพลิง ท่ีมีมวลเต็มอัตราบรรทุกมากกวา 3 500 kg  
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1.5 น้ํามันเบนซินในมาตรฐานนี้ใหรวมถึงน้ํามันแกสโซฮอล E-10 ท่ีเปนไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน  

1.6 น้ํามันแกสโซฮอลในมาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงน้ํามันท่ีมีสวนผสมระหวางน้ํามันเบนซินและเอทานอลเปน
สวนผสมสูงสุดไดถึงรอยละ 85  

ท้ังนี้ไมรวมถึงน้ํามันแกสโซฮอล E-10 ท่ีเปนไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน  

2.  บทนิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 แบบ/รุน รถยนต (vehicle type) หมายถึง รถยนตแบบ/รุน ใด ๆ จะพิจารณาเปน แบบ/รุน เดียวกัน ถาไมมี
ขอแตกตางในคุณลักษณะท่ีจําเปน ดังนี้ 

2.1.1 แรงเฉ่ือยสมมูลท่ีสัมพันธกับมวลอางอิงตามท่ีระบุในขอ 3.5.1 ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
การทดสอบสารมลพิษจากรถยนต  

2.1.2 คุณลักษณะของเคร่ืองยนตและรถยนต ตามท่ีระบุในภาคผนวก ก. 

2.2 มวลอางอิง (reference mass) หมายถึง ผลรวมของมวลรถเปลาแลวบวกมวล 100 kg  สําหรับทดสอบตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการทดสอบสารมลพิษจากรถยนต  

2.2.1 มวลรถเปลา (unladen mass) หมายถึง มวลรถยนตพรอมใชงานท่ีไมรวมมวลคนขับ 75 kg และมวล
ผูโดยสารหรือพนักงานประจํารถ  

2.2.2 มวลรถยนตพรอมใชงาน (mass of the vehicle in running order) หมายถึง มวลรถเปลาพรอมตัวถังและ
อุปกรณตอพวง ในกรณียานยนตลากจูง หรือมวลของคัสซีพรอมหองคนขับถาผูทําไมไดประกอบตัวถัง
และ/หรืออุปกรณตอพวง พรอมดวยสารหลอเย็น, น้ํามันหลอล่ืน, 90 % ของเช้ือเพลิง, 100 % ของ
ของเหลวอ่ืน ๆ  (ยกเวนน้ําใช), เคร่ืองมือ, ลออะไหล, คนขับ (75 kg) และมวลของพนักงานประจํารถ 
(75 kg) สําหรับรถโดยสารประจําทางหรือรถโคชท่ีมีท่ีนั่งพนักงานประจํารถ 

2.3 มวลเต็มอัตราบรรทุก (maximum mass) หมายถึง ผลรวมของมวลรถเปลากับมวลที่รถยนตนั้นสามารถ
บรรทุกไดตามขอกําหนดของผูทํา 

2.4 สารมลพิษกาซ (gaseous pollutants) หมายถึง  

2.4.1 กาซคารบอนมอนอกไซด แสดงคาเปน CO  

2.4.2 กาซออกไซดของไนโตรเจน ในรูปของไนโตรเจนไดออกไซด แสดงคาเทียบเทาเปน NO2  

2.4.3 กาซไฮโดรคารบอน ท่ีมีคาสมมุติ ดังนี้ 
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-  CH 1.85   สําหรับน้ํามันเบนซิน 
-  CH 2.525   สําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 
-  CH4   สําหรับกาซธรรมชาติ 
-  C1H2.09O0.066  สําหรับแกสโซฮอล E-20 
-  C1H2.74O0.385  สําหรับแกสโซฮอล E-85 

2.5 สารมลพิษไอเสีย (tailpipe emission) หมายถึง สารมลพิษกาซท่ีออกมาจากทอไอเสีย 

2.6 สารมลพิษไอระเหย (evaporative emission) หมายถึง ไอระเหยของไฮโดรคารบอนท่ีสูญเสียจากระบบ
เช้ือเพลิงของรถยนตนอกเหนือจากสวนท่ีออกไปทางทอไอเสีย 

2.6.1 การสูญเสียในถังน้ํามัน (tank breathing losses) หมายถึง ไอระเหยของไฮโดรคารบอนท่ีสูญเสียจาก
ระบบเช้ือเพลิงของรถยนตเนื่องจากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในถังน้ํามันเช้ือเพลิง (แสดงคาเปน CH2.33) 

2.6.2 การสูญเสียเม่ือจอดรถยนตขณะเคร่ืองรอน (hot soak losses) หมายถึง ไอระเหยของไฮโดรคารบอนท่ี
สูญเสียจากระบบเช้ือเพลิงของรถยนตท่ีจอดอยูกับท่ีหลังจากขับเคล่ือนไดระยะหนึ่ง (แสดงคาเปน 
CH2.20) 

2.7 หองขอเหวี่ยง (engine crankcase) หมายถึง ท่ีวางภายในหรือภายนอกท่ีหอหุมเคร่ืองยนตซ่ึงตอกับอาง
น้ํามันเคร่ืองดวยทอภายในหรือภายนอกซ่ึงกาซและไอระเหยสามารถร่ัวออกมาได 

2.8 อุปกรณชวยติดขณะเครื่องเย็น (cold start device) หมายถึง อุปกรณท่ีเพิ่มปริมาณเช้ือเพลิงในสวนผสมของ
อากาศและเช้ือเพลิงข้ึนช่ัวขณะเพื่อใหเคร่ืองยนตติดงายข้ึนในขณะเคร่ืองยนตเย็น 

2.9 อุปกรณชวยติดเคร่ือง (starting aid) หมายถึง อุปกรณท่ีชวยใหเคร่ืองยนตติดงายข้ึนโดยไมทําใหปริมาณ
เช้ือเพลิงในสวนผสมของเช้ือเพลิงกับอากาศเพ่ิมข้ึนเชน อุปกรณอุนอากาศ การปรับแตงจังหวะการฉีด
เช้ือเพลิง 

2.10 ความจุกระบอกสูบของเคร่ืองยนต (engine capacity)   

2.10.1  กรณีเคร่ืองยนตแบบชัก หมายถึง ปริมาตรแทนท่ีของลูกสูบท้ังหมด 

2.10.2 กรณีเคร่ืองยนตแบบหมุน หมายถึง ปริมาตรแทนท่ี 2 เทา ของชองวางอากาศระหวางโรเตอรและเส้ือโร
เตอร   

2.11 อุปกรณควบคุมมลพิษ (pollution control devices) หมายถึง สวนประกอบในรถยนตท่ีควบคุมและ/หรือ
จํากัดสารมลพิษไอเสียหรือไอระเหย 

2.12 ระบบวินิจฉัยอุปกรณควบคุมสารมลพิษ (an on-board diagnostic system - OBD) หมายถึง ระบบที่สามารถ
บงช้ีพื้นท่ีท่ีมีการทํางานผิดปกติเกิดข้ึน ดวยการแสดงรหัสผิดปกติท่ีเก็บไวในหนวยความจําคอมพิวเตอร 
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2.13 กลไกปรับเปล่ียน (defeat device) หมายถึง อุปกรณหรือระบบใด ๆ ท่ีออกแบบใหตรวจ/จับ อุณหภูมิ 
ความเร็วรถ ความเร็วรอบเคร่ืองยนต ระบบสงกําลัง สุญญากาศทอรวม หรือตัวแปรอ่ืนใด โดยมีจุดประสงค 
เพื่อกระตุน ปรับเปล่ียน หนวง ยกเลิกการกระตุน การทํางานของสวนใด ๆ ของระบบควบคุมสารมลพิษท่ี
เปนสาเหตุของการลดประสิทธิผลระบบควบคุมสารมลพิษ ภายใตเง่ือนไขท่ีอาจเกิดข้ึนไดในการใชงาน
ปกติของรถยนต 

อุปกรณหรือระบบท่ีออกแบบนั้นอาจไมถูกพิจารณาเปนกลไกปรับเปล่ียนถา 

2.13.1 กลไกดังกลาวมีไวเพื่อปองกันเคร่ืองยนตเสียหายหรืออุบัติเหตุ และเพ่ือการทํางานท่ีปลอดภัยของ
รถยนต หรือ 

2.13.2 กลไกดังกลาวมีหนาท่ีติดเคร่ืองยนตเทานั้น หรือ 

2.13.3 เปนสภาพท่ีถูกกําหนดในการทดสอบลักษณะท่ี 1  

2.14 ตระกูลรถยนต (family of vehicles) หมายถึง กลุมของรถยนตท่ีจําแนกใหเปนตัวแทนรถยนตตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการทดสอบสารมลพิษจากรถยนต 

2.15 เช้ือเพลิงตามท่ีเคร่ืองยนตตองการ (fuel requirement by the engine) หมายถึง ชนิดของเช้ือเพลิงท่ีเคร่ืองยนต
ใชตามปกติ  

- น้ํามันเบนซิน 
-   กาซปโตรเลียมเหลว 
-   กาซธรรมชาติ 
-   น้ํามันเบนซินและกาซปโตรเลียมเหลว 
-   น้ํามันเบนซินและกาซธรรมชาติ 
- น้ํามันเบนซินและน้ํามันแกสโซฮอล 
-  น้ํามันแกสโซฮอลและกาซธรรมชาติ 
-  น้ํามันแกสโซฮอลและกาซปโตรเลียมเหลว 

 2.16 ระบบคืนสภาพการทํางานเปนคาบ (periodically regenerating system) หมายถึง อุปกรณควบคุมมลพิษ 
(เชน แคทาลิติกสคอนเวอรเตอร ตัวดักจับสารมลพิษอนุภาค) ท่ีมีกระบวนการคืนสภาพการทํางานเปนระยะ  
เม่ือใชงานตามปกติท่ีนอยกวา 4 000 km  ในวัฏจักรการขับเคล่ือนท่ีการคืนสภาพการทํางานเกิดข้ึนอาจมีคา
ปริมาณสารมลพิษเกินเกณฑท่ีกําหนดได  ถาอุปกรณควบคุมมลพิษมีการคืนสภาพการทํางานอยางนอยหนึ่ง
คร้ังในการทดสอบลักษณะท่ี 1 และมีการคืนสภาพการทํางานแลวอยางนอยหนึ่งคร้ังในวัฏจักรขับเคล่ือน
ชวงเตรียมสภาพรถยนต  ใหพิจารณาเปนระบบคืนสภาพการทํางานแบบตอเนื่อง   
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ในกรณีผูทํารองขอ การทดสอบเพ่ิมเติมจะไมนํามาใช ถาผูทําเตรียมขอมูลใหกับหนวยรับรองไดวาในวัฏ
จักรการขับเคลื่อนท่ีการคืนสภาพการทํางานเกิดข้ึนนั้น คาปริมาณสารมลพิษยงัคงตํ่ากวาเกณฑท่ีกําหนด
ตามขอ 5.3.1.4   

2.17 รถยนตไฮบริด (Hybrid vehicles: HV)  

2.17.1 นิยามทั่วไปสําหรับรถยนตไฮบริด: (Hybrid vehicles : HV)  หมายถึง  รถยนต ท่ี มีตัวแปลงผัน
พลังงานท่ีแตกตางกันอยางนอย 2 ชนิด และมีระบบสะสมพลังงานท่ีแตกตางกันอยางนอยสองระบบ
เพื่อการขับเคล่ือน 

2.17.2 นิยามสําหรับรถยนตไฮบริดไฟฟา: (Hybrid electrical vehicles: HEV)  หมายถึง รถยนตท่ีขับเคล่ือนทาง
กล โดยใชพลังงานจากเช้ือเพลิงและจากอุปกรณสะสมกําลัง/พลังงานไฟฟา (เชน แบตเตอร่ี  ตัวเก็บ
ประจุ  ลอชวยแรง/เคร่ืองกําเนิดไฟฟา ) 

2.18 รถยนตเช้ือเพลิงเดี่ยว (mono fuel vehicle)  

