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ประกาศ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ
เครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กระบายความรอนดวยน้ํา
มาตรฐานเลขที่ มอก. 787-2551
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไข หลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑเครื่องยนตดีเซลขนาด
เล็กระบายความรอนดวยน้ํา มาตรฐานเลขที่ มอก.787-2551 ใหสอดคลองกับหลักเกณฑการรับรองผลิตภัณฑ ที่
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมีมติใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 557-1/2552 เมื่อวันที่
21 มกราคม พ.ศ. 2552
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จึงยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ เครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กระบายความรอน
ดวยน้ํา มาตรฐานเลขที่ มอก.787-2551 ฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2551 และกําหนดหลักเกณฑเฉพาะในการ
รับรองผลิตภัณฑ ดังรายละเอียดทายประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ประกาศ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
(ลงชื่อ)

รัตนาภรณ จึงสงวนสิทธิ์

(นางรัตนาภรณ จึงสงวนสิทธิ์)
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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หลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ
เครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กระบายความรอนดวยน้ํา มาตรฐานเลขที่ มอก. 787-2551
1. การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
การอนุญาตใหใชเครื่องหมายมาตรฐานจะพิจารณาจากขีดความสามารถในการทําผลิตภัณฑใหเปนไปตามที่
มาตรฐานกําหนด และขีดความสามารถในการควบคุมดูแลใหผลิตภัณฑเปนไปตามมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ

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) การควบคุมผลิตภัณฑที่ไมเปนตามขอกําหนด
(5) การชี้บงและสอบกลับได
(6) การเก็บรักษาผลิตภัณฑ
(7) เครื่องจักรที่ใชในการผลิต และการบํารุงรักษา
(8) การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ
(9) การฝกอบรม (ทักษะและความรูความสามารถ)
(10) การควบคุมบันทึกคุณภาพ
อนึ่ง สมอ. จะพิจารณารับผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพ จากหนวยงานดังนี้
(1) หนวยงานที่ไดรับการแตงตั้ง ตามมาตรา 5
(2) หนวยงานที่ สมอ.ใหการยอมรับตามเกณฑที่ สมอ.กําหนด
1.1.1.2 ตองมีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบผลิตภัณฑทุกรายการตามมาตรฐาน โดยที่ การตรวจสอบแต
ละรายการอาจกระทําโดยผูขอรับอนุญาตหรือผูอื่นที่ไดรับมอบหมาย
1.1.1.3 ตองมีเครื่องมือทดสอบ และทดสอบเปนประจํา ในรายการตอไปนี้ เปนอยางนอย
(1) กําลังของเครื่องยนตและโมเมนตบิด
(2) ความเร็วรอบ
(3) อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
(4) อุณหภูมิและอัตราการใชน้ําหลอเย็น
(5) อุณหภูมิและอัตราการใชน้ํามันหลอลื่น
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(6) อุณหภูมิและสีของควันไอเสีย
(7) ระดับเสียง
1.1.2 ผูนําเขา
1.1.2.1 ประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑของผูนําเขาตามขอกําหนดกิจกรรมในภาคผนวก ข.
ของหลักเกณฑการรับรองผลิตภัณฑ ดังนี้
(1) การจัดซื้อ
(2) การควบคุมผลิตภัณฑที่ไมเปนตามขอกําหนด
(3) การชี้บงและสอบกลับได
(4) การเก็บรักษาผลิตภัณฑ
(5) การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ
(6) การฝกอบรม (ทักษะและความรูความสามารถ)
(7) การควบคุมบันทึกคุณภาพ
1.1.2.2 ตองมีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบผลิตภัณฑทุกรายการตามมาตรฐาน โดยที่การตรวจสอบแตละ
รายการอาจกระทําโดยผูขอรับอนุญาตหรือผูอื่นที่ไดรับมอบหมาย
1.1.2.3 ตองมีเครื่องมือทดสอบ และตองทดสอบเปนประจํา ในรายการตอไปนี้ เปนอยางนอย เวนแตผู
นําเขาที่สงทดสอบ ณ หองปฏิบัติ การทดสอบที่ สมอ.ใหการยอมรับ
(1) กําลังของเครื่องยนตและโมเมนตบิด
(2) ความเร็วรอบ
(3) อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
(4) อุณหภูมิและอัตราการใชน้ําหลอเย็น
(5) อุณหภูมิและอัตราการใชน้ํามันหลอลื่น
(6) อุณหภูมิและสีของควันไอเสีย
(7) ระดับเสียง

