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รถยนตขนาดใหญที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิด
ดวยประกายไฟที่ใชกาซธรรมชาติหรือ 
กาซปโตรเลยีมเหลวเปนเช้ือเพลิง  
เฉพาะดานความปลอดภยั : 
สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 3 
 HEAVY MOTOR VEHICLE EQUIPPED WITH POSSITIVE IGNITION ENGINES 
ENGINES FUELLED WITH NATURAL GAS OR LIQUEFIED PETROLEUM GAS : 
SAFETY REQUIREMENTS; EMISSION FROM ENGINE, LEVEL 3  

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม             ICS 13.040.50; 43.080              ISBN 978-616-475-590-1 
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รถยนตขนาดใหญที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิด
ดวยประกายไฟที่ใชกาซธรรมชาติหรือ 

กาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง  
เฉพาะดานความปลอดภัย :  

สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 3  
 
 
 
 
 

มอก. 3043–2563 
 
 
 
 
 

สํานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0 2202 3300 
 
 
 

 
 

ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เลม  137  ตอนพิเศษ  188 ง 
วันที่  18  สิงหาคม  พุทธศักราช  2563



(2) 

อนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 47/8 
มลพิษ และพลังงานของรถยนตขนาดใหญ 

อนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 47/8 มลพิษ และพลังงานของรถยนตขนาดใหญ ไดรับการแตงตั้งจากกรรมการ
วิชาการรายสาขาคณะที่ 47 มลพิษ เสียงและพลังงานยานยนต ใหจัดทํารางมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถยนต
ขนาดใหญที่ใชเคร่ืองยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟท่ีใชกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง เฉพาะ
ดานความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับท่ี 3 ดังรายชื่อตอไปนี้ 

ประธานอนกุรรมการ 

นายสุรเชษฐ ชุติมา ผูทรงคุณวุฒิ 

อนกุรรมการ 
นายเชิดพันธ วิทูราภรณ ผูทรงคณุวุฒิ 
นายวรธน สุขสมบูรณ สถาบันยานยนต 
นายสุตผล ทองมาก กรมการขนสงทางบก 
 นายเกียรติณรงค ครูบา  
นางสาวมานวิภา กุศล กรมควบคุมมลพิษ 
นายสมชาย เสียงเสนาะ สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
นายสยามณฐั พนัสสรณ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย 
นายปรีชา องคไทร กลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
นายนุวงศ ชลคุป สมาคมยานยนตไฟฟาไทย 

นายศุกรศิษฏ หริตวร 

นายบรรพจน เต็งวงษวัฒนะ  

อนกุรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปภาดา พึ่งเกียรติไพโรจน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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ปญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยเปนปญหาที่รัฐบาลกําลังแกไขอยางเรงดวน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจัดทํามาตรฐานปริมาณสารมลพิษจากเครื่องยนตของยานยนต เพื่อเปน
เกณฑกําหนดใหผูทํา ผูนําเขายานยนต รวมทั้งผูที่เก่ียวของใชเปนแนวทางในการควบคุมปริมาณสารมลพิษจากยานยนต 
สํานักงานจึงกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รถยนตขนาดใหญที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ
ที่ใชกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง เฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 3 ขึ้น 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รถยนตขนาดใหญที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟที่ใชกาซธรรมชาติหรือ
กาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับท่ี 3 นี้ กําหนดคุณลักษณะ
ที่ตองการใหเปนไปตาม UN Regulation No. 49 โดยมีเจตนานําขอกําหนดทางเทคนิคมาใช และกําหนดปริมาณสาร
มลพิษตามแนวทางของกลุมประเทศสหภาพยุโรปโดยเทียบไดกับมาตรฐาน EURO V เพื่อใชควบคุมปริมาณสารมลพิษ
จากเครื่องยนตของรถยนตขนาดใหญที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟที่ใชกาซธรรมชาติหรือกาซ
ปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง ใหเขมงวดกวาระดับที่ 2 ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือความไมชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ใหถือเอกสาร UN Regulation No. 49 Revision 7 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับภาษาอังกฤษ
เปนหลัก 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ เปนเลมหนึ่งในชุดมาตรฐานเก่ียวกับปริมาณสารมลพิษจากเครื่องยนตของยานยนตท่ี
ประกาศไปแลว คือ  

มอก.1085-2535 รถยนตที่ใชเครื่องยนตเบนซิน เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจาก
เครื่องยนต ระดับที่ 1 

มอก.1105-2535 รถจักรยานยนต เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 1 

มอก.1120-2535 รถยนตที่ใชเครื่องยนตเบนซิน เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจาก
เครื่องยนต ระดับที่ 2 

มอก.1140-2536 รถยนตขนาดเล็กท่ีใชเครื่องยนตดีเซล เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจาก
เครื่องยนต ระดับที่ 1 

มอก.1180(1)-2538 รถยนตขนาดใหญท่ีใชเครื่องยนตดีเซล เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจาก
เครื่องยนตระดับที่ 1 

มอก.1185-2536 รถจักรยานยนต เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับท่ี 2 

มอก.1280-2538 รถยนตที่ใชเครื่องยนตเบนซิน เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจาก
เครื่องยนต ระดับที่ 3 

มอก.1285-2536 รถยนตขนาดเล็กท่ีใชเครื่องยนตดีเซล เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจาก
เครื่องยนต ระดับที่ 2 

มอก.1290-2538  รถยนตขนาดใหญท่ีใชเครื่องยนตดีเซล เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจาก
เครื่องยนต ระดับที่ 2 

มอก.1295-2541 รถยนตขนาดใหญท่ีใชเครื่องยนตดีเซล เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจาก
เครื่องยนต ระดับที่ 3 
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มอก.1305-2538 รถจักรยานยนต ปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 110 ลูกบาศกเซนติเมตร เฉพาะดาน
ความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับท่ี 3 