2.18.1 รถยนตเช้ือเพลิงกาซเด่ียว (mono fuel gas vehicle) หมายถึง รถยนตท่ีออกแบบข้ันตนใหใชเช้ือเพลิง
กาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวในการขับเคล่ือน แตอาจมีระบบเช้ือเพลิงสําหรับน้ํามันเบนซิน 
เพื่อใชในกรณีฉุกเฉินสําหรับติดเคร่ืองเทานั้น โดยความจุของถังน้ํามันตองไมเกิน 15 L (ลิตร) 

2.19 รถยนตเช้ือเพลิงคู (bi-fuel vehicle) หมายถึง รถยนตท่ีมีระบบเก็บเช้ือเพลิงแยกกันสองระบบ ท่ีออกแบบให
ขับเคล่ือนโดยใชเช้ือเพลิงเพียงชนิดเดียวในขณะเวลานั้นๆ และบางชวงเวลาสามารถใชเช้ือเพลิงท่ีแตกตาง
กันสองชนิดได 

2.19.1 รถยนตเช้ือเพลิงคูกาซ (bi-fuel gas vehicle)  หมายถึง รถยนตท่ีใชเช้ือเพลิงในการขับเคล่ือนไดท้ัง
น้ํามันเบนซินและกาซธรรมชาติ หรือ กาซปโตรเลียมเหลว หรือ ไบโอมีเทน หรือ ไฮโดรเจน 

2.20 รถยนตเช้ือเพลิงผสม (flex fuel vehicle) หมายถึง รถยนตท่ีมีระบบเก็บเช้ือเพลิงระบบเดียวที่สามารถ
ขับเคล่ือนโดยใชสวนผสมของเช้ือเพลิงท่ีแตกตางกันต้ังแตสองชนิดข้ึนไปได  

2.20.1 รถยนตเช้ือเพลิงผสมเอทานอล(flex fuel ethanol vehicle)  หมายถึง  รถยนต เ ช้ือ เพลิงผสมสามารถ
ขับเคล่ือนโดยใชน้ํามันเบนซินหรือน้ํามันเบนซินท่ีมีสวนผสมเอทานอล สูงสุดไดถึงรอยละ 85 (E85) 
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3.  การย่ืนขอการรับรอง 

ไมนําขอกําหนดใน UN/ECE R 83 มาใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมฉบับนี้ แตใหใชขอความดังตอไปนี้
แทน  

“ใหผูทําเตรียมรถยนตแบบท่ีจะใหทดสอบ 1 คัน พรอมแจงรายละเอียดรถยนตตามภาคผนวก ก. ของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้”  

สําหรับการขอการรับรองท่ีเกี่ยวของกับระบบวินิจฉัยอุปกรณควบคุมมลพิษ ผูทําตองสงมอบขอมูลท่ีเกี่ยวของตาม
ภาคผนวก ก. พรอมดวยรายละเอียดตอไปนี้ 

3.1 ผูทําตองระบุ 

3.1.1 รอยละของการจุดระเบิดผิดปกติจากจํานวนท้ังหมด ท่ีมีผลทําใหปริมาณสารมลพิษเกินเกณฑท่ีกําหนด
ในตารางท่ี 2 ของขอ 5.3.1.4   ถารอยละของการจุดระเบิดผิดปกตินั้นเกิดข้ึนจากตอนติดเคร่ืองในการ
ทดสอบลักษณะท่ี 1 ตามขอ 5.3.1  

3.1.2 รอยละของการจุดระเบิดผิดปกติจากจํานวนท้ังหมด ท่ีมีผลทําใหแคทาลิติกสคอนเวอรเตอรเกิดความ
รอนเกินกอนท่ีจะกอใหเกิดความเสียหาย 

3.2 ขอมูลโดยละเอียดท่ีอธิบายคุณลักษณะการทํางานของระบบวินิจฉัยอุปกรณควบคุมมลพิษ ท่ีรวมถึงรายการ
สวนประกอบท่ีเกี่ยวของท้ังหมดกับระบบควบคุมปริมาณสารมลพิษ เชน ตัววัด  ตัวกระตุน และอุปกรณท่ี
ตรวจวัดโดยระบบวินิจฉัยอุปกรณควบคุมมลพิษ 

3.3 รายละเอียดของตัวบงช้ีการทํางานผิดพลาดท่ีระบบวินิจฉัยอุปกรณควบคุมมลพิษใชในการสงสัญญาณ
แสดงความผิดพลาดใหผูขับทราบ 

4.  การรับรองแบบ 

ไมนําขอกําหนดใน UN/ECE R 83 มาใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมฉบับนี้ แตใหใชขอความดังตอไปนี้
แทน“รถยนตตองเปนไปตามขอ 5. จึงจะถือวารถยนตแบบ/รุน นั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้” 

 5.  คุณลักษณะท่ีตองการและการทดสอบ 

5.1 ท่ัวไป 

5.1.1 ผูทําตองออกแบบ สรางและประกอบ สวนประกอบที่มีผลตอสารมลพิษไอเสียและสารมลพิษไอระเหย
ในรถยนตใหอยูในเกณฑท่ีกําหนดตามขอ 5. ตลอดอายุของรถยนต ตามสภาพใชงานปกติ 

5.1.2  ผูทําตองมีมาตรการทางเทคนิค เพื่อใหแนใจวาสามารถควบคุมสารมลพิษไอเสียและสารมลพิษไอ
ระเหยใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดตลอดอายุของรถยนตตามสภาพใชงานปกติ     รวมถึงความคงทน
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ของทอออน      ขอตอ  การตอเช่ือมตาง ๆ ท่ีใชในระบบควบคุมปริมาณสารมลพิษท่ีเปนไปตามเดิมท่ี
ออกแบบไว 

สําหรับสารมลพิษไอเสีย อาจไมใชขอกําหนดนี้ได ถาเปนไปตามขอ 5.3.1.4  

สําหรับสารมลพิษไอระเหย อาจไมใชขอกําหนดนี้ได ถาเปนไปตามขอ 5.3.1.4  

5.1.2.1 ท้ังนี้หามใชกลไกปรับเปล่ียน 

5.1.3 ชองเติมน้ํามัน 

5.1.3.1 ผูทําตองออกแบบใหชองเติมน้ํามันมีขนาดเสนผานศูนยกลางเล็กกวาท่ีหัวเติมน้ํามันขนาดเสนผาน
ศูนยกลางภายนอก 23.6 mm (มิลลิเมตร) จะผานเขาไปได  

5.1.3.2 ชองเติมน้ํามันอาจไมเปนไปตามขอ 5.1.3.1 ไดถา 

(1) สารตะกั่วในนํ้ามันเช้ือเพลิงไมมีผลกระทบตออุปกรณควบคุมมลพิษของรถยนตท่ีผูทํา
ออกแบบไว และ 

(2) มีปายหรือสัญลักษณท่ีเห็นไดชัดเจนไมลบเลือนงายวาใหใชเช้ือเพลิงไรสารตะกั่วแสดงไวใน
ตําแหนงท่ีเห็นไดทันที 

5.1.4 ผูทําตองปองกันไมใหสารมลพิษไอระเหยออกมากเกินไป หรือน้ํามันเช้ือเพลิงหก อันเนื่องมาจากฝาถัง
หายไป โดยอาจใชวิธีการดังนี้ 

5.1.4.1 ฝาปดถังเติมน้ํามันแบบเปด-ปดอัตโนมัติ ท่ีถอดออกไมได 

5.1.4.2 การออกแบบท่ีหลีกเล่ียงไมใหสารมลพิษไอระเหยออกมากเกินไปเม่ือฝาปดถังเติมน้ํามันหายไป 

5.1.4.3 วิธีอ่ืน ๆ ท่ีทําใหเกิดผลในทํานองเดียวกัน เชน ใชฝาปดถังเติมน้ํามัน มีโซลามฝาปดถังหรือนํากุญแจ
ท่ีใชติดเคร่ืองยนตมาใชปดฝาถังน้ํามัน ในกรณีนี้สามารถเอากุญแจออกไดขณะท่ีฝาปดถังน้ํามันอยู
ในตําแหนงล็อก 

5.1.5 ความปลอดภัยของระบบอิเล็กทรอนิกส 

5.1.5.1 รถยนตใด ๆ ท่ีมีคอมพิวเตอรควบคุมปริมาณสารมลพิษตองมีลักษณะเฉพาะในการปองกันการ
ปรับแก ยกเวนแตไดรับอนุญาตจากผูทํา ถาการแกไขนั้นจําเปนสําหรับการวินิจฉัย การบริการ การ
ตรวจสอบ การปรับเปล่ียนใหม หรือการซอมรถยนต รหัสคอมพิวเตอรท่ีสามารถโปรแกรมใหมได 
หรือตัวแปรในการทํางานตองปองกันการเขาไปรบกวน  

ใหนําหนวยความจําการสอบเทียบใด ๆ ท่ีถอดออกไดไวในกลองปดผนึก หรือปองกันโดยรหัส
อิเล็กทรอนิกสและไมสามารถเปล่ียนไดหากไมใชเคร่ืองมือและวิธีการพิเศษ 
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5.1.5.2 ตัวแปรในการทํางานของเคร่ืองยนตท่ีเปนรหัสคอมพิวเตอร ตองไมสามารถเปล่ียนแปลงไดหากไม
ใชเคร่ืองมือและวิธีการพิเศษ 

5.1.5.3 ผูทําอาจขอใหหนวยรับรองยกเวนขอกําหนดขอใดขอหนึ่งสําหรับรถยนตท่ีไมจําเปนตองมีการ
ปองกันโดยเกณฑท่ีใชในการประเมินการยกเวนอาจประกอบดวย คุณลักษณะการทํางานของ
หนวยความจํา ความสามารถในการทํางานระดับสูงของรถยนต แผนปริมาณการจําหนาย หรือเกณฑ
อ่ืน ๆ 

5.1.5.4 ผูทําท่ีใชระบบรหัสคอมพิวเตอรท่ีสามารถเขียนโปรแกรมใหมได (เชน หนวยความจําอานอยางเดียว 
ชนิดโปรแกรมและลบไดดวยกระแสไฟฟา EEPROM) ตองมีการปองกันไมใหมีการเขียนโปรแกรม
ใหมโดยไมไดรับอนุญาต  

หากระบบดังกลาวสามารถเขาถึงผานทางอิเล็กทรอนิกสไดจากเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูทําท่ีอยูนอก
พื้นที่ดําเนินการ ผูทําตองเพ่ิมมาตรการการปองกันการถูกรบกวนและมีระบบปองกันการเขียนทับ
ดวย  โดยผูมีอํานาจจะเปนผูอนุมัติระดับการปองกันการรบกวนและวิธีการท่ีเพียงพอ 

5.2 การทดสอบ 

รถยนตตองผานการทดสอบตามลักษณะท่ีกําหนดตามตารางท่ี 1  

 



มอก.2540-2554 

-9- 

ตารางที่ 1 ลักษณะการทดสอบที่กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภทรถยนต เครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟที่รวมถึงรถยนตไฮบริด 

 เชื้อเพลิงเดี่ยว เชื้อเพลิงคู (1) เชื้อเพลิงผสม 

      E20 E85 
ชนิดเชื้อเพลิง 

 
การทดสอบ 

เบนซิน  
( E < 10) 

เบนซิน ( E < 10) 
 

เบนซิน ( E < 10) เบนซิน ( E < 10) เบนซิน ( E < 10) 

กาซปโตรเลียมเหลว กาซธรรมชาติ /  
ไบโอมีเทน 

แกสโซฮอล  
( E < 20) 

แกสโซฮอล 
 ( E < 85) 

ลักษณะที่ 1 √ √ 
(ทั้งสองเชื้อเพลิง) 

√ 
(ทั้งสองเชื้อเพลิง) 

√ 
(ทั้งสองเชื้อเพลิง) 

√ 
(ทั้งสองเชื้อเพลิง) 

ลักษณะที่ 2 √ √ 
(ทั้งสองเชื้อเพลิง) 

√ 
(ทั้งสองเชื้อเพลิง) 

√ 
(ทั้งสองเชื้อเพลิง) 

