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ปัจจุบัน ผู้ทำซึ่งเป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) และกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) มีกำรทำผลิตภัณฑ์
เซรำมิกประดิษฐ์ เพื่อจำหน่ำยในประเทศและส่งออกต่ำงประเทศเป็นจำนวนมำก ดังนั้น เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและ
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ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์
1. ขอบข่าย
1.1

มำตรฐำนอุตสำหกรรมเอสนี้ ครอบคลุมเฉพำะผลิตภัณฑ์เซรำมิกประดิษฐ์สำหรับ ทำเป็นของใช้ทั่วไป ของ
ประดับตกแต่ง และของที่ระลึก

1.2

มำตรฐำนอุ ต สำหกรรมเอสนี้ ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง ดอกไม้ ป ระดิ ษ ฐ์ จ ำกวั ส ดุ แ ปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องจิ๋ ว และ
เครื่องปั้นดินเผำอื่น ที่ได้ประกำศเป็นมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอส แล้ว

2. บทนิยาม
ควำมหมำยของคำที่ใช้ในมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอสนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1

ผลิตภัณฑ์เซรำมิกประดิษฐ์ (handicraft of ceramic product) หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำหรือประดิษฐ์ขึ้นโดย
กำรนำเนื้อดิน เช่น ดินขำว ดินเหนียว อำจผสมหิน หรือแร่ธำตุต่ำงๆ เช่น หินฟันม้ำ ในสัดส่วนเหมำะสม
มำขึ้นรูป เช่น หล่อปั้น ขด ถักสำน ตำมรูปแบบที่ต้องกำร นำไปเผำดิบ และ/หรือเผำเคลือบ ตกแต่งลวดลำย
อำจเคลือบผิว และอำจประกอบด้วยวัสดุอื่น เช่น ไม้ พลำสติก โลหะ ลูกปัด ริบบิ้น

3. คุณลักษณะที่ต้องการ
3.1

ลักษณะทั่วไป
ต้องประณีต สวยงำม มีรูปแบบ และรูปทรงเหมำะสมกับกำรใช้งำน ไม่แตก ไม่บิ่น ไม่ร้ำว และไม่มีข้อบกพร่อง
อื่นทีอ่ ำจส่งผลเสียหำยต่อกำรใช้งำน กำรเชื่อมต่อชิ้นงำน (ถ้ำมี) ต้องไม่ทำให้ชิ้นงำนขำดควำมสวยงำม
กำรทดสอบให้ทำโดยกำรตรวจพินิจ

3.2

ลวดลำย (ถ้ำมี)
ต้องประณีต สวยงำมสม่ำเสมอ และถูกต้องตำมลักษณะเฉพำะของลวดลำย
กำรทดสอบให้ทำโดยกำรตรวจพินิจ

3.3

สี (ถ้ำมี)
ต้องมีสีสม่ำเสมอ ติดแน่น ไม่ด่ำง ไม่หลุด ไม่ลอกหรือไม่เปรอะเปื้อน ยกเว้นกรณีเป็นลักษณะเฉพำะ และเมื่อ
จับหรือสัมผัสแล้วสีต้องไม่ติดมือ
กำรทดสอบให้ทำโดยกำรตรวจพินิจ

-1-

มอก. เอส 147-2564
3.4

กำรประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ำมี)
ต้องประณีต สวยงำมติดแน่ น เหมำะสมกับชิ้นงำน รอยต่อต้องไม่แยกออกจำกกัน ไม่มีกลิ่นของสำรเคมี
และไม่มีรอยเปรอะเปื้อนของสำรที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนเข้ำด้วยกัน ไม่มีขอบคม ไม่มีปลำยแหลม ยกเว้นกรณีเป็น
ลักษณะเฉพำะของชิ้นงำน
กรณีวัสดุประกอบเป็นโลหะ ต้องไม่มีสนิม ไม่มีขอบคม และไม่มปี ลำยแหลม
กรณีใช้ไม้หรือวัสดุธรรมชำติ ต้องไม่มีรำหรือตำหนิที่เกิดจำกกำรทำลำยของปลวกหรือแมลง
กรณีใช้พลำสติก ต้องไม่มีเสี้ยน หรือไม่มคี รีบ
กำรทดสอบให้ทำโดยกำรตรวจพินิจ