1.2 การตรวจสอบผลิตภัณฑ
สมอ. จะตรวจสอบผลิตภัณฑเพื่อการอนุญาตตามขอกําหนดในมาตรฐานทุกรายการ โดยมีการจําแนก
ผลิตภัณฑ การเก็บตัวอยางตรวจสอบ และการยอมรับผลทดสอบ ดังนี้
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1.2.1 การจําแนกผลิตภัณฑ
จํานวน
ลูกสูบ

แบบของระบบ
ระบายความรอน

ความเร็วรอบที่กําหนด
รอบตอนาที

ตาม
ที่ยื่นขอ

 หมอตม
นอยกวา 1 500
 หมอน้ํารังผึ้ง
 เครื่องสูบน้ํา

1 500 ถึงนอยกวา 2 500

2 500 ขึ้นไป

กําลังที่กําหนดตอเนื่อง
กิโลวัตต

นอยกวา 3.7
3.7 ถึงนอยกวา 7.35
7.35 ถึงนอยกวา 14.7
14.7 ถึง 22
นอยกวา 3.7
3.7 ถึงนอยกวา 7.35
7.35 ถึงนอยกวา 14.7
14.7 ถึง 22
นอยกวา 3.7
3.7 ถึงนอยกวา 7.35
7.35 ถึงนอยกวา 14.7
14.7 ถึง 22

อัตราการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงจําเพาะที่กําลัง
ที่กําหนดตอเนื่อง
กรัมตอกิโลวัตตชั่วโมง
ตาม
ที่ยื่นขอ

1.2.2 การเก็บตัวอยางตรวจสอบ
พนักงานเจาหนาที่เปนผูเก็บตัวอยางเพื่อตรวจสอบ ดังนี้
เก็บตัวอยาง 1 ชุดตัวอยาง ตามจํานวนลูกสูบ ระบบระบายความรอน ความเร็วรอบที่กําหนด โดย
เก็บตัวอยางที่มีกําลังที่กําหนดตอเนื่องสูงสุด เพื่อเปนตัวแทนของแตละกลุมตามที่ยื่นขอ
หมายเหตุ
(1) ตัวอยาง 1 ชุดตัวอยางประกอบดวยเครื่องยนตฯ จํานวน 1 หนวย
(2) ผูทําตองแสดงผลการทดสอบเฉพาะแบบ(Type Approval ) ทุกชื่อแบบที่ไมไดเก็บตัวอยาง
ทดสอบ
(3) แบบเครื่องยนต หมายถึง ลักษณะของเครื่องยนตซึ่งแสดงรายละเอียดของการออกแบบเฉพาะ
สวนสําคัญ ไดแก ชนิดของเครื่องยนต จังหวะการทํางาน ระบบระบายความรอน การวาง
กระบอกสูบ
1.2.3 การยอมรับผลทดสอบ
สมอ. จะประเมินผลิตภัณฑตามขอกําหนดในมาตรฐาน โดยจะพิจารณาผลทดสอบผลิตภัณฑตาม
ความเหมาะสม ดังนี้
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(1)
(2)

ผลทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบที่ไดรับการแตงตั้งตามมาตรา 5
ผลทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบที่ สมอ.ใหการยอมรับตามเกณฑที่ สมอ.กําหนด

1.3 การออกใบอนุญาต
สมอ.จะออกใบอนุญาตโดยระบุ จํานวนลูกสูบ ระบบระบายความรอน กําลังที่กําหนดตอเนื่อง กําลังสูงสุด
ความเร็วรอบที่กําหนด อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะที่กําลังที่กําหนดตอเนื่อง และแบบรุน ตามที่ยื่นขอ