√ 
(ทั้งสองเชื้อเพลิง) 

ลักษณะที่ 3 √ √ 
(เฉพาะเบนซิน) 

√ 
(เฉพาะเบนซิน) 

√ 
(เฉพาะเบนซิน) 

√ 
(เฉพาะเบนซิน) 

ลักษณะที่ 4 √ √ 
(เฉพาะเบนซิน) 

√ 
(เฉพาะเบนซิน) 

√ 
(เฉพาะเบนซิน) 

√ 
(เฉพาะเบนซิน) 

ลักษณะที่ 5 √ √ 
(เฉพาะเบนซิน) 

√ 
(เฉพาะเบนซิน) 

√ 
(เฉพาะเบนซิน) 

√ 
(เฉพาะเบนซิน) 

OBD √ - - √ 
(เชื้อเพลิงเบนซิน หรือ 
แกสโซฮอล E20) 

√ 
(เชื้อเพลิงเบนซิน หรือ 
แกสโซฮอล E85)  

(1) สําหรับรถยนตเชื้อเพลิงคู ที่สามารถใชเชื้อเพลิงผสม ใหทําการทดสอบทั้งขอกําหนดสําหรับเชื้อเพลิงคูและเชื้อเพลิงผสม โดยไมทดสอบ OBD 
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5.3 วิธีการทดสอบ 

5.3.1 การทดสอบลักษณะท่ี 1 (ปริมาณสารมลพิษไอเสียเฉล่ียภายหลังติดเคร่ืองขณะเย็น) 

5.3.1.1 รถยนตท่ีมีมวลเต็มอัตราบรรทุกไมเกิน  3 500 kg ตองทดสอบลักษณะท่ี 1 ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการทดสอบสารมลพิษจากรถยนต 

5.3.1.2 นํารถยนตไปไวบนแชสซิสไดนาโมมิเตอรท่ีมีการจําลองน้ําหนักบรรทุกและแรงเฉ่ือยสมมูล 

(1) การทดสอบประกอบดวยสองสวน คือสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 เปนระยะเวลาตอเนื่อง 1 180 s 
(วินาที) ดังแสดงในรูปท่ี 1 โดยระยะเวลาระหวางส้ินสุดสวนท่ี 1 และเร่ิมตนสวนท่ี 2 ท่ีมีการ
ปรับแตงอุปกรณในการทดสอบ อาจไมตองทําการเก็บตัวอยางได ท้ังนี้ตองไมเกิน 20 s และ
ไดรับความยินยอมโดยผูทํา 
(1.1) รถยนตท่ีใชท้ังน้ํามันเบนซินและกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปน

เช้ือเพลิง  ใหทดสอบลักษณะท่ี 1 โดยใชเช้ือเพลิงท้ังสองประเภท 
  (1.2) รถยนตท่ีใชท้ังน้ํามันเบนซินและน้ํามันแกสโซฮอลเปนเช้ือเพลิง ใหทดสอบลักษณะ

ท่ี 1 โดยใชน้ํามันเบนซินและน้ํามันแกซโซฮอลท่ีมีเอทานอลเปนสวนผสมสูงสุด
ตามท่ียื่นขอ   
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รูปท่ี 1 วัฏจักรการขับเคล่ือนสําหรับการทดสอบลักษณะท่ี 1 

(ขอ 5.3.1.2 (1)) 
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(2) สวนท่ี 1 วัฏจักรในเมือง ประกอบดวยวัฏจักรมูลฐาน 4 วัฏจักร แตละวัฏจักรประกอบดวย 15 
ข้ัน (เดินเบา  เพิ่มความเร็ว คงความเร็ว ลดความเร็ว และอ่ืน ๆ) 

(3) สวนท่ี 2 วัฏจักรนอกเมือง จํานวน 1 วัฏจักร ท่ีประกอบดวย 13 ข้ัน (เดินเบา  เพิ่มความเร็ว คง
ความเร็ว ลดความเร็ว และอ่ืน ๆ) 

(4) ระหวางการทดสอบสารมลพิษไอเสียจะถูกเจือจางและเก็บตัวอยางสะสมแบบเปนสัดสวนใน
ถุงเก็บตัวอยางหนึ่งใบหรือมากกวา  สารมลพิษไอเสียท่ีถูกเจือจาง การเก็บตัวอยางและการ
วิเคราะหใหเปนไปตามกระบวนการที่กําหนดดานลาง วัดปริมาตรโดยรวม บันทึกคาปริมาณ
คารบอนมอนอกไซด  ไฮโดรคารบอน  และออกไซดของไนโตรเจน  

5.3.1.3 ดําเนินการทดสอบตามกระบวนการท่ีกําหนดในขอ 3. ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการ
ทดสอบสารมลพิษจากรถยนต วิธีเก็บตัวอยาง การวิเคราะห ใหเปนไปตามท่ีกําหนด 

5.3.1.4 ใหทําการทดสอบจํานวน 3 คร้ังตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอ 5.3.1.5 ผลการทดสอบใหคูณดวยตัว
ประกอบการเส่ือมสภาพท่ีเหมาะสมตามท่ีกําหนดในขอ 5.3.5 และในกรณีคืนสภาพการทํางานเปน
คาบ ตามขอ 2.16 ใหคูณดวยคา Ki ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการทดสอบสารมลพิษจากรถยนตแลว
คาปริมาณสารมลพิษกาซในการทดสอบแตละคร้ัง ตองนอยกวาเกณฑท่ีกําหนดในตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี  2  ปริมาณสารมลพิษจากเคร่ืองยนตสําหรับการทดสอบรับรองเฉพาะแบบ  การทดสอบลักษณะท่ี 1 

(ขอ 5.3.1.4) 
หนวยเปน g/km 

ประเภทรถยนต มวลอางอิง 
(kg) 

คารบอน 
มอนอกไซด 

ไฮโดร 
คารบอน 

ออกไซดของ
ไนโตรเจน 

รถยนตนั่ง มวลเต็มอัตราบรรทุกไมเกิน 2 500 kg -  1.00 0.10 0.08 

รถยนตนั่งมวลเต็มอัตราบรรทุกเกิน 2 500 kg หรือ 

รถยนตบรรทุกและรถยนตนั่งที่ดัดแปลงมาจากรถยนตบรรทุก
ที่มีมวลเต็มอัตราบรรทุกไมเกิน 3 500 kg  

ไมเกิน 1 305 1.00 0.10 0.08 

เกิน 1 305 แตไมเกิน 1 760 1.81 0.13 0.10 

เกิน 1 760 2.27 0.16 0.11 

 
(1)  ผลการวิเคราะหคูณดวยตัวประกอบการเส่ือมสภาพแลวยอมใหปริมาณสารมลพิษแตละคา

เกินเกณฑท่ีกําหนดไดเพียงคร้ังเดียวจากสามคร้ังและตองไมเกิน 10 % ท้ังนี้คาเฉล่ียของท้ัง
สามคาตองตํ่ากวาเกณฑท่ีกําหนด ไมวาผลการวิเคราะหคูณดวยตัวประกอบการเส่ือมสภาพ
แตละคาท่ีมากกวาเกณฑท่ีกําหนดไมเกิน 10 % นั้นจะเกิดข้ึนในการทดสอบคร้ังเดียวกัน
หรือไมก็ตาม  
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5.3.1.5 จํานวนการทดสอบตามขอ 5.3.1.4 อาจลดลงไดถา 

(1)  ในการทดสอบคร้ังแรกปริมาณสารมลพิษทุกคามีคาไมเกิน 70 % ของคาท่ีกําหนดตามตาราง
ท่ี 2 ใหทดสอบเพียงคร้ังเดียวและถือวาเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดตามขอ 5.3.1.4 

(2) ในการทดสอบคร้ังแรกปริมาณสารมลพิษบางคามีคาเกิน 70 % แตไมเกิน 85 % ของคาท่ี
กําหนดตามตารางท่ี 2 ใหทดสอบคร้ัง ท่ี 2 และถาผลรวมของปริมาณสารมลพิษในการ
ทดสอบสองคร้ังมีคาไมเกิน 170 %  ของคาท่ีกําหนดตามตารางที่ 2 จึงจะถือวาเปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนดตามขอ 5.3.1.4 
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เม่ือ Vi1    Vi2   Vi3  คือ  ปริมาณสารมลพษิi  (ตามที่ระบุไวในตารางที ่ 2) จากการทดสอบคร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 

คร้ังที่ 3 ตามลําดบั ซ่ึงคูณตัวประกอบการเส่ือมสภาพแลว 
  L  คือ  เกณฑกําหนดของปริมาณสารมลพษิi  ตามที่ระบไุวในตารางที ่2  

รูปท่ี 2 ผังการทดสอบลักษณะท่ี 1 

ใช 

เปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

ทดสอบ 3 ครั้ง ถา  
Vi1 < L และ Vi2 < L และ Vi3 < L 

ทดสอบ 2 ครั้ง ถา  
Vi1 ≤ 0.85L และ Vi2 < L และ Vi1 + Vi2 < 1.70L 

ไมใช 

ทดสอบ 1 ครั้ง ถา Vi1 ≤ 0.70L 

Vi1 > 1.10L 

Vi2 > 1.10L หรือ 
Vi1 ≥ L และ Vi2 ≥ L 

Vi3 > 1.10L 

Vi3 ≥ L และ 
Vi2 ≥ L หรือ Vi1 ≥ L 

(Vi1 + Vi2 + Vi3 ) / 3  < L 

เปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

เปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

เปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

ไมเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ใช 

ใช 

ใช 
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5.3.2 การทดสอบลักษณะท่ี 2  (ปริมาณคารบอนมอนอกไซดในขณะเคร่ืองยนตเดินเบา)  

5.3.2.1 ใหทดสอบกับรถยนตตามขอ 1.  

(1) รถยนตท่ีใชท้ังน้ํามันเบนซินและกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปนเช้ือเพลิงให
ทดสอบลักษณะท่ี 2 โดยใชเช้ือเพลิงท้ังสองประเภท 

(2) รถยนตท่ีใชท้ังน้ํามันเบนซินและน้ํามันแกสโซฮอลเปนเช้ือเพลิงใหทดสอบลักษณะท่ี 2 โดย
ใชน้ํามันเบนซินและน้ํามันแกสโซฮอลท่ีมีเอทานอลเปนสวนผสมสูงสุดตามท่ียื่นขอ   

5.3.2.2 เม่ือทดสอบลักษณะท่ี 2 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการทดสอบสารมลพิษจากรถยนต
แลว ความเขมขนของคารบอนมอนอกไซดท่ีออกมาจากเคร่ืองยนตขณะเดินเบา 

(1) ตองไมเกิน 3.5 % โดยปริมาตร เม่ือทดสอบโดยปรับตัวควบคุมภาวะการเดินเบาตามท่ีผูทํา
ระบุ  

(2) ตองไมเกิน 4.5 % โดยปริมาตร เม่ือทดสอบโดยปรับตัวควบคุมภาวะการเดินเบาภายในชวง
การปรับตามท่ีกําหนดในภาคผนวก ก. 

5.3.3 การทดสอบลักษณะท่ี  3 (ปริมาณสารมลพิษจากหองขอเหวี่ยง) 

5.3.3.1 ใหทดสอบกับรถยนตตามขอ 1.  

