
 

 
 

คู่มือ 
การพิจารณาเครื่องหมายและฉลาก

ผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
หน้า 

กลุ่มผลิตภัณฑ์โยธาและวัสดุก่อสร้าง (Civil and construction material) 
1. มอก. 15 เล่ม 1-2555 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อก าหนดเกณฑ์คุณภาพ    1 
2. มอก. 20-2559  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม      2 
3. มอก. 24-2559  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย      4 
4. มอก. 95-2540  ลวดเหล็กกล้าส าหรับคอนกรีตอัดแรง      5 
5. มอก. 133-2556  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว       6 
6. มอก. 348-2540  เหล็กลวดคาร์บอนต  า        7 
7. มอก. 420-2540  ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวส าหรับคอนกรีตอัดแรง     8 
8. มอก. 528-2548  เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน ส าหรับงานทั วไปและงานขึ้นรูป   9 
9. มอก. 880-2547  กระจกโฟลตใส         10 

10. มอก. 1227-2558 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน       11 
11. มอก. 1228-2549  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณข้ึนรูปเย็น       12 
12. มอก. 1344-2541  กระจกโฟลตสีตัดแสง        13 
13. มอก. 1390-2539  เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน        14 
14. มอก. 1479-2558  เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ส าหรับงานโครงสร้างทั วไป    15 
15. มอก. 1499-2541   เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง                             

ส าหรับงานโครงสร้างเชื อมประกอบ      17 
16. มอก. 1501-2552  เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน ส าหรับงานโครงสร้างเครื องจักรกล   18 
17. มอก. 1735-2542  เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วนและแผ่นแถบส าหรับงานท่อ   19 
18. มอก. 1884-2542   เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง                                     

ที ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป ส าหรับงานโครงสร้างรถยนต์    20 
19. มอก. 1999-2543  เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง                                          

ส าหรับงานโครงสร้างรถยนต์       21 
20. มอก. 2011-2543   เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง                                               

ที ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ      22 
21. มอก. 2012-2558  เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น ส าหรับงานทั วไปและงานดึงข้ึนรูป    23 
22. มอก. 2060-2543   เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง                                    

ส าหรับงานถังก๊าซ        24 
23. มอก. 2140-2546  เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดส าหรับงานรถยนต์   25 
24. มอก. 2223-2558  เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า   26 
25. มอก. 2508-2555  กระเบื้องเซรามิก         27 

 

 

 



สารบัญ 
 หน้า 

กลุ่มผลิตภัณฑ์โภคภัณฑ์ (Consumer's products) 
26. มอก. 53-2548  ไม้ขีดไฟ          28 
27. มอก. 78-2549  ผงซักฟอก         30 
28. มอก. 332-2537  เครื องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง      31 
29. มอก. 685-2540 ของเล่น          33 

- เล่ม 1-2540  ข้อก าหนดทั วไป 
- เล่ม 2-2540  ภาชนะบรรจุและฉลาก 
- เล่ม 3-2540  วิธีทดสอบและวิเคราะห์ 

30. มอก. 879-2553  ไฟแช็กก๊าซ         36 
31. มอก. 882-2532  เครื องดับเพลิงยกหิ้วชนิด : โฟม       38 
32. มอก. 969-2533  หัวนมยางส าหรับขวดนม        39 
33. มอก. 1025-2539  หัวนมยางดูดเล่น         40 
34. มอก. 1136-2536  ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร        41 
35. มอก. 2440-2552  เครื องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : ภาชนะหุงต้มที มีรอยประสาน    42 

กลุ่มผลิตภัณฑ์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical/ electronic engineering) 
36. มอก. 4 เล่ม 1-2529  หลอดไฟฟ้า         44 
37. มอก. 11-2553  สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที ก าหนดไม่เกิน  450/750 โวลต ์

