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หลักเกณฑ์เฉพาะเพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์: รถยนต์นั่งท่ีใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือรถไฮบริด         
และยานยนต์ประเภท M1 N1 ที่ขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า: สารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ ความสิ้นเปลือง        

ชื้อเพลิง-พลังงานไฟฟ้า และระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า (มาตรฐานเลขที่ มอก. 2335-2558) 
 
1. การยื่นค าขอ 

 การยื่นค าขอรับใบรับรองเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์นี้  ให้ผู้ยื่นค าขอยื่นเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาดังนี้ 

1.1  เอกสารค าขอตามที่สถาบันยานยนต์ก าหนด  ส าหรับการตรวจสอบเพ่ือการรับรองและติดตามผลตาม
หลักเกณฑ์ทั่วไป  และเงื่อนไขการรับรองผลิตภัณฑ์ตาม S-SC-10(01)  ข้อที่ 7.4   

1.2  ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายรับรอง พร้อมระบุต าแหน่งที่จะแสดงบนผลิตภัณฑ์หลังจากได้รับการรับรอง 
1.3  เอกสารเพ่ิมเติม ได้แก่ รายละเอียดของรถยนต์ตาม Annex 1 ส าหรับรถยนต์นั่งที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน  

Annex 2 ส าหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า Annex 3 ส าหรับรถยนต์ไฮบริดตาม มอก. 2335-2558 
2. โรงงานที่ท าผลิตภัณฑ์ ส าหรับขอใบรับรองเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ TAI MARK   
   หมายถึง โรงงานที่ท าผลิตภัณฑ์ อย่างน้อยต้องมีกระบวนการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์เข้ากับตัวถัง  ซ่ึง

รวมถึงการติดตั้งระบบต้นก าลัง และระบบส่งก าลัง และชุดสายไฟเข้ากับตัวถัง เป็นผลิตภัณฑ์รถยนต์นั่ง 
3.  การตรวจระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ท าผลิตภัณฑ์   

ระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ท าผลิตภัณฑ์  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไปและเงื่อนไขการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ตาม S-SC-10(01)   ภาคผนวก จ. โดยจะต้องมีรายงานผลการประเมินระบบระบบควบคุมคุณภาพของ
โรงงานที่ท าผลิตภัณฑ์  ซึ่งด าเนินการโดยหน่วยตรวจของสถาบันยานยนต์ ตรวจ 12 ข้อก าหนด ดังนี้ 

(1) การบริหารจัดการองค์กร และบุคลากร 
(2) การควบคุมเครื่องจักรและอาคารสถานที่ 
(3) การควบคุมการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) 
(4) การจัดซื้อและการควบคุมวัตถุดิบ 
(5) การควบคุมกระบวนการผลิต 
(6) การควบคุมผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
(7) การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
(8) การชี้บ่งและสอบกลับได้ 
(9) การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
(10) การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ 
(11) การปฏิบัติการแก้ไข และการด าเนินการกับข้อร้องเรียน 
(12) การควบคุมเอกสารและควบคุมบันทึก 
รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไปและเงื่อนไขการรับรองผลิตภัณฑ์ ตามภาคผนวก จ. 
 

4.  การทดสอบผลิตภัณฑ์ 
หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ TAI MARK จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เพ่ือการรับรองผลิตภัณฑ์ TAI MARK ตาม

ข้อก าหนดในมาตรฐานทุกรายการ โดยมีการจ าแนกผลิตภัณฑ์ การเก็บตัวอย่างเพ่ือทดสอบ การยอมรับ
ผลทดสอบ  การควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบ และเครื่องมือทดสอบส าหรับทดสอบเป็นประจ า ดังนี้ 
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4.1 การจ าแนกผลิตภัณฑ์  
 

 
4.2 การเก็บตัวอย่างเพ่ือทดสอบ 

ให้เก็บเก็บตัวอย่าง 1 ชุดตัวอย่าง ต่อแบบ (Annex 1-3) 
หมายเหตุ   (1) ตัวอย่าง 1 ชุดตัวอย่าง ประกอบด้วยรถยนต์ จ านวน 1 หน่วย 