(1) รถยนตท่ีใชท้ังน้ํามันเบนซินและกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปนเช้ือเพลิงให
ทดสอบลักษณะท่ี 3 โดยใชน้ํามันเบนซินเปนเช้ือเพลิงเทานั้น 

(2) รถยนตท่ีใชท้ังน้ํามันเบนซินและน้ํามันแกสโซฮอลเปนเช้ือเพลิงใหทดสอบลักษณะท่ี 3 โดย
ใชน้ํามันเบนซินเปนเช้ือเพลิงเทานั้น 

5.3.3.2 เม่ือทดสอบลักษณะท่ี 3 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการทดสอบสารมลพิษจากรถยนต
แลวตองไมมีกาซออกจากหองขอเหวี่ยงสูบรรยากาศ  

5.3.4 การทดสอบลักษณะท่ี  4 (ปริมาณสารมลพิษไอระเหย) 

5.3.4.1 ใหทดสอบกับรถยนต ท่ีมีมวลเต็มอัตราบรรทุกไมเกิน 3 500 kg 

(1) รถยนตท่ีใชท้ังน้ํามันเบนซินและกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปนเช้ือเพลิงให
ทดสอบลักษณะท่ี 4 โดยใชน้ํามันเบนซินเปนเช้ือเพลิงเทานั้น 

(2) รถยนตท่ีใชท้ังน้ํามันเบนซินและน้ํามันแกสโซฮอลเปนเช้ือเพลิงใหทดสอบลักษณะท่ี 4 โดย
ใชน้ํามันเบนซินเปนเช้ือเพลิงเทานั้น 

5.3.4.2 เม่ือทดสอบลักษณะท่ี 4 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการทดสอบสารมลพิษจากรถยนต
แลว สารมลพิษไอระเหยท่ีวัดไดตองนอยกวา  2.0  g/test 
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5.3.5 การทดสอบลักษณะท่ี 5 (ความทนทานของอุปกรณควบคุมมลพิษ) 

5.3.5.1 ใหทดสอบกับรถยนตท่ีมีมวลเต็มอัตราบรรทุกไมเกิน 3 500 kg ในรายการทดสอบตามขอ 5.3.1 การ
ทดสอบเสมือนกับการเรงอายุรถยนตวาขับเคล่ือนมาแลวเปนระยะทาง 80 000 km  ตามข้ันตอนท่ี
กําหนดในขอ 7. ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการทดสอบสารมลพิษจากรถยนตในสนาม
ทดสอบ บนทองถนน หรือบนแชสซิสไดนาโมมิเตอร 

(1) รถยนตท่ีใชท้ังน้ํามันเบนซินและกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปนเช้ือเพลิงให
ทดสอบลักษณะท่ี 5 โดยใชน้ํามันเบนซินเปนเช้ือเพลิงเทานั้น 

(2) รถยนตท่ีใชท้ังน้ํามันเบนซินและน้ํามันแกสโซฮอลเปนเช้ือเพลิงใหทดสอบลักษณะท่ี 5 โดย
ใชน้ํามันเบนซินเปนเช้ือเพลิงเทานั้น 

5.3.5.2 ผูทําอาจเลือกใชคาตัวประกอบการเส่ือมสภาพ 1.2  แทนการทดสอบลักษณะท่ี 5 ได 

ในกรณีท่ีผูทํารองขอ หนวยทดสอบจะทําการทดสอบลักษณะท่ี 1 กอนท่ีจะทําการทดสอบลักษณะท่ี  
5 แลวเสร็จ โดยใชตัวประกอบการเส่ือมสภาพ 1.2 เม่ือทําการทดสอบลักษณะท่ี 5 แลวเสร็จอาจแก
ผลการทดสอบรับรองเฉพาะแบบ โดยใชตัวประกอบการเส่ือมสภาพท่ีไดจากการทดสอบแทนตัว
ประกอบการเส่ือมสภาพ 1.2  

5.3.5.3 นําคาตัวประกอบการเส่ือมสภาพจากขอ 5.3.5.1 หรือขอ 5.3.5.2 ไปใชในขอ 5.3.1.4  

5.3.6 การทดสอบลักษณะท่ี 6 (การทดสอบหาปริมาณสารมลพิษจากรถยนตท่ีอุณหภูมิต่ํา) 

“ไมนํามาใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมฉบับนี้” 

5.3.7  การทดสอบระบบวินิจฉัยอุปกรณควบคุมมลพิษ (OBD) 

5.3.7.1 ใหทดสอบกับรถยนตท่ีมีมวลเต็มอัตราบรรทุกไมเกิน 3 500 kg และหากเปนรถยนตท่ีใชเช้ือเพลิง
ผสม ใหดําเนินการตามกระบวนการทดสอบโดยใชเช้ือเพลิงชนิดใดก็ได  

5.3.7.2 เม่ือทดสอบระบบวินิจฉัยอุปกรณควบคุมมลพิษตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการทดสอบ
สารมลพิษจากรถยนตแลว  

5.3.7.2.1 ระบบวินิจฉัยอุปกรณควบคุมสารมลพิษ ตองบงช้ีความเสียหายของสวนประกอบหรือ
ระบบที่เกี่ยวของกับปริมาณสารมลพิษ เม่ือความเสียหายนั้นมีผลทําใหปริมาณสาร
มลพิษตาง ๆ เกินเกณฑท่ีกําหนดในตารางที่ 3 
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ตารางท่ี  3 ปริมาณสารมลพิษจากเคร่ืองยนตสําหรับการทดสอบระบบวินิจฉัยอุปกรณควบคุมสารมลพิษ  

(ขอ 5.3.7.2.1) 

หนวยเปน g/km 

ประเภทรถยนต มวลอางอิง 
(kg) 

คารบอน 
มอนอกไซด 

ไฮโดรคารบอน ออกไซดของ
ไนโตรเจน 

รถยนตนั่ง มวลเต็มอัตราบรรทุกไมเกิน 2 500 kg  -  3.20 0.40 0.60 

รถยนตนั่งมวลเต็มอัตราบรรทุกเกิน 2 500 kg หรือ
รถยนตบรรทุกและรถยนตนั่งที่ดัดแปลงมาจากรถยนต
บรรทุกที่มีมวลเต็มอัตราบรรทุกไมเกิน 3 500 kg  

ไมเกิน 1 305 3.20 0.40 0.60 

เกิน 1305 แตไมเกิน 1 760 5.80 0.50 0.70 

เกิน 1 760 7.30 0.60 0.80 

 
5.3.7.2.2 รถยนตแตละแบบ /รุน  เ ม่ือพิจารณาตามภาคผนวก  ช .  ของ  มาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการทดสอบสารมลพิษจากรถยนต แลวจัดไดวาอยูในตระกูล
เดียวกันกับรถยนตตัวอยางใหถือวาไดรับการรับรองเฉพาะแบบดวย 

5.3.8 ขอมูลสารมลพิษสําหรับการทดสอบเม่ือใชงานบนถนน 

5.3.8.1 ขอกําหนดนี้ใชเฉพาะรถยนตท่ีใชเคร่ืองยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟท่ีไดขอรับการรับรอง 

5.3.8.2 เม่ือทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการทดสอบสารมลพิษจากรถยนตขอ 4. การ
ทดสอบลักษณะท่ี 2  ท่ีภาวะเดินเบาแลว 

-   ใหบันทึกคาความเขมขนของคารบอนมอนอกไซดท่ีออกมาจากเคร่ืองยนต 

-    ใหบันทึกคาความเร็วรอบเคร่ืองยนตและความคลาดเคล่ือนในระหวางทดสอบ 

5.3.8.3 เม่ือทดสอบท่ีรอบเดินเบาสูง (เชน ท่ีมากกวา 2 000 rpm (รอบตอนาที)) 

-  ใหบันทึกคาความเขมขนของคารบอนมอนอกไซดท่ีออกมาจากเคร่ืองยนต 

- ใหบันทึกคาแลมปดา 

- ใหบันทึกคาความเร็วรอบเคร่ืองยนตและความคลาดเคล่ือนในระหวางทดสอบ 

5.3.8.4 ใหวัดและบันทึกอุณหภูมิน้ํามันเคร่ืองขณะทดสอบ (การคํานวณคาแลมปดา) 

5.3.8.5 ผูทําตองรับรองความถูกตองของคาแลมปดาท่ีวัดไดตามขอ 5.3.8.3 ใหใชไดในการรับรองการผลิต
ภายใน 24 เดือน นับจากวันท่ีไดรับการรับรองแบบ การประเมินตองอยูบนพื้นฐานของขอมูลท่ีได
จากรถยนตท่ีผลิต 
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5.3.9   ขอกําหนดอ่ืนๆ 

ระบบเก็บตัวอยางปริมาณสารมลพิษ คุณลักษณะของเคร่ืองมือทดสอบ วิธีสอบเทียบอุปกรณวัด  การ
ทวนสอบระบบ การคํานวณปริมาณสารมลพิษ และวิธีการทดสอบคุณสมบัติเช้ือเพลิง ใหเปนไปตามท่ี
หนวยรับรองกําหนด 

6.  การดัดแปลงแบบ/รุนของรถยนต 

“ไมนํามาใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมฉบับนี้” 

7.  การขยายการรับรองแบบ 

“ไมนํามาใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมฉบับนี้” 

8.  การรับรองการผลิต 

“ไมนํามาใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมฉบับนี้” 

9.  เครื่องหมายและฉลาก 

9.1 ท่ีสวนใดสวนหน่ึงของเคร่ืองยนตหรือในบริเวณหองเคร่ืองของรถยนตทุกคัน อยางนอยตองมีเลข อักษร 
หรือเคร่ืองหมายแจงรุน (model) ของเคร่ืองยนตท่ีใชกับรถยนตใหเห็นไดงาย ชัดเจน และถาวร  

9.2 ท่ีสวนใดสวนหนึ่งของชองเติมน้ํามันตองมีอักษรหรือสัญลักษณระบุชนิดเช้ือเพลิงท่ีผูทําแนะนําใหใช  

ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ  ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 

10.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

10.1 การชักตัวอยาง 

 ใหชักตัวอยางรถยนตจํานวน 1 คัน 

10.2 เกณฑตัดสินสําหรับการทดสอบรับรองเฉพาะแบบ 

รถยนตตองเปนไปตามขอ 5.1  และขอ 5.2 จึงจะถือวารถยนตแบบนั้นเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี ้
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ภาคผนวก ก. 

รายละเอียดของรถยนต    
(ขอ 3.) 

ในการทดสอบรับรองเฉพาะแบบใหผูทําระบุรายละเอียดของรถยนต (ถามี) ในรายการท่ีเกี่ยวของกับแบบ/รุน ท่ียื่น
ขอ ดังตอไปนี ้ในบางรายการท่ีมีขอมูลมากกวาหนึ่ง ใหระบุขอมูลท้ังหมด  

ในท่ีนี้เลขลําดบัขอใหเปนไปตามลําดับท่ีระบุไวใน UN/ECE R83 

สําหรับขอท่ีมีสัญลักษณ * ขอมูลเปนไปตามเอกสาร Commission Regulation (EC)  (EC Directive) No 692/2008 
Annex I Appendix 3  
 
1. ท่ัวไป 

1.1 ช่ือผูทํา (เคร่ืองหมายการคาของผูทํา)  : ........................................................................ 
1.2 ชนิดและรายละเอียดทางการคาท่ัวไป : ......................................................................... 
1.3 วิธีบงช้ีชนิด, ถามีเคร่ืองหมายบนรถยนต : .................................................................... 

1.3.1 พื้นที่ระบุเคร่ืองหมาย : ................................................................................. 
1.4 แบบของรถยนต : .......................................................................................................... 
1.5 ช่ือและท่ีอยูของผูทํา : ................................................................................................... 
1.6 ท่ีอยูของโรงงานผูทํา : .................................................................................................. 
 

2. คุณลักษณะโครงสรางท่ัวไปของรถยนต 
2.1 รูปภาพหรือแบบแสดง : .............................................................................................. 

 2.2 เพลากําลัง (จํานวน  ตําแหนง การเช่ือมตอ) : ................................................. 
 
3. มวลและมิต ิ

3.1 มวลรถยนตพรอมใชงานของแตละแบบตัวถัง (อางอิงแบบแสดง (ถามี)) หรือมวลของคัสซีพรอมหอง
คนขับถาผูทําไมไดประกอบตัวถัง(พรอมอุปกรณมาตรฐานท่ีรวมถึงสารหลอเย็น น้ํามันหลอล่ืน 
เช้ือเพลิง เคร่ืองมือ ลออะไหล คนขับ) คาสูงสุดและคาตํ่าสุด : ...................... 

3.2 น้ําหนกับรรทุกสูงสุดทางเทคนิคท่ีระบุโดยผูทํา (คาสูงสุด คาตํ่าสุด) : ........................... 
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4. เคร่ืองยนต  
4.1 ผูทํา : ............................................................................................................................. 