- เล่ม 3-2533  สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกส าหรับงานติดตั้งยึดกับที      45 
- เล่ม 4-2533 สายไฟฟ้ามีเปลือกส าหรับงานติดตั้งยึดกับที       47 
- เล่ม 5-2533 สายอ่อน         48 
- เล่ม 101-2533 สายไฟฟ้ามีเปลือกส าหรับงานทั วไป      50 

38. มอก. 23-2558  บัลลาสต์ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ : คุณลักษณะที ต้องการด้านความปลอดภัย 52 
39. มอก. 85-2548  ตัวน าลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางส าหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน   53 
40. มอก. 183-2547  โกลว์สตาร์ตเตอร์ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์     54 
41. มอก. 293-2541  สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์     55 
42. มอก. 344-2549  ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และข้ัวรับสตาร์ตเตอร์     56 
43. มอก. 366-2547  เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย      57 
44. มอก. 408-2553  ทองแดงและทองแดงเจือส าหรับจุดประสงค์ทั วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง  59 
45. มอก. 812-2548  มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย     60 
46. มอก. 824-2551   สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที อยู่อาศัยและสิ งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที ที คล้ายกัน                                              

: ข้อก าหนดทั วไป         61 
47. มอก. 1641-2552  เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื องท าอาหารเคลื อนย้ายได้ที คล้ายกัน                                                 

: คุณลักษณะที ต้องการด้านความปลอดภัย      63 
48. มอก. 909-2548   เครื องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน                                                

ส าหรับใช้ในที อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที คล้ายกัน     64 



สารบัญ 
 หน้า 

49. มอก. 934-2558  พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ : คุณลักษณะที ต้องการด้านความปลอดภัย   65 
50. มอก. 956-2557  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั วคู่        66 
51. มอก. 1039-2547  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย     67 
52. มอก. 1195-2536   เครื องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี ยวข้องที ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน                            

ส าหรับใช้ในที อยู่อาศัย และงานทั วไปที มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย  69 
53. มอก. 1291-2553  ระบบก าลังไฟฟ้าต่อเนื อง        71 

- เล่ม 1-2553  คุณลักษณะที ต้องการทั วไปและคุณลักษณะที ต้องการด้านความปลอดภัย  
- เล่ม 2-2553 คุณลักษณะที ต้องการด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า  
- เล่ม 3-2553 วิธีระบุสมรรถนะและข้อก าหนดการทดสอบ 

54. มอก. 1389-2559  เครื องอบผ้า : คุณลักษณะที ต้องการด้านความปลอดภัย    73 
55. มอก. 1462-2548  เครื องซักผ้าใช้ในที อยู่อาศัย : คุณลักษณะที ต้องการด้านความปลอดภัย  75 
56. มอก. 1509-2547  กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย      77 
57. มอก. 1693-2547  เครื องท าน้ าร้อนไฟฟ้า น้ าผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย    78 
58. มอก. 1773-2548  เตาไมโครเวฟส าหรับใช้ในที อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย   80 
59. มอก. 1955-2551  บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที คล้ายกัน : ขีดจ ากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ  81 
60. มอก. 1985-2549  เครื องใช้ไฟฟ้าส าหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย   82 
61. มอก. 2062-2543  กระติกน้ าร้อนไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย     84 
62. มอก. 2134-2553  เครื องปรับอากาศส าหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน    85 
63. มอก. 2165-2548   เคเบิลเส้นใยน าแสง เล่ม 3-10 : เคเบิลภายนอกอาคาร –ข้อก าหนดคุณลักษณะเป็นราย      

กลุ่มส าหรับเคเบิลเส้นใยน าแสงโทรคมนาคมติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดินโดยตรง 86 
64. มอก. 2166-2548   เคเบิลเส้นใยน าแสง เล่ม 3-20 เคเบิลภายนอกอาคาร –ข้อก าหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม           

ส าหรับเคเบิลเส้นใยน าแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับน้ าหนักตัวเองได้  87 
65. มอก. 2186-2547  ตู้เย็นส าหรับใช้ในที อยู่อาศัย เฉพาะด้านสิ งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน  88 
66. มอก. 2202-2547   สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน ส าหรับแรงดันไฟฟ้า                           