3.5

กำรเคลือบผิว (ถ้ำมี)
ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็น เม็ด ไม่เป็นครำบ ไม่หลุด หรือไม่ลอก และไม่ทำให้ชิ้นงำนขำดควำมสวยงำม
ยกเว้นกรณีเป็นลักษณะเฉพำะของชิ้นงำน
กำรทดสอบให้ทำโดยกำรตรวจพินิจ

3.6

กำรใช้งำน
ต้องใช้งำนได้ตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำน
กำรทดสอบให้ทำโดยกำรตรวจพินิจ

4. การบรรจุ
4.1

หำกมีกำรบรรจุ ให้บรรจุผลิตภัณฑ์เซรำมิกประดิษฐ์ในบรรจุภัณฑ์เหมำะสมที่สะอำด แห้ง และป้องกันควำม
เสียหำยที่อำจเกิดขึ้นในระหว่ำงขนส่งหรือเก็บรักษำได้
กำรทดสอบให้ทำโดยกำรตรวจพินิจ

5. เครื่องหมายและฉลาก
5.1

ที่ฉลำกหรือที่บรรจุผลิตภัณฑ์เซรำมิกประดิษฐ์ ทุกหน่วย อย่ำงน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมำยแจ้ง
รำยละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ำย ชัดเจน
(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตำมชื่อมำตรฐำนนี้ อำจตำมด้วยชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น เข็มกลัด กล่องทิชชู พวงกุญแจ
(2) เดือน ปีที่ทำ
(3) ข้อแนะนำในกำรใช้และกำรดูแลรักษำ (ถ้ำมี)
(4) ชื่อผู้ทำหรือสถำนที่ทำพร้อมสถำนที่ตั้ง หรือเครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียน
ในกรณีใช้ภำษำต่ำงประเทศด้วย ต้องมีควำมหมำยตรงกับภำษำไทยที่กำหนดไว้ข้ำงต้น
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6. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
6.1

รุ่ น ในที่นี้ หมำยถึ ง ผลิ ตภัณ ฑ์ เซรำมิ กประดิษฐ์ ทำโดยกรรมวิธีเดี ยวกัน ที่ ทำหรือส่ ง มอบหรือ ซื้อขำยใน
ระยะเวลำเดียวกัน
กำรชักตัวอย่ำงและกำรยอมรับ ให้ใช้แผนกำรชักตัวอย่ำงที่กำหนดต่อไปนี้

6.2
6.2.1

กำรชักตัวอย่ำงและกำรยอมรับสำหรับกำรทดสอบกำรใช้งำน กำรบรรจุ และเครื่องหมำยและฉลำก

6.2.1.1

ให้ชักตัวอย่ำงโดยวิธีกำรสุ่มจำกรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 ตัวอย่ำง

6.2.1.2

ตัวอย่ำงทุกตัวอย่ำงต้องเป็นไปตำมข้อ 3.6 ข้อ 4. และข้อ 5. จึงจะถือว่ำผลิตภัณฑ์เซรำมิกประดิษฐ์
รุ่นนั้นเป็นไปตำมเกณฑ์ที่กำหนด

6.2.2

6.3

กำรชักตัวอย่ำงและกำรยอมรับสำหรับกำรทดสอบลักษณะทั่วไป ลวดลำย (ถ้ำมี) สี (ถ้ำมี) กำรประกอบด้วย
วัสดุอื่น (ถ้ำมี) และกำรเคลือบผิว (ถ้ำมี)

6.2.2.1

ให้ใช้ตัวอย่ำงที่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จำกข้อ 6.2.1 จำนวน 3 ตัวอย่ำง

6.2.2.2

ตัวอย่ำงทุกตัวอย่ำงต้องเป็นไปตำมข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.5 จึงจะถือว่ำ ผลิตภัณฑ์เซรำมิกประดิษฐ์รุ่นนั้น
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่กำหนด

เกณฑ์ตัดสิน
ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์เซรำมิกประดิษฐ์ ต้องเป็นไปตำมข้อ 6.2.1.2 และข้อ 6.2.2.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่ำผลิตภัณฑ์
เซรำมิกประดิษฐ์รุ่นนั้นเป็นไปตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอส นี้
_____________________________
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