4.1.1 รหัสเคร่ืองยนตของผูทํา : ............................................................................... 
4.2 เคร่ืองยนตสันดาปภายใน 

4.2.1.1 การทํางาน : จุดระเบิดดวยประกายไฟ/จดุระเบิดดวยแรงอัด  ส่ีจังหวะ/สองจังหวะ ....... 
4.2.1.2 จํานวนกระบอกสูบและรูปแบบการจัดวาง : ........................................... 

   4.2.1.2.1 เสนผานศูนยกลางกระบอกสูบ : ………………………..mm 
4.2.1.2.2 ระยะชัก : …………………..……… …………..………mm 
  *ลําดับข้ันการจุดระเบิด (ขอ 3.2.1.2.3 ใน EC Directive No 692/2008) : …… 

4.2.1.3 ปริมาตรกระบอกสูบ : …………….….………..…...cm3 

4.2.1.4 อัตราสวนการอัด : …………………………………min-1 

4.2.1.5 แบบแสดงรูปทรงของหองเผาไหมและหวัลูกสูบ (เฉพาะเคร่ืองยนตแบบจุดระเบิดดวย
ประกายไฟ)  : ……………………… 

4.2.1.6 ความเร็วรอบเดินเบาปกติ (ท่ีรวมคาความคลาดเคล่ือน) : ….....................…rpm 
  4.2.1.7 ความเร็วรอบเดินเบาสูง     : ……………………..……rpm 

4.2.1.8 ความเขมขนของคารบอนมอนอกไซดขณะเดินเบาตามขอกําหนดของผูทํา (เฉพาะ
เคร่ืองยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ)  :…………………… % 

4.2.1.9 กําลังสุทธิสูงสุด : ………..……kW ท่ี ………….…… rpm 
 *ความเร็วรอบเคร่ืองยนตสูงสุดท่ียอมให ตามท่ีระบุโดยผูทํา .....rpm  (ขอ 3.2.1.9 ใน EC 

Directive No 692/2008) 
 * แรงบิดสุทธิสูงสุด ตามท่ีระบุโดยผูทํา ……………….Nm  ท่ี …………rpm (ขอ 

3.2.1.10ใน EC Directive No 692/2008) 
4.2.2 เช้ือเพลิง : น้ํามันเบนซิน  น้าํมันแกสโซฮอล (รอยละสวนผสมท่ีแนะนาํ) น้ํามันดีเซล  

น้ํามันไบโอดีเซล  กาซปโตรเลียมเหลว  กาซธรรมชาติหรือน้ํามันไบโอมีเทน หรือเช้ือเพลิง
อ่ืน ๆ (ระบุ) : ………………………………………………………………..……. 

 4.2.3 คาออกเทนนัมเบอร …………………………………………………… 
  *ฉลากหรือสัญลักษณบริเวณชองเติมน้ํามัน (ขอ 3.2.2.3 ใน EC Directive No 692/2008) 
   :  ........... 
  *ประเภทเช้ือเพลิงของรถยนต เช้ือเพลิงเดี่ยว  เช้ือเพลิงคู  เช้ือเพลิงผสม(ขอ 3.2.2.4 ใน 

EC Directive No 692/2008)  : .............................................. 
  *ปริมาณเช้ือเพลิงชีวภาพสูงสุดท่ียอมรับไดในเช้ือเพลิง ตามท่ีผูทําระบุ..... %โดยปริมาตร 

(ขอ 3.2.2.5 ใน EC Directive No 692/2008) 
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4.2.4  การจายน้าํมันเช้ือเพลิง 
4.2.4.1 คารบูเรเตอร   มี/ไมมี 

4.2.4.1.1 ยี่หอ : …………………… …… ……………………....…. 
4.2.4.1.2 แบบ : ………………………… ……….……………….… 
4.2.4.1.3 จํานวน : …………………… ………………….……….… 
4.2.4.1.4 การปรับแตง : ....................................................................... 

4.2.4.1.4.1 นมหน ู: …………………………………………...… 
4.2.4.1.4.2 เวนจูริ : …………………………………………...…. 
4.2.4.1.4.3 ระดับหองลูกลอย : …..……………………………...… 
4.2.4.1.4.4 มวลลูกลอย : ………………………………..……...…. 
4.2.4.1.4.5 เข็มลูกลอย : …………………………………….....…. 

4.2.4.1.5 ระบบติดเคร่ืองขณะเย็น : ควบคุมโดยคน/ อัตโนมัติ............... 
4.2.4.1.5.1 การทํางาน : ..................................................................... 
4.2.4.1.5.2 ขอจํากัดการทํางาน/การปรับต้ัง : …………………….. 

 4.2.4.2 การฉีดเช้ือเพลิง (สําหรับเคร่ืองยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด) : มี/ไมมี 
4.2.4.2.1 รายละเอียดระบบ : ................................................................ 
4.2.4.2.2 การทํางาน : ฉีดโดยตรง/เผาไหมลวงหนา/เผาไหมแบบวน 
4.2.4.2.3 ปมฉีด 

4.2.4.2.3.1  ยี่หอ : ……………………… ………………..….….… 
4.2.4.2.3.2  แบบ : ………………… …… ……………..… 
4.2.4.2.3.3  ปริมาณเช้ือเพลิงสูงสุด ………..….mm3 /ชวงชักหรือรอบที่

ความเร็วรอบปม ......................................min-1 

4.2.4.2.3.4  ระยะเวลาการฉีด : …………………………….……… 
4.2.4.2.3.5  เสนโคงการจดุระเบิดลวงหนา : .................................... 
4.2.4.2.3.6  กระบวนการสอบเทียบ : แทนทดสอบ/เคร่ืองยนต 

4.2.4.2.4 กัฟเวอรเนอร 
4.2.4.2.4.1  แบบ : .......................................................................... 
4.2.4.2.4.2  พิกัดความเร็วรอบสูงสุด  

 4.2.4.2.4.2.1 เม่ือมีภาระ : ……………………rpm 
4.2.4.2.4.2.2 เม่ือไมมีภาระ: …………….……rpm 

    4.2.4.2.4.3  ความเร็วรอบเดินเบา : ……………….. rpm 
4.2.4.2.5 หัวฉีด 
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4.2.4.2.5.1  ยี่หอ : ……………………… ………………..….….… 
4.2.4.2.5.2  แบบ : ………………… …… ……………..… 
4.2.4.2.5.3  ความดันขณะเปด หรือภาพแสดงคุณลักษณะ : ……….. 

4.2.4.2.6 ระบบติดเคร่ืองขณะเย็น 
4.2.4.2.6.1  ยี่หอ : ……………………… ………………..….….… 
4.2.4.2.6.2  แบบ : ………………… …… ……………………..… 
4.2.4.2.6.3   รายละเอียด : ………………………………………….. 

4.2.4.2.7 อุปกรณชวยติดเคร่ือง 
4.2.4.2.7.1  ยี่หอ : ……………………… ………………..….….… 
4.2.4.2.7.2  แบบ : ………………… …… ……………………..… 
4.2.4.2.7.3 รายละเอียดระบบ : ……………………………………….. 

  *หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส : มี/ไมมี (ขอ 3.2.4.2.9 ใน EC Directive No 692/2008)............ 
      *ยี่หอ (ขอ 3.2.4.2.9.1 ใน EC Directive No 692/2008) : …… 
      *แบบ (ขอ 3.2.4.2.9.2 ใน EC Directive No 692/2008) : ……………… 
   *รายละเอียดของระบบ ในกรณีท่ีไมใชการฉีดแบบตอเนือ่ง ใหระบุ

รายละเอียดท่ีเทียบเทา (ขอ 3.2.4.2.9.3ใน EC Directive No 
692/2008) : ……… 

   *ยี่หอและแบบของหนวยควบคุม (ขอ 3.2.4.2.9.3.1 ใน EC 
Directive No 692/2008) : ...................... 

   *ยี่หอและแบบของตัวปรับแรงดันเช้ือเพลิง (ขอ 3.2.4.2.9.3.2 
ใน EC Directive No 692/2008)  : ................... 

   *ยี่หอและแบบของตัวตรวจวัดการไหล (ขอ 3.2.4.2.9.3.3 ใน 
EC Directive No 692/2008)  : .......................... 

   *ยี่หอและแบบของหัวจายเช้ือเพลิง (ขอ 3.2.4.2.9.3.4 ใน EC 
Directive No 692/2008)  : ............................. 

   *ยี่หอและแบบของหองปกผีเส้ือ (ขอ 3.2.4.2.9.3.5 ใน EC 
Directive No 692/2008) : ....................................... 

   *ยี่หอและแบบของตัวตรวจวัดอุณหภูมิน้ํา (ขอ 3.2.4.2.9.3.6 
ใน EC Directive No 692/2008) : ................ 

   *ยี่หอและแบบของตัวตรวจวัดอุณหภูมิอากาศ (ขอ 
3.2.4.2.9.3.7 ใน EC Directive No 692/2008) : ............. 
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   *ยี่หอและแบบของตัวตรวจวัดความดันอากาศ (ขอ 
3.2.4.2.9.3.8 ใน EC Directive No 692/2008) : ....... 

4.2.4.3 การฉีดเช้ือเพลิง (สําหรับเคร่ืองยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ) : มี/ไมมี  
 *รายละเอียดการทํางาน : ทอรวมไอดี (จุดเดียว/หลายจุด) / ฉีดโดยตรง /อ่ืน ๆ 

(ระบุ) (ขอ 3.2.4.3.1 ใน EC Directive No 692/2008)  .................. 
     *ยี่หอ (ขอ 3.2.4.3.2 ใน EC Directive No 692/2008)  : …………… 
     *แบบ (ขอ 3.2.4.3.3ใน EC Directive No 692/2008)  : ….…… 
4.2.4.3.2 รายละเอียดของระบบ ในกรณีท่ีไมใชการฉีดแบบตอเนือ่ง ใหระบุรายละเอียด

ท่ีเทียบเทา : ………………… …… ……………..…  
   ยี่หอและแบบหรือของหนวยควบคุม : ........................... 

  ยี่หอและแบบของตัวปรับแรงดันเช้ือเพลิง : ............................... 
  ยี่หอและแบบของตัวตรวจวดัการไหลของอากาศ : .................... 
  ยี่หอและแบบของหัวจายเช้ือเพลิง  : ……………………….… 
  ยี่หอและแบบของตัวปรับความดัน  : ………………………….… 
  ยี่หอและแบบของไมโครสวิตช  : …………………………….… 
 ยี่หอและแบบของสกรูปรับรอบเดินเบา  : …………………….… 
 ยี่หอและแบบของหองปกผีเส้ือ  : …………………………….… 
 ยี่หอและแบบของตัวตรวจวดัอุณหภูมิน้ํา  : ……….…….…….… 
 ยี่หอและแบบของตัวตรวจวดัอุณหภมิูอากาศ  : ……………….… 

 *ยี่หอและแบบของตัวตรวจวัดความดันอากาศ (ขอ 3.2.4.3.4.11 ใน EC 
Directive No 692/2008) : ………… 

4.2.4.3.5 หัวฉีด : ความดันขณะเปด หรือภาพแสดงคุณลักษณะ : ……. 
    *ยี่หอ (ขอ 3.2.4.3.5.1 ใน EC Directive No 692/2008) : …… 
    *แบบ (ขอ 3.2.4.3.5.2 ใน EC Directive No 692/2008)  : ….……… 

4.2.4.3.6 ระยะเวลาการฉีด : …………………………….…………..… 
4.2.4.3.7 ระบบติดเคร่ืองขณะเย็น : ........................................................ 

4.2.4.3.7.1 หลักการทํางาน : .......................................................... 
4.2.4.3.7.2 ขีดจํากัดการทํางาน/การตั้งคา : ...................................... 

 4.2.4.4 ปมเล้ียง  
4.2.4.4.1 ความดันขณะเปด หรือภาพแสดงคุณลักษณะ : ............................... 