ที ก าหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต ์     89 
67. มอก. 2214-2548  ตู้เย็นส าหรับใช้ในที อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย    91 
68. มอก. 2217-2548   เซลล์และแบตเตอรี ทุติยภูมิที มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื นที ไม่ใช่กรด                   

ส าหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย    93 
69. มอก. 2234-2557  หลอดมีบัลลาสต์ในตัวส าหรับการให้แสงสว่างทั วไป                                                      

- คุณลักษณะที ต้องการด้านความปลอดภัย      95 
70. มอก. 2235-2557  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี ยว -  คุณลักษณะที ต้องการด้านความปลอดภัย  96 
71. มอก. 2337-2557 บัลลาสต์ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ :                                                       

คุณลักษณะที ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน      97 
72. มอก. 2425-2552   เครื องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน  ส าหรับใช้ในที อยู่อาศัย           

และใช้ในลักษณะที คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั วไป     98 
 



สารบัญ 
 หน้า 

73. มอก. 2432-2555   เต้าเสียบและเต้ารับส าหรับใช้ในที อยู่อาศัยและงานทั วไปที มีจุดประสงค์คล้ายกัน                         
: ชุดสายพ่วง         99 

74. มอก. 2434-2552   สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวน าทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน                                        
ส าหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ      101 

กลุ่มผลิตภัณฑ์วิศวกรรมของไหล (Fluid, engineering) 
75. มอก. 17-2532  ท่อพีวีซีแข็งส าหรับใช้เป็นท่อน้ าดื ม       103 
76. มอก. 2066-2552  ฝักบัวอาบน้ า เฉพาะด้านสิ งแวดล้อม : การประหยัดน้ า    104 
77. มอก. 2067-2552  ก๊อกน้ าส าหรับเครื องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ งแวดล้อม : การประหยัดน้ า  105 
78. มอก. 792-2554 เครื องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั งราบ        106 

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (Food) 
79. มอก. 51-2530  สับปะรดกระป๋อง         107 

กลุ่มผลิตภัณฑ์วิศวกรรมส่งผ่านความร้อน (Heat transfer, engineering) 
80. มอก. 27-2543  ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว        109 
81. มอก. 950-2547  แอลกอฮอล์แข็งส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง      110 

กลุ่มผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical, science) 
82. มอก. 30-2555  ไนทรัสออกไซด์ที ใช้ในการแพทย์       112 
83. มอก. 531-2558  ภาชนะพลาสติกส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ    113 
84. มอก. 539-2546  คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์       114 
85. มอก. 540-2555  ออกซิเจนการแพทย์        115 

กลุ่มผลิตภัณฑ์สีและวาร์นิช (Paints, colour, and varnishes) 
86. มอก. 496-2553  ทินเนอร์ส าหรับแล็กเกอร์        117 
87. มอก. 520-2553  ทินเนอร์ส าหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส      118 
88. มอก. 739-2555  สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์       119 
89. มอก. 740-2555  สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ       121 
90. มอก. 760-2555  สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต        123 
91. มอก. 1149-2548  สีเทียน          125 
92. มอก. 2344-2555  สีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์       126 
93. มอก. 2532-2556 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด       128 
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                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

1 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

1. มอก. 15 เล่ม 1 -2555 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อก าหนดเกณฑ์คุณภาพ 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ก าหนดเฉพาะข้อก าหนดเกณฑ์คุณภาพส าหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นผงมีลักษณะสีเทา 

ข้อความในฉลาก 
1. ที่ถุงบรรจุปูนซีเมนต์ทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็น

ได้ง่าย และชัดเจน 
1) ชื่อผลิตภัณฑ์ 
2) ประเภท 
3) น้ าหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม หรือเมตริกตัน 
4) วัน เดือน ปี ที่ท า 
5) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 