มอก.1355-2539 รถจักรยานยนต ปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 125 ลูกบาศกเซนติเมตร เฉพาะดาน
ความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับท่ี 3 

มอก.1360-2539 รถจักรยานยนต เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับท่ี 3 

มอก.1365-2539 รถยนตที่ใชเครื่องยนตเบนซิน เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจาก
เครื่องยนต ระดับที่ 4 

มอก.1370-2539 รถยนตขนาดเล็กที่ใชเครื่องยนตดีเซล เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจาก
เครื่องยนต ระดับที่ 3 

มอก.1435-2540 รถยนตขนาดเล็กที่ใชเครื่องยนตดีเซล เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจาก
เครื่องยนต ระดับที่ 4 

มอก.1440-2540 รถยนตที่ใชเครื่องยนตเบนซิน เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจาก
เครื่องยนต ระดับที่ 5 

มอก.1650-2542 รถจักรยานยนต เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับท่ี 4 

มอก.1870-2542 รถยนตที่ใชเครื่องยนตเบนซิน เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจาก
เครื่องยนต ระดับที่ 6 

มอก.1875-2542 รถยนตขนาดเล็กที่ใชเครื่องยนตดีเซล เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจาก
เครื่องยนต ระดับที่ 5 

มอก.2130-2545 รถจักรยานยนต เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับท่ี 5 

มอก.2155-2546 รถยนตขนาดเล็กท่ีใชเครื่องยนตดีเซล เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจาก
เครื่องยนต ระดับที่ 6 

มอก.2160-2546 รถยนตที่ ใชเครื่องยนตเบนซิน เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจาก
เครื่องยนต ระดับที่ 7 

มอก.2315-2551 รถยนตขนาดใหญที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด เฉพาะดานความ
ปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 4 

มอก.2320-2552 รถยนตขนาดใหญที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟที่ใชกาซธรรมชาติ
หรือกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจาก
เครื่องยนต ระดับที่ 1 

มอก.2350-2551 รถจักรยานยนต เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 6 

มอก.2540-2554 รถยนตท่ีใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ เฉพาะดานความปลอดภัย: 
สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 8 

มอก.2550-2554 รถยนตขนาดเล็กที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด เฉพาะดานความ
ปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 7 



(5) 

มอก.2555-2554 รถยนตขนาดเล็กที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟที่ใชกาซธรรมชาติ
หรือกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจาก
เครื่องยนต ระดับที่ 8 

มอก.2560-2554 การทดสอบสารมลพิษจากรถยนต 

มอก.2915-2561 รถจักรยานยนต เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 7 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดข้ึนโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง 
1. UN Regulation No. 49 Rev. 7 
 Incorporating all valid text up to: 
 The 05 series of amendments – Date of entry into force: 3 February 2008 
 Erratum to revision 4 (English and French only) 
 Supplement 1 to the 05 series of amendments – Date of entry into force: 17 March 2010 
 Supplement 2 to the 05 series of amendments – Date of entry into force: 19 August 2010 

Corrigendum to Supplement 2 to the 05 series of amendments – Date of entry into force: 19 August 2010 
Supplement 3 to the 05 series of amendments – Date of entry into force: 9 December 2010 

 Supplement 4 to the 05 series of amendments – Date of entry into force: 23 June 2011 
 Supplement 5 to the 05 series of amendments – Date of entry into force: 26 July 2012 
 Corrigendum 1 to Revision 5 of the Regulation – Date of entry into force: 14 March 2012 
 Supplement 6 to the 05 series of amendments – Date of entry into force: 10 June 2014 
 Supplement 7 to the 05 series of amendments – Date of entry into force: 22 January 2015 
2. UN Regulation No. 83 Rev.4                                                                              

Incorporating all valid text up to:                                                                                     
Corrigendum 1 to Revision 3 – Erratum                                                                         
Corrigendum 2 to Revision 3 – Erratum                                                                           
Supplement 6 to the 05 series of amendments                                                              
Corrigendum 1 to Revision 3                                                                                        
Corrigendum 1 to Supplement 6 to the 05 series of amendments                                            
Supplement 7 to the 05 series of amendments                                                            
Supplement 8 to the 05 series of amendments                                                                
Supplement 9 to the 05 series of amendments                                                                               
06 series of amendments                                                                                                   
Corrigendum 1 to Supplement 7 to the 05 series of amendments 

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

4. UN Regulation No. 83 Rev.4 – Corrigendum 2                                                              
Corrigendum 3 to 06 series of amendments 

5. UN Regulation No. 83 Rev.4 – Amendment 1                                                             
Supplement 1 to the 06 series of amendments 
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6. UN Regulation No. 83 Rev.4 – Amendment 2                                                               
Supplement 2 to the 06 series of amendments 

7. UN Regulation No. 83 Rev.4 – Amendment 3                                                         
Supplement 3 to the 06 series of amendments 

8. UN Regulation No. 83 Rev.4 – Amendment 4                                                                    
Supplement 4 to the 06 series of amendments 

9. UN Regulation No. 83 Rev.4 – Amendment 5                                                   
Supplement 5 to the 06 series of amendments 

10. UN Regulation No. 83 Rev.4 – Amendment 6                                                  
Supplement 6 to the 06 series of amendments 

11. UN Regulation No. 83 Rev.4 – Amendment 7                                                   
Supplement 7 to the 06 series of amendments 

12. UN Regulation No. 83 Rev.4 – Amendment 8                                                     
Supplement 8 to the 06 series of amendments 

13. UN Regulation No. 83 Rev.4 – Amendment 9                                                   
Supplement 9 to the 06 series of amendments 

14. UN Regulation No. 83 Rev.4 – Amendment 10                                                 
Supplement 10 to the 06 series of amendments 