 *ระบบไฟฟา (ขอ 3.2.5ใน EC Directive No 692/2008) 
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  *แรงดันไฟฟาที่กําหนด (ขอ 3.2.5.1 ใน EC Directive No 692/2008)  : …………… V 
(บวก   ลบ   ) 

  *เคร่ืองกําเนิดไฟฟา(ขอ 3.2.5.2 ใน EC Directive No 692/2008)  : ………… 
 *แบบ (ขอ 3.2.5.2.1 ใน EC Directive No 692/2008)  : …………… 
 *กําลังดานออกระบุ (ขอ 3.2.5.2.2 ใน EC Directive No 692/2008) : ……  VA 

4.2.5  การจุดระเบิด 
4.2.5.1 ยี่หอ : ………………… ……………………………………..….….… 
4.2.5.2 แบบ : …………… ……………………………….… ……………..… 
4.2.5.3 หลักการทํางาน  : …………………………………………………….. 
4.2.5.4 เสนโคงการจดุระเบิดลวงหนา  : ……………………………………….. 
4.2.5.5 องศาของการจุดระเบิด : ………………………องศา กอนศูนยตายบน 
4.2.5.6 ระยะหางหนาทองขาว : ....................................................................mm 
4.2.5.7 มุมดเวล (dwell angle) :……………..…………………………… 

 *ระบบระบายความรอน (ของเหลว/อากาศ)  (ขอ 3.2.7 ใน EC Directive No 692/2008) 
  *กลไกควบคุมการต้ังอุณหภูมิระบุของเครื่องยนต (ขอ 3.2.7.1 ใน EC Directive No 

692/2008) : ................ 
  *ของเหลว(ขอ 3.2.7.2 ใน EC Directive No 692/2008)   

  *ชนิดของเหลว (ขอ 3.2.7.2.1 ใน EC Directive No 692/2008) : ....... 
  *ปมหมุนเวียน : มี/ไมมี (ขอ 3.2.7.2.2 ใน EC Directive No 

692/2008)  ........................................................................ 
  *คุณลักษณะเฉพาะ (ขอ 3.2.7.2.3 ใน EC Directive No 

692/2008)   : ....................................................................... หรือ 
   *ยี่หอ (ขอ 3.2.7.2.3.1 ใน EC Directive No 692/2008)   : ……… 
  *แบบ (ขอ 3.2.7.2.3.2 ใน EC Directive No 692/2008)  : …………… 

  *อัตราการขับ (ขอ 3.2.7.2.4 ใน EC Directive No 692/2008)   : …………… 
  *รายละเอียดของพัดลมและกลไกการขับ (ขอ 3.2.7.2.5 ใน EC Directive No 

692/2008)   : ............................................  
  *อากาศ (ขอ 3.2.7.3 ใน EC Directive No 692/2008)    

  *เคร่ืองเปาลม : มี/ไมมี (ขอ 3.2.7.3.1 ใน EC Directive No 692/2008)   ........ 
  *คุณลักษณะเฉพาะ (ขอ 3.2.7.3.2 ใน EC Directive No 

692/2008)   : ...............หรือ 
   *ยี่หอ (ขอ 3.2.7.3.2.1 ใน EC Directive No 692/2008)   : ……… 
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   *แบบ (ขอ 3.2.7.3.2.2 ใน EC Directive No 692/2008)    : …… 
  *อัตราการขับ (ขอ 3.2.7.3.3 ใน EC Directive No 692/2008)   : …………… 

4.2.7 ระบบไอด ี
4.2.7.1 อุปกรณเพิ่มความดัน : มี/ไมมี 

4.2.7.1.1 ยี่หอ : ……………………… ………………… …..….….… 
4.2.7.1.2 แบบ : ………………… ………………………………. 
4.2.7.1.3 รายละเอียดระบบ (เชน ความดันท่ีเพิ่มสูงสุด : …..…kPa,  ตัวระบาย (ถามี) 

4.2.7.2 อินเตอรคูลเลอร  : มี/ไมมี 
  *แบบ อากาศ-อากาศ / อากาศ- น้ํา (ขอ 3.2.8.2.1 ใน EC Directive No 692/2008)    
   *ความดันจังหวะดูดในทอไอดท่ีีความเร็วรอบเคร่ืองยนตท่ีกําหนดท่ีภาระ 100 %  

(เคร่ืองยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัดเทานั้น) (ขอ 3.2.8.3 ใน EC Directive No 
692/2008)    
คาตํ่าสุดท่ียอมให ..........................................................................kPa 
คาสูงสุดท่ียอมให..........................................................................kPa 

4.2.7.3 รายละเอียดและแบบแสดงทอไอดีพรอมอุปกรณประกอบ (หองอากาศ อุปกรณใหความ
รอน  อุปกรณเพิ่มอากาศ  อ่ืนๆ ) : .................................................... 

 4.2.7.3.1 รายละเอียดทอรวมไอดี (รวมถึงแบบแสดงและรูปภาพ) : …….….… 
 4.2.7.3.2 ตัวกรองอากาศ  ภาพแสดง : ……… ………………………………. 

    4.2.7.3.2.1 ยี่หอ : ……………………  
    4.2.7.3.2.2 แบบ : ………………… 

 4.2.7.3.3 อุปกรณลดเสียงในไอด,ี ภาพแสดง : ……… ………………………. 
    4.2.7.3.3.1 ยี่หอ : …………… …..….….… 

 4.2.7.3.3.2 แบบ : ……………… …..….….… 
 *ระบบไอเสีย (ขอ 3.2.9 ใน EC Directive No 692/2008)    

   *รายละเอียดและภาพแสดงทอไอเสีย (ขอ 3.2.9.1 ใน EC Directive No 
692/2008)   : …… 

   *รายละเอียดและภาพแสดงระบบไอเสีย (ขอ 3.2.9.2 ใน EC Directive No 
692/2008)    : ………………… 

   *ความดันไอเสียยอนกลับสูงสุดท่ียอมใหท่ีความเร็วรอบเคร่ืองยนตท่ีกําหนดท่ีภาระ 
รอยละ 100  (เคร่ืองยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัดเทานัน้) (ขอ 3.2.9.3 ใน EC Directive 
No 692/2008)    .................kPa 
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 *พื้นที่ภาคตัดขวางตํ่าสุดของชองเขาและชองออก (ขอ 3.2.10 ใน EC Directive No 
692/2008)    ....................................................... 

4.2.9 จังหวะวาลวทํางานหรือขอมูลเทียบเทา 
4.2.9.1 ระยะยกล้ินสูงสุด   องศาการปดเปดล้ิน หรือจังหวะปดเปดท่ีสัมพันธกบัศูนยตายบนและ

ลาง :……………………………………………….… 
4.2.9.2 ชวงอางอิง และ/หรือ ชวงปรับต้ัง : .......................................................... 

4.2.11  การกําจัดสารมลพิษทางอากาศ 
4.2.11.1 กลอุปกรณนําเอากาซในหองขอเหวีย่งกลับไปใชงานใหม : ……. 
4.2.11.2 อุปกรณเพิ่มเติมสําหรับควบคุมปริมาณสารมลพิษ ถามี : …. …. 

4.2.11.2.1 แคทาลิติกคอนเวอรเตอร : มี/ไมมี  
4.2.11.2.1.1 จํานวน : ……………………… ….…….… 
4.2.11.2.1.2 มิติและรูปราง : ……………………………….…..…. 
4.2.11.2.1.3 แบบของการเรงปฏิกิริยา : …………………………… 
4.2.11.2.1.4 จํานวนทองคําขาว : …………………………………. 
4.2.11.2.1.5 ความเขมขนสัมพัทธ : ................................................. 
4.2.11.2.1.6 โครงสรางและวัสด ุ: …………………………………… 
4.2.11.2.1.7 ความหนาแนนเซลล : .................................................. 
4.2.11.2.1.8 ชนิดของตัวเรือน : …………………………………. 
4.2.11.2.1.9 ตําแหนงท่ีติดต้ัง  (บริเวณ ระยะอางอิงจากระบบไอ

เสีย) : …………….. 
  *ตัวบังความรอน : มี/ไมมี (ขอ 3.2.12.2.1.10 ใน EC Directive No 

692/2008)    ...................................... 
4.2.11.2.1.10 ระบบ/วิธีการคืนสภาพของระบบบําบัดไอเสียภายหลัง  

รายละเอียด : .......... 
4.2.11.2.1.10.1 จํานวนวัฏจกัรขับเคล่ือนลักษณะท่ี 1 หรือวัฏจักรทดสอบ

เคร่ืองยนตท่ีเทียบเทา  ระหวางสองวัฏจักรในชวงท่ีมีการคืน
สภาพเกดิข้ึนภายใตสภาวะที่เทียบเทากับการทดสอบลักษณะ
ท่ี 1 : ................................. 

4.2.11.2.1.10.2 รายละเอียดของการใชวิธีเพื่อกําหนดจํานวนวัฏจักรระหวาง
สองวัฏจักรในชวงท่ีมีการคืนสภาพ : ………………………. 

4.2.11.2.1.10.3 ปจจัยท่ีกําหนดระดับภาระทีต่องการกอนท่ีจะมีการคืนสภาพ 
(เชน อุณหภูมิ  ความดัน) .................................................... 
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4.2.11.2.1.10.4รายละเอียดของวิธีท่ีใชสําหรับ(การเพิ่มภาระ)ใน
กระบวนการทดสอบ ................................ 

  *ชวงอุณหภูมิการทํางานปกติ (ขอ 3.2.12.2.1.11.5 ใน EC 
Directive No 692/2008)    : ......................................... 

  *รีเอเจนตท่ีใช (ถามี) (ขอ 3.2.12.2.1.11.6 ใน EC Directive 
No 692/2008)   : .................................................. 

  *ชนิดและความเขมขนของรีเอเจนตท่ีตองการสําหรับการ
ทํางานของแคทาลิสต (ถามี) (ขอ 3.2.12.2.1.11.7 ใน EC 
Directive No 692/2008)   : ........................................ 

  *ชวงอุณหภูมิการทํางานปกติของรีเอเจนต(ถามี) (ขอ 
3.2.12.2.1.11.8 ใน EC Directive No 692/2008) : ............. 

  *มาตรฐานระดับสากล (ถามี) (ขอ 3.2.12.2.1.11.7 ใน EC 
Directive No 692/2008) : ......................................... 

  *ความถ่ีของการเติมรีเอเจนต : ตอเนื่อง /ซอมบํารุง (ถามี) 
(ขอ 3.2.12.2.1.11.10 ใน EC Directive No 
692/2008) : ............................ 

   *ช่ือผูทําแคทาลิติกคอนเวอรเตอร (ขอ 3.2.12.2.1.12 ใน EC 
Directive No 692/2008)  : ........................... 

   *หมายเลขช้ินสวนบงช้ี (ขอ 3.2.12.2.1.13 ใน EC Directive No 
692/2008)  : … 

   *ตัวตรวจวัดปริมาณออกซิเจน : มี/ไมมี (ขอ 3.2.12.2.2 ใน EC Directive No 
692/2008) 

    *แบบ (ขอ 3.2.12.2.2.1 ใน EC Directive No 692/2008) : …… 
    *ตําแหนง  (ขอ 3.2.12.2.2.2 ใน EC Directive No 

692/2008) : ……………………………….…..…. 
    *ชวงควบคุม (ขอ 3.2.12.2.2.3ใน EC Directive No 

692/2008) : …… 
   *ผูทําตัวตรวจวัดปริมาณออกซิเจน (ขอ 3.2.12.2.2.4 ใน EC 

Directive No 692/2008) : ........................... 
   *หมายเลขช้ินสวนบงช้ี (ขอ 3.2.12.2.2.5 ใน EC Directive No 

692/2008) : ………………………………… 
4.2.11.2.2 การฉีดอากาศ : มี/ไมมี 
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 4.2.11.2.2.1 แบบ  (แรงดันพัลส, ปม) : ……………… ….…….… 
4.2.11.2.3 อุปกรณนําไอเสียกลับมาเผาไหม :มี/ไมมี : …….. 

