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หลักเกณฑ์เฉพาะเพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์: ท่อไอเสียรถยนต์ (อ้างอิงมาตรฐานเลขที่ มอก. 340-2528) 
 
1. การยื่นค าขอ 

 ในการยื่นค าขอรับใบรับรองเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์นี้  ให้ผู้ยื่นค าขอยื่นเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาดังนี้ 

1.1  เอกสารค าขอตามที่สถาบันยานยนต์ก าหนดส าหรับการตรวจสอบเพ่ือการรับรองและติดตามผลตาม
หลักเกณฑ์ทั่วไปและเงื่อนไขการรับรองผลิตภัณฑ์ตาม S-SC-10(01)  ข้อที่ 7.4   

1.2  ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายรับรอง พร้อมระบุต าแหน่งที่จะแสดงบนผลิตภัณฑ์หลังจากได้รับการ
รับรอง 

2. โรงงานที่ท าผลิตภัณฑ์ ส าหรับขอใบรับรองเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ TAI MARK  
   หมายถึง โรงงานที่ท าผลิตภัณฑ์ อย่างน้อยต้องมีกระบวนการเชื่อมและการประกอบ เป็นผลิตภัณฑ์ท่อไอ

เสียรถยนต์ 

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) การชี้บ่งและสอบกลับได ้
(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 
4.1 การจ าแนกผลิตภัณฑ์  

 จ าแนกตาม วัสดุที่ใช้ท าส่วนต่างๆ ของท่อไอเสีย 
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4.2 การเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบ 
 เจ้าหน้าที่เป็นผู้เก็บตัวอย่างเพ่ือทดสอบ เก็บตัวอย่าง 1 ชุดตัวอย่างต่อวัสดุที่ใช้ท าส่วนต่างๆ ของ         
ท่อไอเสีย หมายเหตุ ตัวอย่าง 1 ชุดตัวอย่างประกอบด้วย 

(1) กรณีสามารถตัดชิ้นทดสอบจากท่อไอเสียส าเร็จรูปเพ่ือทดสอบทุกรายการได้ ให้เก็บตัวอย่าง เป็นท่อไอเสีย
ที่ประกอบด้วยท่อส่งไอเสียและหม้อพัก จ านวน 2 ชุด  

(2) กรณีไม่สามารถตัดชิ้นทดสอบจากท่อไอเสียส าเร็จรูปเพ่ือทดสอบทุกรายการได้ ให้เก็บ ตัวอย่างดังนี้  
(2.1) ท่อไอเสียที่ประกอบด้วยท่อส่งไอเสียและหม้อพัก จ านวน 2 ชุด (เพ่ือทดสอบรายการความ 

เรียบร้อย ระดับเสียง และการรั่ว) 
(2.2) ชิ้นทดสอบ (ที่มีความหนาต่ าสุดที่ใช้) ขนาด 500x500 มม. จ านวน 2 ชิ้น เพ่ือทดสอบรายการ 

รายการความหนาวัสดุ และ/หรือความทนทานต่อการกัดกร่อน และ/หรือการเกาะแน่นของ ผิวชุบ 
แล้วแต่กรณี  

(3) ในกรณีเหล็กท่ีใช้ท าท่อไอเสียมีมากกว่า 1 ชนิด ให้เก็บตัวอย่างท่อไอเสียส าเร็จรูปเพ่ิมขึ้น 2 ท่อ ส าหรับ
ข้อ (1) และเก็บตัวอย่างชิ้นทดสอบขนาด 500 X 500 มม. เพ่ิมขึ้น 2 ชิ้น ส าหรับข้อ (2) ส าหรับเหล็ก
แต่ละชนิดที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือทดสอบรายการความหนาวัสดุ และ/หรือความ ทนทานต่อการกัดกร่อน และ/
หรือการเกาะแน่นของผิวชุบ แล้วแต่กรณี 

4.3 การยอมรับผลทดสอบ 
 หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ TAI MARK จะประเมินผลิตภัณฑ์ โดยจะพิจารณาผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการ
ทดสอบท่ีได้รับการการรับรอง ISO/IEC17025 และข้ึนทะเบียนกับหน่วยรับรอง สถาบันยานยนต์  

4.4  ต้องมีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบ ผลิตภัณฑ์เป็นประจ าทุกรายการตามมาตรฐาน มอก. 340-2528   
  ซึ่งการทดสอบแต่ละรายการ อาจกระท าโดยผู้ขอรับใบรับรองเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิ ตภัณฑ์     

TAI MARK  หรือผู้อื่นที่ได้รับมอบหมาย  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
   4.5  ต้องมีเครื่องมือทดสอบ และทดสอบเป็นประจ า ในรายการต่อไปนี้  

(1) ความหนาของวัสดุที่ใช้ท าส่วนต่าง ๆของท่อไอเสีย  
(2) การรั่วของหม้อพัก 

5. การออกใบรับรองเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ TAI MARK   
  การออกใบรับรองให้ระบุแบบ  ประเภทวัสดุที่ท า การเคลือบผิวตัวอย่าง  การออกใบรับรอง    
  แบบท่อไอเสียรถยนต์   
   วัสดุที่ใช้ท า เสื้อท่อไอเสีย เหล็กกล้าธรรมดา 

       การเคลือบผิว เคลือบผิวด้วยนิกเกิลและโครเมียม 
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6. การแสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ TAI MARK : ต าแหน่งและขนาด 
6.1  ให้แสดงเครื่องหมายรับรองไว้บนผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งบรรจุหีบห่อด้วยก็ได้ 
6.2  ต าแหน่งของเครื่องหมายรับรองอยู่ที่พ้ืนผิวของท่อเมื่อประกอบกับตัวรถแล้วสามารถมองเห็นได้ง่าย 
6.3  ขนาดของเครื่องหมายต้องแสดงให้เหมาะสม สัมพันธ์กับขนาดของผลิตภัณฑ์และไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร

และขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 
 
 
 
 
                        
  

 
 
7. การตรวจติดตามภายหลังการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  

หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ TAI MARK สถาบันยานยนต์จะด าเนินการตรวจติดตามภายหลังการรับรองดังนี้  
(1) ตรวจสอบการท าผลิตภัณฑ์ โดยการประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อ 3 ณ โรงงานที่

ท า ผลิตภัณฑ์ ปีละ 1 ครั้ง 
(2) เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ท าผลิตภัณฑ์ เพ่ือทดสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากการ

ตรวจประเมินโรงงานพบข้อบกพร่องและไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 2 ครั้ง หรือ ทดสอบผลิตภัณฑ์
ไม่ผ่านให้สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากตลาด  

(3) ซื้อตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากสถานที่จ าหน่ายเพื่อทดสอบ ตามความเหมาะสม 
 
8. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีผู้รับใบรับรองต้องปฏิบัติ 

  ผู้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถาบันยานยนต์ ก าหนด 
 

 
 

อ้างอิง มอก. 340-2528 
ชื่อผู้รับใบรับรอง 