15. UN Regulation No. 83 Rev.4 – Amendment 11                                                 
Supplement 11 to the 06 series of amendments 

16. ECE/TRANS/WP.29/GRPE/79 
17. UN Regulation No. 85 Rev.1 

Incorporating all valid text up to:    
Supplement 1 to the original version of the Regulation – Date of entry into force: 9 July 1996  
Supplement 2 to the original version of the Regulation – Date of entry into force: 14 May 1998  
Supplement 3 to the original version of the Regulation – Date of entry into force: 27 February 2004 
Supplement 4 to the original version of the Regulation – Date of entry into force: 23 June 2005 
Supplement 5 to the original version of the Regulation – Date of entry into force: 17 March 2010 
Supplement 6 to the original version of the Regulation – Date of entry into force: 15 July 2013 

18. UN Regulation No. 85 Rev.1 – Corrigendum 1 
 Corrigendum 1 to Revision 1 of the Regulation (Erratum by the secretariat) 
19. UN Regulation No. 85 Rev.1 –Amendment 1 

Supplement 7 to the original version of the Regulation – Date of entry into force: 18 June 2016 
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20. UN Regulation No. 85 Rev.1 –Amendment 2 
Supplement 8 to the original version of the Regulation – Date of entry into force: 29 December 2018 

21. มอก.2390-2551   ประเภทและบทนิยามของยานยนตและสวนพวง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดพิจารณามาตรฐานนี้แลว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558  
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ฉบับที ่ 5779  ( พ.ศ.  2563 ) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2511 
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

รถยนตขนาดใหญที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ 
ที่ใชกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง  

เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 3 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2511 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2558 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รถยนตขนาดใหญ
ท่ีใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟที่ใชกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง       
เฉพาะดานความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับท่ี 3 มาตรฐานเลขที่ มอก. 3043–2563 ไว ดังมี
รายละเอียดตอทายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ใหมีผลตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันท่ี  20  เมษายน  พ.ศ.  2563 

 สุริยะ  จึงรุงเรืองกิจ 

 รัฐมนตรวีาการกระทรวงอุตสาหกรรม 



 v
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มาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 

รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เคร่ืองยนต์แบบจุดระเบิด
ด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง 
เฉพาะด้านความปลอดภัย :  

สารมลพิษจากเคร่ืองยนต์ ระดับที่ 3 
1.  ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ีครอบคลุมยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเช้ือเพลิง ที่อยู่ภายใต้ประเภท M1 M2 N1 และ N2

 อ้างอิงตาม  
มอก. 2390 ที่มีมวลอ้างอิงมากกว่า 2 610 kg และยานยนต์ที่อยู่ภายใต้ประเภท M3 และ N3 

 ซึ่งต่อไปใน
มาตรฐานน้ีจะเรียกว่า “รถยนต์” 

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ีกําหนด คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะด้านความปลอดภัยเก่ียวกับปริมาณ
ของสารมลพิษ ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ และระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ  
โดยที่การทดสอบรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี สามารถนําไปขยายขอบข่ายการรับรอง
สําหรับกรณีรถยนต์ประกอบไม่สมบูรณ์ (incomplete vehicle) ที่มีมวลอ้างอิงน้อยกว่า 2 610 kg หากระบุ
ได้ว่าชุดตัวถังของรถยนต์ประกอบสมบูรณ์มีมวลอ้างอิงมากกว่า 2 610 kg 

1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี สามารถนําไปขยายขอบข่ายการรับรองสําหรับรถยนต์ที่มีมวลอ้างอิง
มากกว่า 2 380 kg และสําหรับยานยนต์ประเภท M1 N1 ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดด้านก๊าซเรือนกระจกและ
การใช้เช้ือเพลิงใน UN Regulation No. 49 Revision 6 Annex 12 Appendix 1  

1.4 ข้อกําหนดน้ีไม่ใช้สําหรับเคร่ืองยนต์ที่ติดต้ังกับรถยนต์ที่มีมวลอ้างอิงสูงสุดไม่เกิน 2 840 kg ที่ได้รับการขยาย
ขอบข่ายการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เคร่ืองยนต์แบบจุดระเบิดด้วย
ประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเคร่ืองยนต์ระดับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้ 

1.5 แนวทางการนํามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ีไปใช้ให้เป็นไปตามตาราง ก.1 ในภาคผนวก ก. 
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1.6 การรับรองแบบที่เท่าเทียมกัน 

ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ ไม่ ต้องขอการรับรองหากมีส่วนใดส่วนหน่ึงได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้านความ
ปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ที่มีผลบังคับใช้อยู่ 

(1) เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ติดต้ังบนยานยนต์
ประเภท N1 

(2) ยานยนต์ประเภท N1 ที่ติดต้ังเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว 

การรับรองที่เท่าเทียมกันตามข้อ 1.6 ไม่ให้นํามาใช้สําหรับกรณียานยนต์และเคร่ืองยนต์เช้ือเพลิงร่วม 

1.7 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับน้ีกําหนดคุณลักษณะที่ต้องการเคร่ืองหมายและฉลาก การชักตัวอย่าง
และเกณฑ์การตัดสินและการทดสอบ ให้เป็นไปตาม UN Regulation No. 49 Revision 7 โดยนําข้อกําหนด
ทางเทคนิคที่ระบุไว้ในมาตรฐานมาใช้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือความไม่ ชัดเจนเก่ียวกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี ให้ถือเอกสาร UN Regulation No. 49 Revision 7 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

2.  บทนิยาม 
ความหมายของคําที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี มีดังต่อไปน้ี 

2.1 แบบ/รุ่นเคร่ืองยนต์ (engine type) หมายถึง กลุ่มของเครื่องยนต์ที่ไม่มีความแตกต่างในรายการที่จําเป็น 
ตามท่ีกําหนดในภาคผนวก ข. 