4.2.11.2.3.1 คุณลักษณะ (เชน อัตราการไหล) ............................. 
   *ระบบระบายความรอนดวยน้ํา : มี/ไมมี (ขอ 3.2.12.2.4.2 ใน EC 

Directive No 692/2008)................................... 
   *ระบบควบคุมสารมลพิษไอระเหย (ขอ 3.2.12.2.5 ใน EC Directive No 

692/2008) 
    *คําอธิบายรายละเอียดท้ังหมดของอุปกรณ การปรับแตง (ขอ 

3.2.12.2.5.1 ใน EC Directive No 692/2008) : ……. 
    *รูปภาพแสดงระบบ (ขอ 3.2.12.2.5.2 ใน EC Directive No 

692/2008) : ……..………… 
    *รูปภาพแสดงกลองดักไอน้ํามัน (ขอ 3.2.12.2.5.3 ใน EC Directive 

No 692/2008) : ……..……………… 
    *น้ําหนกัผงกมัมันต (ขอ 3.2.12.2.5.4 ใน EC Directive No 

692/2008) : ……..………………….……… g 
  *ภาพแสดงถังเก็บน้ํามันท่ีระบุความจุและชนิดวัสดุ (ขอ 

3.2.12.2.5.5 ใน EC Directive No 692/2008) : ……… 
  *ภาพแสดงแผนกั้นความรอนระหวางถังกบัระบบไอเสีย (ขอ 

3.2.12.2.5.6 ใน EC Directive No 692/2008) :…… 
4.2.11.2.5 ตัวดักปริมาณสารมลพิษอนุภาค :  มี/ไมมี 

4.2.11.2.5.1 มิติ, รูปราง และความจ ุ: …………………….…..…. 
4.2.11.2.5.2 แบบ  และการออกแบบ : …………………….…..…. 
4.2.11.2.5.3 ตําแหนง (อางอิงกับทอไอเสีย) : …………………… 
4.2.11.2.5.4 วธีิการสรางใหมหรือระบบ  (รายละเอียด และ/หรือ ภาพ

แสดง) : …………………………………….……… 
4.2.11.2.5.4.1 จํานวนวัฏจกัรขับเคล่ือนลักษณะท่ี 1 หรือวัฏจักรทดสอบ

เคร่ืองยนตท่ีเทียบเทา  ระหวางสองวัฏจักรในชวงท่ีมีการคืน
สภาพเกดิข้ึนภายใตสภาวะที่เทียบเทากับการทดสอบลักษณะ
ท่ี 1 : ................................. 

4.2.11.2.5.4.2 รายละเอียดของการใชวิธีเพื่อกําหนดจํานวนวัฏจักรระหวาง
สองวัฏจักรท่ีมีการคืนสภาพ : ………………………. 
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4.2.11.2.5.4.3 ปจจัยท่ีกําหนดระดับ (ภาระ) ท่ีตองการกอนท่ีจะมีการคืน
สภาพ(เชน อุณหภูมิ  ความดัน) ............................ 

4.2.11.2.5.4.4 รายละเอียดของวิธีท่ีใชสําหรับ(การเพิ่มภาระ)ใน
กระบวนการทดสอบ ...................................... 

   *ผูทําตัวดักปริมาณสารมลพิษอนุภาค (ขอ 3.2.12.2.6.5 ใน EC 
Directive No 692/2008) : ........................... 

  *หมายเลขช้ินสวนบงช้ี (ขอ 3.2.12.2.6.6 ใน EC Directive No 
692/2008) : ………………………………… 

 4.2.11.2.7 ระบบวินจิฉัยอุปกรณควบคุมมลพิษ 
4.2.11.2.7.1 คําอธิบายและ/หรือรูปแสดงตัวบงช้ีการทํางานผิดปกติ :  ….. 
4.2.11.2.7.2 รายการและวตัถุประสงคของสวนประกอบท้ังหมดท่ีตองตรวจวดั

โดยระบบวินจิฉัยอุปกรณควบคุมสารมลพิษ : …………………. 
4.2.11.2.7.3 รายละเอียดการทํางานทั่วไปของ :  

4.2.11.2.7.3.1 เคร่ืองยนตจดุระเบิดดวยประกายไฟ 
4.2.11.2.7.3.1.1 การตรวจวัดแคทาลิติกคอนเวอรเตอร : ………...… 
4.2.11.2.7.3.1.2 การตรวจพบการจุดระเบิดผิดปกติ : ………… … 
4.2.11.2.7.3.1.3 การตรวจวัดตัวตรวจวัดปริมาณออกซิเจน : ….…… 
4.2.11.2.7.3.1.4 สวนประกอบอื่น ๆ ท่ีตรวจวัดโดยระบบวนิิจฉัย

อุปกรณควบคุมสารมลพิษ : ………………..….… 
4.2.11.2.7.3.2 เคร่ืองยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด 
4.2.11.2.7.3.2.1 การตรวจวัดแคทาลิติกคอนเวอรเตอร : ……….. 
4.2.11.2.7.3.2.2 การตรวจวัดตัวดักจับสารมลพิษอนภุาค : …… … 
4.2.11.2.7.3.2.3 การตรวจวัดระบบเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส : ……… 
4.2.11.2.7.3.2.4 สวนประกอบอื่น ๆ ท่ีตรวจวัดโดยระบบวนิิจฉัย

อุปกรณควบคุมสารมลพิษ : …………… 
4.2.11.2.7.4 หลักเกณฑการกระตุนตวัช้ีบงการทํางานผิดปกติ (ระบุจํานวนวัฏ

จักรในการขับเคล่ือน หรือวธีิทางสถิติ ) : ………………...… 
4.2.11.2.7.5 รายการของรหัสท้ังหมดท่ีแสดงโดยระบบวินิจฉัยการควบคุมสาร

มลพิษ และรูปแบบท่ีใช (พรอมคําอธิบายในแตละรายการ) : …..... 
4.2.11.2.7.6 ผูทํารถยนตตองใหขอมูลเพิม่เติมตอไปนี้ เพื่อผูทําช้ินสวนทดแทน

หรือช้ินสวนปรับเปล่ียน ผูทําเคร่ืองมือวินจิฉัยและผูทําเคร่ืองมือ
ทดสอบ เพื่อใหสามารถเขากับระบบ OBDได ยกเวนวาขอมูล



มอก.2540 – 2554 

-30- 

เหลานั้นเปนทรัพยสินทางปญญา หรือเปนความรู ความชํานาญ
เฉพาะของผูทํา และ/หรือ ผูผลิตช้ินสวน 

4.2.11.2.7.6.1  รายละเอียดของชนิดและจํานวนวัฏจักรการเตรียมเคร่ืองยนต
ท่ีใชในการขอการรับรอง
รถยนต : ……………………………… 

4.2.11.2.7.6.2  รายละเอียดของชนิดและวัฏจักรท่ีใชในการพิสูจน OBD ท่ี
ใชในการขอการรับรองรถยนตสําหรับช้ินสวนท่ีตองการการ
ตรวจวดัโดยระบบ OBD : …………………………..…… 

4.2.11.2.7.6.3  เอกสารอธิบายช้ินสวนท่ีใชในการตรวจวดั และกลวิธีท่ีผูทํา
ใชในการกําหนดใหมีการตรวจจับความผิดปกติ และเกิดการ
กระตุนตัวบงช้ีการทํางานผิดปกติ (ระบุจํานวนวัฎจกัรการ
ขับเคล่ือนหรือวิธีทางสถิติ )ท่ีรวมถึงพารามิเตอรรองท่ีใชใน
การตรวจวัดสําหรับแตละช้ินสวนท่ีถูกตรวจวัดโดยระบบ 
OBD รายการของรหัสดานออกของ OBD และรูปแบบท่ีใช
(อธิบายแตละตัว) ช้ินสวนการสงกําลังท่ีเกี่ยวของกับสาร
มลพิษแตละตัว และช้ินสวนท่ีไมเกี่ยวของกับสารมลพิษแต
ละตัวท่ีใชเปนเกณฑในการกระตุนตัวบงช้ีการทํางานผิดปกติ    

4.2.11.2.7.6.4  ตารางแสดงตัวอยางของขอมูลท่ีตองการแนบมาพรอมกบั
ภาคผนวกน้ี 

ตารางท่ี ก.1 แสดงตัวอยางของขอมูล OBDท่ีตองการ 

ช้ินสวน รหัส
ผิดปกติ 

กลวิธีใน
การ

ตรวจวัด 

เกณฑ
ตรวจพบ
ความ
ผิดปกติ 

เกณฑการ
กระตุนตัว
บงช้ีการ
ทํางาน
ผิดปกติ 

พารามิเตอร
รอง 

การเตรียม
สภาพ 

การทดสอบ
พิสูจน 

แคทาลิสต P0420 สัญญาณ
ตัว
ตรวจวัด
ปริมาณ
ออกซิเจน 
1 และ 2 

ความ
แตกตาง
ระหวาง
ตัว
ตรวจวัด
ปริมาณ
ออกซิเจน 
1 และ 2 

วัฏจักรที่ 3 ความเร็ว
รอบ
เครื่องยนต, 
ภาระ
เครื่องยนต, 
โหมด A/F, 
อุณหภูมิแค
ทาลิสต  

วัฏจักร
การ
ทดสอบ
ลักษณะที่ 
1  สองวัฎ
จักร 

การทดสอบ
ลักษณะที่ 1 
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  *ระบบอ่ืน ๆ (รายละเอียดและการทํางาน) (ขอ 3.2.12.2.8 ใน EC Directive No 

692/2008) : ………….. 
  *ตําแหนงของสัญลักษณคาสัมประสิทธ์ิการดูดกลืน (เฉพาะเคร่ืองยนตแบบจุดระเบิด

ดวยการอัดเทานั้น ) (ขอ 3.2.13 ใน EC Directive No 692/2008) : ...................... 
  *รายละเอียดของอุปกรณอ่ืนท่ีออกแบบและมีผลตอการใชเช้ือเพลิง (ถาไมรวมอยูใน

รายการอ่ืน) (ขอ 3.2.14 ใน EC Directive No 692/2008) : ................. 
4.2.12  ระบบเติมกาซปโตรเลียมเหลว (มี/ไมมี) 

4.2.12.1 เลขท่ีใบรับรองระบบ : …………………………………………………. 
4.2.12.2  ชุดควบคุมการจัดการเคร่ืองยนตแบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับการเติมกาซปโตรเลียม

เหลว  : …. ……………………………………………..…. 
4.2.12.2.1 ยี่หอ : ………………………………… ….…….… 
4.2.12.2.2 แบบ : ………………………………… ….…….… 
4.2.12.2.3 ความสามารถในการปรับแตงท่ีเกี่ยวของกบัปริมาณสารมลพิษ  (มี/ไมมี)  : … 

4.2.12.3 เอกสารเพ่ิมเติม 
4.2.12.3.1 รายละเอียดของการปองกันการแคตาลิสตจากการเปล่ียนการใช

เช้ือเพลิง : ………………………………… ….…….… 
4.2.12.3.2 รูปแบบของระบบ   (การเช่ือมตอทางไฟฟา , ทอเช่ือมตอชดเชยสุญญากาศ , 

อ่ืน ๆ) : ………………………………….……….… 
4.2.12.3.3 ภาพแสดงสัญลักษณ : ………………………… ….…….… 

4.2.13  ระบบเติมกาซธรรมชาติ  (มี/ไมมี) 
4.2.13.1 เลขท่ีใบรับรองระบบ : …………………………………………………. 
4.2.13.2  ชุดควบคุมการจัดการเคร่ืองยนตแบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับการเติมกาซธรรมชาติ  

4.2.13.2.1 ยี่หอ : ………………………………… ….…….… 
4.2.13.2.2 แบบ : ………………………………… ….…….… 
4.2.13.2.3 ความสามารถในการปรับแตงท่ีเกี่ยวของกบัปริมาณสารมลพิษ (มี/ไม

มี) : ………………………………… ….…….… 
4.2.13.3 เอกสารเพ่ิมเติม 

4.2.13.3.1 รายละเอียดของการปองกันการแคตาลิสตจากการเปล่ียนการใช
เช้ือเพลิง : ………………………………… ….…….… 

4.2.13.3.2 รูปแบบของระบบ   (การเช่ือมตอทางไฟฟา , ทอเช่ือมตอชดเชยสุญญากาศ , 
อ่ืน ๆ) : ………………………………….……….… 
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4.2.13.3.3 ภาพแสดงสัญลักษณ : ………………………… ….…….… 
 *เคร่ืองยนตหรือมอเตอรประกอบเพิ่ม (ขอ 3.4 ใน EC Directive No 692/2008) 

 *รถยนตไฮบริดไฟฟา : มี/ไมมี (ขอ 3.4.1 ใน EC Directive No 692/2008) 
 *กลุมของรถยนตไฮบริดไฟฟา : ประจุจากนอกรถได / ประจุจากนอกรถไมได (ขอ 3.4.2 ใน EC 

Directive No 692/2008) 
 *สวิตซเลือกโหมดการทํางาน : มี/ไมมี (ขอ 3.4.3 ใน EC Directive No 692/2008) ................ 