(2) การขยายผลการรับรองให้เป็นไปตามข้อ 7 ของ มอก.2335-2558 
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4.3 การยอมรับผลทดสอบ 
 หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ TAI MARK จะประเมินผลิตภัณฑ์ โดยจะพิจารณาผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการ   
 ทดสอบท่ีได้รับการการรับรอง ISO/IEC17025 ที่ข้ึนทะเบียนกับหน่วยรับรอง สถาบันยานยนต์ 

4.4 ต้องมีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ทุกรายการตามมาตรฐาน มอก. 2335-2558  ซึ่งการ
ทดสอบแต่ละรายการ อาจกระท าโดยผู้ขอรับใบรับรองเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ TAI MARK  
หรือผู้อื่นที่ได้รับมอบหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4.5 ต้องมีเครื่องมือทดสอบ และทดสอบเป็นประจ า ในรายการต่อไปนี้  
ไม่มี 

5. การออกใบรับรองเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ TAI MARK   
การออกใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ TAI MARK    ให้ระบุรายละเอียดดังนี้  ประเภทรถยนต์  ชนิด

เชื้อเพลิง (ถ้ามี)   ชื่อผู้ท า (เครื่องหมายการค้า)  แบบรถยนต์  รหัสเครื่องยนต์  ปริมาตรกระบอกสูบ  แบบห้อง
เกียร์และรุ่นเกียร์  แบบตัวถัง  ขนาดยาง  มวลรถเปล่า  ค่าปริมาตรสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ ค่าความ
สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า  พลังงานไฟฟ้าความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง  และระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า(ถ้ามี) 
ตัวอย่างการออกใบรับรอง 
รถยนต์ไฟฟ้าแบบประจุจากนอกรถได้ เชื้อเพลิงเบนซิน AAA 
แบบ BBB รหัสเครื่องยนต์ 4B12 
ปริมาตรกระบอกสูบ 2360 ลูกบาทศ์เซนติเมตร เกียรอัตโนมัติ รุ่น CCC 
แบบตัวถัง DDD ขนาดยาง 225/55R18 มวลรถเปล่า 1880-1990 กิโลกรัม 
ปริมาตรสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์  43 กรัใต่อกิโลเมตร 
ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 161 วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตร 
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง 0.0 ลิตร ต่อ 100 กิโลเมตร 
นอกเมือง 0.0 ลิตร ต่อ 100 กิโลเมตร 
รวม 1.9 ลิตร ต่อ 100 กิโลเมตร 
ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า 55 กิโลเมตร 

6. การแสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ TAI MARK : ต าแหน่งและขนาด 
6.1  ให้แสดงเครื่องหมายรับรองไว้ที่ผลิตภัณฑ์ 
6.2  ต าแหน่งของเครื่องหมายรับรองอยู่ที่บริเวณเสา B กรณีไม่มีเสา B ให้แสดงไว้ที่บริเวณแนวขอบตัวถัง

บริเวณประตู (เสา B อยู่บริเวณซ้ายมือของผู้โดยสารด้านหน้าใกล้กับที่เปิดประตู) 
6.3 ขนาดของเครื่องหมายต้องแสดงให้เหมาะสม สัมพันธ์กับขนาดของผลิตภัณฑ์และไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร

และขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 
 

            

อ้างองิ มอก. 2335-2558 

ช่ือผู้รับใบรับรอง 
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7. การตรวจติดตามภายหลังการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  
  หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ TAI MARK สถาบันยานยนต์จะด าเนินการตรวจติดตามภายหลังการรับรองดังนี้  

(1) ตรวจสอบการท าผลิตภัณฑ์ โดยการประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อ 3 ณ โรงงานที่
ท าผลิตภัณฑ์ ปีละ 1 ครั้ง 

(2) เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ท าผลิตภัณฑ์ เพ่ือทดสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากการ
ตรวจประเมินโรงงานพบข้อบกพร่องและไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 2 ครั้ง หรือ ทดสอบผลิตภัณฑ์
ไม่ผ่านให้สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากตลาด  

 
8. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีผู้รับใบรับรองต้องปฏิบัติ 

  ผู้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถาบันยานยนต์ ก าหนด 
 

 