2.2 แบบ/รุ่นรถยนต์ (vehicle type) หมายถึง รถยนต์แบบ/รุ่นใด ๆ จะพิจารณาเป็นแบบ/รุ่น เดียวกัน ถ้าไม่มีข้อ
แตกต่างในคุณลักษณะของเคร่ืองยนต์และรถยนต์ ตามท่ีกําหนดในภาคผนวก ข. 

2.3 เครื่องยนต์ก๊าซ (gas engine) หมายถึง เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG) หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
เป็นเช้ือเพลิง 

2.4 เครื่องยนต์เช้ือเพลิงร่วม (dual-fuel engine) หมายถึง เครื่องยนต์ที่มีระบบการจัดเก็บของเช้ือเพลิงสองชนิด
แยกกัน คือนํ้ามันเช้ือเพลิงและก๊าซ  โดยการใช้เช้ือเพลิงชนิดเดียวหรือสองชนิดขึ้นอยู่กับการทํางานของ
เครื่องยนต์  

2.5 รถยนต์เช้ือเพลิงร่วม (dual-fuel vehicle) หมายถึง รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เช้ือเพลิงร่วม และมี
ระบบการจัดเก็บเช้ือเพลิงสองชนิดแยกกัน 

2.6 เครื่องยนต์ตัวแทน (parent engine) หมายถึง เครื่องยนต์ที่ถูกคัดเลือกจากตระกูลเครื่องยนต์ เพ่ือใช้เป็น
ตัวแทนด้านคุณลักษณะสารมลพิษ 

2.7 ตระกูลเคร่ืองยนต์ (engine family) หมายถึง การจัดกลุ่มเคร่ืองยนต์ตามการออกแบบที่ กําหนดที่มี
คุณลักษณะสารมลพิษเหมือนกัน โดยเคร่ืองยนต์ในตระกูลทุกรุ่นต้องเป็นไปตามเกณฑ์กําหนดปริมาณ        
สารมลพิษตามที่ย่ืนขอการรับรอง 
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2.8 ระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ (on-board diagnostic system, OBD) หมายถึง ระบบที่สามารถ
บ่งช้ีบริเวณที่มีการทํางานผิดปกติเกิดขึ้น ด้วยการแสดงรหัสผิดปกติที่เก็บไว้ในหน่วยความจําของคอมพิวเตอร์ 

2.9 ตระกูล OBD หมายถึง กลุ่มของระบบ OBD ที่จําแนกให้เป็นตัวแทนของระบบ OBD ตามท่ีระบุ             ระบบ 
OBD จะถือว่าเป็นตระกูลเดียวกันเมื่อไม่มีความแตกต่างกันดังน้ี 

2.9.1 วิธีการแสดงผล 

2.9.2 วิธีการตรวจจับความผิดปกติ 

นอกจากจะระบุด้วยวิธีการอ่ืนที่เทียบเท่า 

หมายเหตุ เคร่ืองยนต์ท่ีไม่ได้อยู่ในตระกูลเคร่ืองยนต์เดียวกันอาจมีตระกูล OBD เดียวกันได้ 

2.10 การรับรองตระกูลเคร่ืองยนต์ (approval of an engine, engine family) หมายถึง การรับรองตระกูล
เครื่องยนต์ ที่เก่ียวกับปริมาณสารมลพิษก๊าซและสารมลพิษอนุภาค รวมถึงระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสาร
มลพิษ (OBD) 

2.11 ตัวประกอบการเส่ือมสภาพ (deterioration factor) หมายถึง ตัวคูณที่ใช้แสดงความทนทานของอุปกรณ์
ควบคุมสารมลพิษ ณ จุดที่สิ้นสุดอายุการใช้งานเทียบกับจุดที่ทาํการทดสอบ 

2.12 ห้องข้อเหว่ียง (crankcase) หมายถึง ที่ว่างภายในหรือภายนอกท่ีห่อหุ้มเครื่องยนต์ซึ่งต่อกับอ่างนํ้ามันเคร่ือง
ด้วยท่อภายในหรือภายนอกซึ่งก๊าซหรือไอระเหยสามารถร่ัวออกมาได้ 

2.13 วิธีการขจัดมลพิษ (defeat strategy) หมายถึง  

2.13.1 วิธีเสริมเพ่ือช่วยควบคุมสารมลพิษ (Auxiliary Emission Control Strategy, ACS) ที่ลดประสิทธิผลของ
การควบคุมสารมลพิษเมื่อเทียบกับ BECS ภายใต้สภาวะ ซึ่งอาจมีเหตุให้เช่ือได้ว่าจะพบในสภาวะการ
ทํางานและการใช้งานปกติ 

2.13.2 วิธีพ้ืนฐานเพ่ือควบคุมสารมลพิษ (Base Emission Control Strategy, BECS) ที่แยกระหว่างการทดสอบ
การทํางานสําหรับการรับรองตามมาตรฐานและการทํางานอ่ืน และให้ระดับการควบคุมสารมลพิษที่ตํ่า
กว่าภายใต้สภาวะที่ไม่อาจนํามารวมในกระบวนการทดสอบเพ่ือรับรองได้ 

2.13.3 ระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ หรือวิธีการควบคุมสารมลพิษที่แยกระหว่างการทํางานสําหรับ
การทดสอบเพ่ือการรับรองตามมาตรฐานและการทํางานอ่ืน และให้ความสามารถสําหรับการตรวจสอบท่ี
ระดับล่างถูกเวลาและถูกต้องภายใต้ภาวะที่ไม่อาจนํามารวมในกระบวนการทดสอบเพ่ือรับรองได้ 

2.14 อุปกรณ์ร่วมในการกรองอนุภาคและลดน็อกซ์ (combined deNOx- particulate filter) หมายถึง ระบบที่
ออกแบบเพ่ือลดสารมลพิษของออกไซด์ของไนโตรเจนและสารมลพิษอนุภาค  