   *โหมดการเลือก (ขอ 3.4.3.1 ใน EC Directive No 692/2008) 
  *ไฟฟาอยางเดยีว :มี/ไมมี (ขอ 3.4.3.1.1 ใน EC Directive No 

692/2008)......... 
  *ใชเช้ือเพลิงอยางเดยีว : มี/ไมมี (ขอ 3.4.3.1.2 ใน EC Directive No 

692/2008)........................................................ 
  *โหมดไฮบริด : มี/ไมมี (ถามีใหอธิบายโดยยอ)  (ขอ 3.4.3.1.3 ใน EC 

Directive No 692/2008).................................. 
 *รายละเอียดของอุปกรณสะสมพลังงาน : (แบตเตอร่ี คาปาซิเตอร ลอชวยแรง/เคร่ืองกาํเนิด) (ขอ 

3.4.4 ใน EC Directive No 692/2008) 
  *ยี่หอ (ขอ 3.4.4.1 ใน EC Directive No 692/2008) : …………… 
  *แบบ  (ขอ 3.4.4.2 ใน EC Directive No 692/2008) : ……..….…….… 
  *หมายเลขช้ินสวนบงช้ี (ขอ 3.4.4.3 ใน EC Directive No 692/2008) : ……… 
  *ชนิดของคูควบเคมีไฟฟา (ขอ 3.4.4.4 ใน EC Directive No 692/2008) : ....... 

*พลังงาน (ขอ 3.4.4.5 ใน EC Directive No 692/2008) : ……………………………
(สําหรับ แบตเตอร่ี  ระบุเปนแรงดันและความจุ เปน Ah ท่ี 2 h 
สําหรับคาปาซิเตอร ระบุเปน J..............)  

  *การประจุ : ท่ีรถยนต  /  นอกรถยนต  /  ไมมี (ขอ 3.4.4.6  ใน EC Directive No 
692/2008)………………..…….    

 *เคร่ืองมือกลทางไฟฟา (อธิบายแตละชนดิของเคร่ืองกลทางไฟฟาแยกกัน) (ขอ 3.4.5 ใน EC 
Directive No 692/2008) 

  *ยี่หอ (ขอ 3.4.5.1 ใน EC Directive No 692/2008) : ………..….…….… 
  *แบบ (ขอ 3.4.5.1 ใน EC Directive No 692/2008) : ……………………… 
  *การใชดานปฐมภูมิ : มอเตอรฉุดลาก / เคร่ืองกําเนิดไฟฟา (ขอ 3.4.5.3 ใน EC Directive 

No 692/2008) ...................... 
 *เม่ือใชเปนมอเตอรลากจูง : มอเตอรเดี่ยว/หลายตัว (จํานวน) (ขอ 3.4.5.3.1 ใน 

EC Directive No 692/2008) : ....... 
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  *กําลังสูงสุด (ขอ 3.4.5.4 ใน EC Directive No 692/2008)  : .................kW 
  *หลักการทํางาน (ขอ 3.4.5.5 ใน EC Directive No 692/2008) : ......................... 

  *กระแสตรง  / กระแสสลับ / จํานวนเฟส (ขอ 3.4.5.5.1 ใน EC Directive No 
692/2008) :…………………………. 

  *แบบแยกกระตุน / แบบอนุกรม /แบบรวม (ขอ 3.4.5.5.2 ใน EC Directive 
No 692/2008) : ……………………. 

  *ซิงโครนัส / อะซิงโครนัส (ขอ 3.4.5.5.3 ใน EC Directive No 
692/2008) : ……………………………………... 

 *ชุดควบคุม (ขอ 3.4.6 ใน EC Directive No 692/2008) 
  *ยี่หอ (ขอ 3.4.5.6.1 ใน EC Directive No 692/2008) : …………………… 
  *แบบ (ขอ 3.4.6.2 ใน EC Directive No 692/2008) : …………………… 
  *หมายเลขบงช้ี (ขอ 3.4.6.3 ใน EC Directive No 692/2008) : …………… 

 *เคร่ืองควบคุมกําลัง (ขอ 3.4.7 ใน EC Directive No 692/2008) 
  *ยี่หอ (ขอ 3.4.7.1 ใน EC Directive No 692/2008) : ……………..….…….… 
  *แบบ (ขอ 3.4.7.2 ใน EC Directive No 692/2008) : …………………..….…….… 
  *หมายเลขบงช้ี (ขอ 3.4.7.3 ใน EC Directive No 692/2008): ……………………… 

 *ชวงระยะทางการใชไฟฟาของรถยนต (ขอ 3.4.8 ใน EC Directive No 692/2008) : .........km 
 *คําแนะนําของผูทําในการเตรียมสภาพ  (ขอ 3.4.9 ใน EC Directive No 692/2008) : ………. 

 *อุณหภูมิท่ีผูทํากําหนด (ขอ 3.6 ใน EC Directive No 692/2008) :  
 *ระบบระบายความรอน (ขอ 3.6.1 ใน EC Directive No 692/2008) 

   *ระบายความรอนดวยของเหลว (ขอ 3.6.1.1 ใน EC Directive No 692/2008) 
อุณหภูมิสูงสุดท่ีชองทางออก : ……………………………………K 

   *ระบายความรอนดวยอากาศ (ขอ 3.6.1.2 ใน EC Directive No 692/2008) 
  *จุดท่ีวดั (ขอ 3.6.1.2.1 ใน EC Directive No 692/2008) : ………… 
  *อุณหภูมิสูงสุดท่ีจุดวัด (ขอ 3.6.1.2.2 ใน EC Directive No 

692/2008) : …………K 
 *อุณหภูมิท่ีทางออกสูงสุดของชองเขาอินเตอรคูลเลอร (ขอ 3.6.2 ใน EC Directive No 

692/2008): …………………….K 
 *อุณหภูมิไอเสียสูงสุดในทอไอเสียท่ีติดกบัหนาแปลนทางออกของ 

ทอรวมไอเสีย (ขอ 3.6.3 ใน EC Directive No 692/2008) : ...................................K 
 *อุณหภูมิเช้ือเพลิง (ขอ 3.6.4 ใน EC Directive No 692/2008) 

  *ต่ําสุด (ขอ 3.6.4.1 ใน EC Directive No 692/2008) : ……………….K 
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  *สูงสุด (ขอ 3.6.4.2 ใน EC Directive No 692/2008) : ……………….K 
 *อุณหภูมิสารหลอล่ืน (ขอ 3.6.5 ใน EC Directive No 692/2008) 

  *ต่ําสุด (ขอ 3.6.5.1 ใน EC Directive No 692/2008) : ……………….K 
  *สูงสุด (ขอ 3.6.5.2 ใน EC Directive No 692/2008) : ……………….K 

 *ระบบหลอล่ืน (ขอ 3.8 ใน EC Directive No 692/2008) 
 *รายละเอียดของระบบ (ขอ 3.8.1 ใน EC Directive No 692/2008) 

  *ตําแหนงของอางเก็บสารหลอล่ืน (ขอ 3.8.1.1 ใน EC Directive No 692/2008) : …… 
  *ระบบจาย (ปม / การฉีดเขาทอไอด/ี ผสมกับเช้ือเพลิง   อ่ืน ๆ) (ขอ 3.8.1.2 ใน EC 

Directive No 692/2008) : …………… 
 *ปมหลอล่ืน (ขอ 3.8.2 ใน EC Directive No 692/2008) 

  *ยี่หอ (ขอ 3.8.2.1 ใน EC Directive No 692/2008) : ………………… 
  *แบบ (ขอ 3.8.2.2 ใน EC Directive No 692/2008) : ………………… 

 *การผสมกับเช้ือเพลิง (ขอ 3.8.3 ใน EC Directive No 692/2008) 
  *รอยละท่ีผสม (ขอ 3.8.3.1 ใน EC Directive No 692/2008) : …………… 

 *ระบบระบายความรอนของน้ํามัน (ขอ 3.8.4 ใน EC Directive No 692/2008) : มี/ไมมี 
  *แบบเขียน (ขอ 3.8.4.1 ใน EC Directive No 692/2008) : …………หรือ 

   *ยี่หอ (ขอ 3.8.4.1.1 ใน EC Directive No 692/2008) : …………… 
   *แบบ (ขอ 3.8.4.1.2 ใน EC Directive No 692/2008) : ………….… 
 

5. ระบบเกยีร  
 *โมเมนตความเฉ่ือยของลอชวยแรงเครื่องยนต (ขอ 4.3 ใน EC Directive No 692/2008) : .................. 

 *โมเมนตความเฉ่ือยท่ีเพิ่มเม่ือไมเขาเกยีร (ขอ 4.3.1 ใน EC Directive No 692/2008) : ........... 
 *คลัทช (แบบ) (ขอ 4.4 ใน EC Directive No 692/2008) : ……………………. 
  *การเปล่ียนแรงบิดสูงสุด (ขอ 4.4.1 ใน EC Directive No 692/2008) : .................................. 
 *หองเกยีร (ขอ 4.5 ใน EC Directive No 692/2008) 
  *แบบ (ธรรมดา/อัตโนมัติ /ระบบเปล่ียนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)) (ขอ 4.5.1 ใน EC 

Directive No 692/2008) : …………… 
 *อัตราทดเกียร (ขอ 4.6 ใน EC Directive No 692/2008) 
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เกียร อัตราทดภายในหองเกยีร 
(อัตราทดระหวางเคร่ืองยนต

กับรอบเพลา) 

อัตราทดเฟองทาย 
(อัตราทดระหวางรอบ
เพลากับลอขับเคล่ือน) 

อัตราทดท้ังหมด 

คาสูงสุด
สําหรับ 
CVT** 

   

1    
2    
3    
……….    
คาตํ่าสุด
สําหรับ 
CVT** 

   

ถอยหลัง    
** CVT : Continuously variable transmission   

 
6. ระบบกันสะเทือน  

6.1 ยางและลอ  
6.1.1 ชุดยาง/ลอ  (สําหรับยาง :  ขนาด ดัชนีความสามารถในการรับภาระตํ่าสุด  ประเภทสัญลักษณ

ความเร็วต่ําสุด    สําหรับลอ : ขนาดของขอบลอและระยะออฟเซต)   : ……… 
6.1.1.1 เพลา 

6.1.1.1.1 เพลา 1 : ……………………………………………… 
6.1.1.1.2 เพลา 2 : ……………………………………………… 
 อ่ืน ๆ  

6.1.2 องศาสูงสุดและต่ําสุดของการหมุน   : ……………………………………. 
6.1.2.1  เพลา 1 : ……………………………………………………… 
6.1.2.2 เพลา 2 : ……………………………………………………… 
อ่ืน ๆ  

6.1.3 ความดันลมยางท่ีผูทําแนะนํา : .............................................................. kPa 
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7. ตัวถัง  
7.1 จํานวนท่ีนัง่ 
 *แบบตัวถัง (ขอ 9.1  ใน EC Directive No 692/2008)  

 
 รถยนตแบบอ่ืนท่ีครอบคลุมถึง : ……………………………………….……….…… 

 