2. การตรวจติดตามภายหลังการอนุญาต
เพื่อใหมั่นใจวาผูรับใบอนุญาตยังคงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ สมอ. จะ
ดําเนินการตรวจติดตามภายหลังการอนุญาต โดยการตรวจสอบการทําผลิตภัณฑของผูรับใบอนุญาตและการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ ดังนี้
2.1 การอนุญาตใหทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2.1.1 ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑโดยการประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ตามขอ 1.1.1 ณ โรงงานที่
ทํา ผลิตภัณฑ 1 ครั้ง/ป
2.1.2 เก็บตัวอยางผลิตภัณฑจากโรงงานที่ทํา ผลิตภัณฑเพื่อตรวจสอบ 1 ครั้ง/ป
โดยทั่วไป สมอ.จะดําเนินการตรวจสอบการทําและตรวจสอบผลิตภัณฑของผูรับใบอนุญาตแตละราย 1ครั้ง/ป
และหากผลการตรวจแสดงวาผูรับใบอนุญาต สามารถรักษาคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานไดอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง สมอ.อาจพิจารณาปรับลดจํานวนครั้งการตรวจสอบการทําและการตรวจสอบผลิตภัณฑ
ในทางกลับกันหากผลการตรวจแสดงวามีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูรับใบอนุญาตไมสามารถรักษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานไดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง สมอ.อาจพิจารณาปรับเพิ่มจํานวนครั้งการ
ตรวจสอบการทําและการตรวจสอบผลิตภัณฑ ตามความเหมาะสม
2.1.3 ซื้อตัวอยางผลิตภัณฑจากสถานที่จําหนายเพื่อตรวจสอบ ตามความเหมาะสม
2.2 การอนุญาตใหนําเขาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2.2.1 ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑโดยการประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ณ โรงงานที่ทํา ผลิตภัณฑ
หรือตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑของผูนําเขา ตามขอ 1.1.1 หรือขอ 1.1.2 1 ครั้ง/ป
2.2.2 เก็บตัวอยางผลิตภัณฑจากผูรับใบอนุญาตทุกครั้งที่นําเขาเพื่อตรวจสอบ และหากมีเหตุอันควรเชื่อวา
ผลิตภัณฑที่นําเขาดังกลาวไมเปนไปตามมาตรฐาน จะตรวจปลอยผลิตภัณฑตอเมื่อปรากฏวาผล
ตรวจสอบเปนไปตามมาตรฐาน
2.2.3 ซื้อตัวอยางผลิตภัณฑจากสถานที่จําหนายเพื่อตรวจสอบ ตามความเหมาะสม
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3. เงื่อนไขที่ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ
3.1 ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
ผูรับใบอนุญาตตองไดรับการตรวจติดตามภายหลังการอนุญาตตามที่กําหนดและจัดใหมีการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ ดังนี้
(1) ตองมีวิธีการควบคุมคุณภาพตามขอกําหนดกิจกรรมในระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ตามภาคผนวก
ก. หรือภาคผนวก ข. ของหลักเกณฑการรับรองผลิตภัณฑ
(2) ตองมีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบ ทุกรายการตามที่มาตรฐานกําหนด โดยที่การตรวจสอบแตละ
รายการอาจกระทําโดยผูรับใบอนุญาตหรือผูอื่นที่ไดรับมอบหมายก็ได
(3) กรณีตรวจสอบการทําผลิตภัณฑของผูทําทั้งในและตางประเทศ โรงงานตองมีเครื่องมือทดสอบรายการ
ตามขอกําหนดในหลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑที่เกี่ยวของเปนอยางนอย และตองทดสอบ
เปนประจําที่โรงงาน
(4) กรณีตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑของผูนําเขา ตองมีการทดสอบรายการตามที่กําหนด
ในหลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ โดย
(4.1) ผูนําเขาตองมีเครื่องมือทดสอบรายการตามขอกําหนดในหลักเกณฑเฉพาะในการรับรอง
ผลิตภัณฑ และตองทดสอบเปนประจํา ณ สถานที่ของผูรับใบอนุญาต หรือ
(4.2) ผูนําเขาตองสงผลิตภัณฑที่ไดรับใบอนุญาตเพื่อทดสอบรายการตามขอกําหนดในหลักเกณฑ
เฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ ณ หองปฏิบัติการทดสอบที่ สมอ.ใหการยอมรับ
(5) ตองแจงให สมอ. ทราบทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ ไปจากที่เคยแจงไวที่ สมอ .ซึ่งอาจมีผล
ตอคุณภาพผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาต
(6) ตองแจงปริมาณการผลิตผลิตภัณฑที่ไดรับใบอนุญาตตอสมอ. ทุกครึ่งปปฏิทินโดยตองแจงภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ครบกําหนดแจง
กรณีนําเขา ผูรับใบอนุญาตตองแจงการนําเขาและปริมาณผลิตภัณฑกอนการนําเขาตอ สมอ. ทุกครั้ง
(7) ตองบันทึกและจัดเก็บขอรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑรวมทั้งบันทึกการแกไขและสงสําเนาให
สมอ. เมื่อไดรับการรองขอ
3.2 ผูรับใบอนุญาตตองชําระคาใชจายในการตรวจสอบผลิตภัณฑภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงใหชําระ
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