2.15 พ้ืนที่ควบคุม (control area) หมายถึง พ้ืนที่ระหว่างความเร็วรอบเครื่องยนต์จุด A ถึง จุด C และระหว่าง
ภาระ 25 % ถึง 100 % 

2.16 กําลังสูงสุดที่แจ้ง (declared maximum power, Pmax) หมายถึง กําลังสูงสุดระบุ (กําลังสุทธิตาม UN 
Regualtion No. 85) ที่แจ้งในการย่ืนขอรับการรับรองแบบ มีหน่วยเป็น kW 
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2.17 ระบบดีน็อกซ์ (deNOx ) หมายถึง ระบบไอเสียที่ออกแบบเพื่อลดสารมลพิษออกไซด์ของไนโตรเจน (เช่น             
แคทาลิติกส์ออกไซด์ของไนโตรเจน ระบบดูดซับออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx adsorbers) และระบบ SCR   
(selective catalytic reduction)  

2.18 วัฏจักรการทดสอบสําหรับการทดสอบสารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 2 (test cycle) หมายถึง ลําดับขั้น
ของจุดทดสอบแต่ละจุดที่ใช้ความเร็วรอบและแรงบิดเป็นตัวกําหนดเพื่อให้เครื่องยนต์ทํางานภายใต้การ
ทดสอบแบบสถานะคงตัวของยุโรป (European Steady State cycle, ESC test) หรือการทดสอบแบบสนอง
ภาระของยุโรป (European Load Response cycle, ELR test) หรือการทดสอบแบบทํางานช่ัวขณะของ
ยุโรป (European Transient Cycle, ETC test) 

2.18.1 การทดสอบแบบสนองภาระของยุโรป (ELR test) หมายถึง วัฏจักรการทดสอบที่ประกอบด้วยลําดับขั้น
ภาระแบบไม่คงที่ ที่ความเร็วรอบต่าง ๆ ซึ่งรวมเป็นหน่ึงการทดสอบที่กระทําอย่างต่อเน่ือง 

2.18.2 การทดสอบแบบสถานะคงตัวของยุโรป (ESC test) หมายถึง วัฏจักรการทดสอบที่มีการทํางานที่สถานะ
คงตัว 13 ขั้น 

2.18.3 การทดสอบแบบทํางานช่ัวขณะของยุโรป (ETC test) หมายถึง วัฏจักรการทดสอบที่ประกอบด้วยการ
ทํางานช่ัวขณะวินาทีต่อวินาที เป็นเวลา 1800 s 

2.19 วิธีการควบคุมสารมลพิษ (Emission Control Strategy, ECS) หมายถึง อุปกรณ์หรือชุดของอุปกรณ์ที่
ออกแบบในเคร่ืองยนต์หรือรถยนต์เพ่ือควบคุมการปล่อยสารมลพิษทั้ง BECS และ ACS 

2.19.1 วิธีเสริมเพ่ือช่วยควบคุมสารมลพิษ (ACS) หมายถึง วิธีการควบคุมสารมลพิษที่ทํางานหรือดัดแปลงมาจาก 
BECS สําหรับทํางานในสภาวะเฉพาะเจาะจง เช่น ความเร็วรถยนต์ ความเร็วเครื่องยนต์ เกียร์ที่ใช้ 
อุณหภูมิไอดีหรือความดันไอดี 

2.19.2 วิธีพ้ืนฐานเพ่ือควบคุมสารมลพิษ (BECS) หมายถึง วิธีการควบคุมสารมลพิษที่ทํางานตลอดช่วงความเร็ว
และช่วงการทํางานของเคร่ืองยนต์ จนกว่า ACS จะทํางาน ตัวอย่างของ BECS แต่ไม่จํากัดเฉพาะข้อ
ต่อไปน้ี  

(1) แผนผังแสดงจังหวะการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ (engine timing map)  

(2) แผนผังการนําไอเสียหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Exhaust Gas Recirculation, EGR) 

2.20 สารมลพิษ (pollutant) 

2.20.1 สารมลพิษก๊าซ (gaseous pollutants) หมายถึง 

2.20.1.1 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

2.20.1.2 ก๊าซไฮโดรคาร์บอน ดังน้ี 

- CH2.525 สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

- CH2.93 สําหรับก๊าซธรรมชาติ (NMHC) 

2.20.1.3 ก๊าซมีเทน (CH4) สําหรับก๊าซธรรมชาติ 

2.20.1.4 ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
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2.20.2 สารมลพิษอนุภาค (particulate pollutant) หมายถึง อนุภาคใด ๆ ที่กรองออกมาจากไอเสียที่เจือจาง
ด้วยอากาศบริสุทธ์ิ ที่อุณหภูมิไม่เกิน 52 oC โดยการใช้ตัวกรองที่กําหนด 

2.21 ความเร็วรอบตํ่า (low speed, nlo) หมายถึง ความเร็วรอบเครื่องยนต์ตํ่าที่สุด ณ 50 % ของกําลังสูงสุดที่แจ้ง
ที่เกิดขึ้น 

2.22 ความเร็วรอบสูง (high speed, nhi) หมายถึง ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงที่สุด ณ 70 % ของกําลังสูงสุดที่แจ้ง
ที่เกิดขึ้น 

2.23 กําลังสุทธิ (net power) หมายถึง กําลังของเครื่องยนต์ที่วัดบนแท่นทดสอบที่ปลายของเพลาข้อเหว่ียงหรือที่
เทียบเท่าที่วัดตาม UN Regulation No. 85 มีหน่วยเป็น kW 

2.24 ความเร็วรอบอ้างอิง (reference speed, nref) หมายถึง ค่าความเร็วรอบ 100 % ที่ถูกใช้เป็นฐานให้กับ
ความเร็วรอบสัมพัทธ์ในการทดสอบแบบทํางานช่ัวขณะของยุโรป 

2.25 ตัวบ่งช้ีการทํางานผิดปกติ (Malfunction Indicator, MI) หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่ผู้ขับสามารถได้ยิน หรือมองเห็น
ได้อย่างชัดเจนเม่ือมีการทํางานผิดปกติของส่วนประกอบท่ีเก่ียวข้องกับสารมลพิษที่ต่อกับระบบวินิจฉัย
อุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษหรือตัวระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษเอง 

2.26 ดัชนีวอบบ้ี (Wobbe index): (ค่าตํ่ากว่า: lower Wl หรือ ค่าสูงกว่า: upper Wu) หมายถึง อัตราส่วนค่าความ
ร้อนของก๊าซต่อหน่วยปริมาตร และค่ารากที่สองของความหนาแน่นสัมพัทธ์ภายใต้สภาวะอ้างอิงเดียวกัน = ×   /  

 ดัชนีวอบบ้ี 

 ค่าความร้อนของก๊าซ เป็น MJ/m3 

  ความหนาแน่นอากาศ เป็น kg/m3 

  ความหนาแน่นก๊าซ เป็น kg/m3 

2.27 มวลอ้างอิง (reference mass) หมายถึง ผลรวมของมวลรถเปล่ากับมวล 100 kg สําหรับทดสอบตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับน้ี 

2.27.1 มวลรถเปล่า (unladen mass) หมายถึง มวลรถยนต์พร้อมใช้งานท่ีไม่รวมมวลคนขับ 75 kg และมวล
ผู้โดยสาร แต่รวมนํ้ามันเช้ือเพลิง 90 % และอุปกรณ์อ่ืนที่จําเป็น 

2.27.2 มวลรถยนต์พร้อมใช้งาน (running order mass) หมายถึง มวลรถเปล่าพร้อมตัวถังและอุปกรณ์ต่อ 
พ่วงมวลคนขับ 75 kg มวลผู้โดยสาร 

2.28 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) หมายถึง ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามเช้ือเพลิงอ้างอิงหรือตามประกาศกรมธุรกิจ
พลังงาน  

2.29 ก๊าซธรรมชาติ (NG) หมายถึง ก๊าซธรรมชาติตามเช้ือเพลิงอ้างอิงหรือตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  
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3.  คุณลักษณะท่ีต้องการ 
3.1 ทั่วไป  

3.1.1 อุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ 

ผู้ทําต้องออกแบบ สร้าง ประกอบ และติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อสารมลพิษก๊าซและสารมลพิษ
อนุภาคจากเค ร่ืองยนต์ก๊าซ  ในภาวะการใช้งานปกติ  ให้ เ ป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับน้ี  

3.1.2 ห้ามใช้วิธีการขจัดมลพิษ (defeat strategy) 

3.1.3 วิธีการควบคุมสารมลพิษ 

อุปกรณ์ใด ๆ ที่ออกแบบเพ่ือควบคุมสารมลพิษซึ่งติดต้ังในเคร่ืองยนต์ในภาวะการใช้งานปกติ อุปกรณ์น้ัน
จะต้องทํางานบนหลักการของวิธีพ้ืนฐานเพ่ือควบคุมสารมลพิษ (BECS) และวิธีเสริมเพ่ือช่วยควบคุม   
สารมลพิษ (ACS) 

3.1.4 วิธีพ้ืนฐานเพ่ือควบคุมสารมลพิษ 

ให้เป็นไปตาม UN Regulation No. 49 Revision 7 ข้อ 5.1.4 

3.1.5 วิธีเสริมเพ่ือช่วยควบคุมสารมลพิษ 

ให้เป็นไปตาม UN Regulation No. 49 Revision 7 ข้อ 5.1.5 

3.1.6 คุณลักษณะที่ต้องการของดุมจํากัดแรงบิด (torque limiter) 

ให้เป็นไปตาม UN Regulation No. 49 Revision 7 ข้อ 5.1.6 

3.1.7 คุณลักษณะที่ต้องการพิเศษสําหรับระบบควบคุมสารมลพิษด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ให้เป็นไปตาม UN Regulation No. 49 Revision 7 ข้อ 5.1.7 

3.1.8 ข้อกําหนดสําหรับระบบความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic system security) 

ให้เป็นไปตาม UN Regulation No. 49 Revision 7 ข้อ 5.1.9 

3.2 ปริมาณสารมลพิษ 

เมื่อทดสอบตามข้อ 7.1 แล้ว ปริมาณสารมลพิษของการทดสอบแบบทํางานช่ัวขณะของยุโรป (ETC test)  
ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 เกณฑ์กําหนดปริมาณสารมลพิษจากการทดสอบแบบทํางานชั่วขณะของยุโรป (ETC test) 

(ข้อ 3.2) 

คาร์บอนมอนอกไซด์  
g/kWh 

นอน- มีเทน 
ไฮโดรคาร์บอน 

g/kWh 

มีเทน1)  

g/kWh 

 

ออกไซดข์อง
ไนโตรเจน 

g/kWh 

4.0  0.55 1.1 2.0 

 

หมายเหตุ 1) สําหรับเคร่ืองยนต์ท่ีใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเท่านั้น 

3.2.1 การวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอนสําหรับเคร่ืองยนต์ก๊าซ (gas fueled engine) 

ผู้ทําอาจเลือกวิธีวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอนในการทดสอบแบบทํางานช่ัวขณะของยุโรป (ETC test) แทน
การวัดนอน-มีเทนไฮโดรคาร์บอน ในกรณีน้ีให้ใช้เกณฑ์กําหนดของนอน-มีเทนไฮโดรคาร์บอนตามตารางที่ 1 
เป็นเกณฑ์กําหนดของปริมาณไฮโดรคาร์บอน 

3.3 ความทนทานของระบบควบคุมสารมลพิษ 

รถยนต์และเครื่องยนต์ต้องยืนยันการทํางานของอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษให้มีปริมาณสารมลพิษเป็นไปตาม
ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ระหว่างอายุการใช้งานปกติของรถยนต์หรือเคร่ืองยนต์  

เมื่อทดสอบตามข้อ 7.2 แล้ว ปริมาณสารมลพิษต้องเป็นไปตามเกณฑ์กําหนดในตารางที่ 1  

ผู้ทําอาจเลือกใช้ตัวประกอบการเสื่อมสภาพตามตารางที่ 2 ระหว่างอายุการใช้งานปกติที่ กําหนดใน  
UN Regulation No. 49 Revision 7 ข้อ 5.3 เพ่ือคํานวณปริมาณสารมลพิษ 

ตารางที่ 2 ตัวประกอบการเสื่อมสภาพ 

(ข้อ 3.3) 

วัฏจักรการทดสอบ คาร์บอนมอนอกไซด ์ ไฮโดรคาร์บอน นอน- มีเทน
ไฮโดรคาร์บอน 

มีเทน ออกไซดข์อง
ไนโตรเจน 

การทดสอบแบบทํางาน
ชั่วขณะของยุโรป    
(ETC test) 

1.1 1.05 1.05 1.2 1.05 
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3.4 ระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ (OBD) 

เมื่อทดสอบตามข้อ 7.3 แล้ว ระบบ OBD ต้องบ่งช้ีความเสียหายของส่วนประกอบหรือระบบที่เก่ียวข้องกับ
ปริมาณสารมลพิษ เมื่อความเสียหายน้ันมีผลทําให้ปริมาณสารมลพิษออกไซด์ของไนโตรเจนและสารมลพิษ
อนุภาคเกินเกณฑ์ที่กําหนดในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 เกณฑ์กําหนดปริมาณสารมลพิษสาํหรับระบบ OBD 

(ข้อ 3.4) 

ออกไซด์ของไนโตรเจน               g/kWh สารมลพิษอนุภาค  

g/kWh 

7.0 0.1 

 

รายละเอียดให้เป็นไปตาม UN Regulation No. 49 Revision 7 ข้อ 5.4 

3.5 การตรวจสอบการทํางานของตัวควบคุมปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน 

ให้เป็นไปตาม UN Regulation No. 49 Revision 7 ข้อ 5.5 

3.6 เครื่องยนต์เช้ือเพลิงร่วม  

เมื่อทดสอบตามข้อ 7.4 แล้ว คุณลักษณะที่ต้องการเพ่ิมเติมให้เป็นไปตาม UN Regulation No. 49 Revision 7 
Annex 11 

หมายเหตุ คุณลักษณะท่ีต้องการเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามตารางท่ี ก.2 ในภาคผนวก ก. 

4.  การตดิตัง้เครื่องยนต์ 
4.1 เมื่อนําเคร่ืองยนต์ที่เป็นไปตามข้อ 3. ไปติดต้ังกับรถยนต์ที่จะใช้งานด้วยแล้วต้องเป็นดังน้ี 

4.1.1 ความดันที่เข้าทางไอดี ความดันไอเสียย้อนกลับ กําลังที่ถูกนําไปใช้ในอุปกรณ์เสริมเพ่ือให้เครื่องยนต์
ทํางานต้องไม่เกินค่าที่ผู้ทําระบุ 

4.1.2 ปริมาตรระบบไอเสีย ต้องไม่ต่างจากค่าที่ผู้ทําระบุไว้ในการย่ืนขอการรับรองเกิน 40%  

4.2 คณุลักษณะที่ต้องการสําหรับเคร่ืองยนต์เช้ือเพลิงร่วม 

ต้องเป็นไปตามข้อ 4.1 และ UN Regulation No. 49 Revision 7 Annex 11 

5.  เครื่องหมายและฉลาก 
ที่ส่วนใดส่วนหน่ึงของเคร่ืองยนต์หรือในบริเวณห้องเครื่องของรถยนต์ทุกคัน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือ
เครื่องหมายแจ้งรุ่น (model) ของเคร่ืองยนต์ที่ใช้กับรถยนต์ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจนและถาวรตลอดอายุการใช้งาน
รถยนต์ 
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6.  การชักตวัอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 
การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินสามารถใช้ข้อใดข้อหน่ึงหรือทั้งสองข้อดังต่อไปน้ี 

6.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินสําหรับเคร่ืองยนต์ 

6.1.1 ให้ชักตัวอย่างเคร่ืองยนต์แบบรุ่นเดียวกัน จํานวน 1 ตัวอย่างต่อตระกูลเคร่ืองยนต์ พร้อมแจ้งรายละเอียด
ของตัวอย่างตาม UN Regulation No. 49 

6.1.2 ตัวอย่างเครื่องยนต์ต้องเป็นไปตามข้อ 3. และข้อ 5. ในแต่ละรายการจึงจะถือว่าเคร่ืองยนต์แบบรุ่นน้ัน
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี 

6.2 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินสําหรับรถยนต์ 

6.2.1 ให้ชักตัวอย่างรถยนต์ประกอบสมบูรณ์ (complete vehicle) จํานวน 1 คัน 

6.2.2 ตัวอย่างรถยนต์ต้องเป็นไปตามข้อ 3. ข้อ 4. และข้อ 5. ในแต่ละรายการจึงจะถือว่าเคร่ืองยนต์แบบรุ่นน้ัน
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี 

7.  การทดสอบ  
7.1 ปริมาณสารมลพิษ 

การทดสอบแบบทํางานช่ัวขณะของยุโรป (ETC test) ให้ปฏิบัติตาม UN Regulation No. 49 Revision 7 
Annex 4A Appendix 2 และ Appendix 3 

7.2 ความทนทานของระบบควบคุมสารมลพิษ 

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม UN Regulation No. 49 Revision 7 Annex 7 

7.3 ระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ (OBD) 

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม UN Regulation No. 49 Revision 7 Annex 9A 

7.4 เครื่องยนต์เช้ือเพลิงร่วม 

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม UN Regulation No. 49 Revision 7 Annex 11 
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ภาคผนวก ก.  
การนําข้อกําหนดในมาตรฐานไปใช้ 

ตารางที่ ก.1 การนําไปใช ้

ประเภทยานยนต์ 
เคร่ืองยนต์

เชื้อเพลิงร่วม 
เคร่ืองยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ 

น้ํามัน (Petrol) ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

M1 

UNR 492) 

UNR 49 หรือ UNR 831) UNR 49 หรือ UNR 831) UNR 49 หรือ UNR 831) 

M2 UNR 49 หรือ UNR 831) UNR 49 หรือ UNR 831) UNR 49 หรือ UNR 831) 

M3 UNR 49 UNR 49 UNR 49 

N1 UNR 49 หรือ UNR 831) UNR 49 หรือ UNR 831) UNR 49 หรือ UNR 831) 

N2 UNR 49 หรือ UNR 831) UNR 49 หรือ UNR 831) UNR 49 หรือ UNR 831) 

N3 UNR 49 UNR 49 UNR 49 

 

หมายเหตุ 1. 1) UNR 83 ใช้สําหรับรถยนต์ท่ีมีมวลอ้างอิงไม่มากกว่า 2 610 kg และขยายการรับรองสําหรับรถยนต์ท่ีมีมวล
 อ้างอิงไม่มากกว่า 2 840 kg 

2. 2) ใช้สําหรับเคร่ืองยนต์เชื้อเพลิงร่วมและรถยนต์ท่ีเกี่ยวข้องท่ีระบุในขอบข่ายของ UN Regulation No. 49 
 Revision 5 เท่านั้น 

 

ตารางที่ ก.2 คุณลักษณะท่ีต้องการ 

คุณลักษณะท่ีต้องการ 
เคร่ืองยนต์ 

เชื้อเพลิงร่วม1) 

เคร่ืองยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ 

ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ปริมาณสารมลพิษ √ √ √ 

สารมลพิษอนุภาค √ - - 

ควัน √ - - 

ความทนทาน √ √ √ 

In-Service-Conformity และ 
IUPR 

- - - 

OBD √ √ √ 

 

หมายเหตุ 1.  1) ให้เป็นไปตามข้อกําหนด UN Regulation No. 49 Revision 7 Annex 11 

2. เชื้อเพลิงท่ีใช้ทดสอบ ในท่ีนี้ หมายถึง เชื้อเพลิงอ้างอิงหรือเชื้อเพลิงตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  

3. สําหรับเคร่ืองยนต์ก๊าซและเคร่ืองยนต์เชื้อเพลิงร่วม ให้เป็นไป ดังต่อไปน้ี 
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3.1 รถยนต์ท่ีใช้ก๊าซ NG ท่ีเคร่ืองยนต์ถูกออกแบบให้ใช้เชื้อเพลิงช่วง H range ให้ทดสอบโดยใช้เชื้อเพลิง
 อ้างอิง (GR หรือ G20) และ (G23) หรือเชื้อเพลิงตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานที่มีค่าดัชนีวอบบี้สูงสุด 

3.2 รถยนต์ท่ีใช้ก๊าซ NG ท่ีเคร่ืองยนต์ถูกออกแบบให้ใช้เชื้อเพลิงช่วง L range ให้ทดสอบโดยใช้เชื้อเพลิง
 อ้างอิง (G23 และ G25) หรือเชื้อเพลิงตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานที่มีค่าดัชนีวอบบี้ตํ่าสุด  

3.3 รถยนต์ท่ีใช้ก๊าซ NG ท่ีเคร่ืองยนต์ถูกออกแบบให้ใช้เชื้อเพลิงช่วง H-L range ให้ทดสอบโดยใช้เชื้อเพลิง
 อ้างอิง (GR หรือ G20) และ (G25) หรือเชื้อเพลิงตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  

3.4 กรณีรถยนต์ท่ีแจ้งว่าใช้เคร่ืองยนต์แบบ self-adaptive ท่ีสภาวะ H ให้ทดสอบโดยใช้เชื้อเพลิงอ้างอิง
 โดยใช้ก๊าซ (GR หรือ G20) และ (G23) หรือเชื้อเพลิงตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานท่ีมีค่าดัชนีวอบบี้
 สูงสุด และท่ีสภาวะ L ให้ทดสอบโดยใช้เชื้อเพลิงอ้างอิงโดยใช้ก๊าซ G23 และ G25 หรือเชื้อเพลิงตาม
 ประกาศกรมธุรกิจพลังงานที่มีค่าดัชนีวอบบี้ตํ่าสุด  

3.5 รถยนต์ท่ีใช้ก๊าซ LPG ให้ทดสอบโดยใช้เชื้อเพลิงอ้างอิง (เชื้อเพลิง A และเชื้อเพลิง B) หรือเชื้อเพลิง
 ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 

4. ทดสอบท่ีอุณหภูมิบรรยากาศ  (Ambient Temperature) หรืออุณหภูมิอากาศนําเ ข้า  (Intake air 
 temperature) ในช่วง 275 K ถึง 303 K (2 °C ถึง 30 °C)  
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ภาคผนวก ข.  
รายละเอียดของรถยนต์ เครื่องยนต์และระบบ 

ข.1 รายละเอียดของรถยนต์และเคร่ืองยนต์ให้เป็นไปตาม UN Regulation No. 49 Revision 7 Annex 1 

ข.2 รายละเอียดของระบบควบคุมสารมลพิษด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตาม UN Regulation No. 49 Revision 7 
ข้อ 5.1.7 

 

 