2. ในกรณีที่ปูนซีเมนต์ผงบรรจุภาชนะอย่างอ่ืนส่งให้ผู้ซื้อ ให้แจ้งรายละเอียดในใบส่งของก ากับปูนซีเมนต์นั้นตามข้อ 
1 ด้วย แต่น้ าหนักสุทธิทั้งหมดให้ใช้น้ าหนักรวมสุทธิ 

3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่าง ประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 2 โทร. 02-202-3467-9 
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โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

2 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

2. มอก. 20-2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี่ก าหนด ชั้นคุณภาพ ขนาด มวลและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน วัสดุ 

คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบเหล็กเส้นเสริม
คอนกรีต : เหล็กเส้นกลม ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า"เหล็กเส้นกลม"  

2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้คลอบคลุมถึงเหล็กเส้นที่มีลักษณะหน้าตัดกลม ซึ่งมีความยาวตั้งแต่ 3.40 
เมตรขึ้นไป อันอาจน าไปใช้เสริมคอนกรีตส าหรับงานก่อสร้างทั่วไปได้ แต่ไม่รวมถึงเหล็กเส้นที่มีลักษณะ         
หน้าตัดกลม ซึ่งได้มีประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว        

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
ข้อความในฉลาก 

1. ที่เหล็กเส้นกลมทุกเส้น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้เป็นตัวนูน
ถาวรบนเนื้อเหล็กให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน เรียงกันไปตามล าดับ ดังนี้ 
1) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน และชื่อผู้ได้รับอนุญาต  
2) ชื่อขนาด 
3) ชั้นคุณภาพ 
4) สัญลักษณ์กรรมวิธีท าเหล็กแท่งเล็ก หรือเหล็กแท่งใหญ่ ที่เป็นวัตถุดิบในการท าเหล็กเส้น ดังนี้                

- กรรมวิธีแบบโอเพนฮาร์ท ใช้ OH  
- กรรมวิธีแบบเบสิกออกซิเจน ใช้ BO  
- กรรมวิธีแบบอิเล็กทริกอาร์กเฟอร์เนซ ใช้ EF  
- กรรมวิธีแบบอินดักชั่น ใช้ส าหรับกรรมวิธีอ่ืนๆ ให้ระบุตามที่ตกลงในเอกสารของผู้ท าโดยมีลายลักษณ์

อักษรที่ชัดเจนเป็นกรณีไป 
2. ที่มัดหรือที่ขดของเหล็กเส้นกลมทุกมัดหรือทุกขดต้องมีป้ายที่ไม่ฉีกขาดและไม่หลุดง่ายผูกติดอยู่ และที่ป้ายนั้น

อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน  
1) ค าว่า"เหล็กเส้นกลม" 
2) ชั้นคุณภาพ 
3) ชื่อขนาด 
4) ความยาว เป็นเมตร (กรณีเป็นมัด) หรือมวล เป็นกิโลกรัม (กรณีเป็นขด) 
5) หมายเลขการหลอมแต่ละครั้ง หรือเครื่องหมายอ่ืนใดที่เทียบเท่า  
6) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน สัญลักษณ์กรรมวิธีการท า และชื่อผู้ได้รับ

อนุญาต 
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โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่
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คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

3 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตัวอย่างฉลาก 

       
 

ผู้รับผิดชอบ 
กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 6 โทร. 02-202-3470, 02-202-2472 
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คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

4 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

3. มอก. 24-2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงเหล็กข้ออ้อยที่มีความยาวตั้ งแต่ 3.40 เมตรขึ้นไป               

อันอาจน าไปใช้เสริมคอนกรีตส าหรับงานก่อสร้างทั่วไปได้ ซึ่งต่อไปนี้ในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า "เหล็กข้ออ้อย" 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

   
 

ข้อความในฉลาก 
 เครื่องหมายที่เหล็กข้ออ้อย ที่เหล็กข้ออ้อยทุกเส้น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเค รื่องหมาย แจ้งรายละเอียด

ประทับเป็นตัวนูนถาวรบนเนื้อเหล็กให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน เรียงกันไปตามล าดับดังนี้ 
1) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน  และชื่อผู้ได้รับอนุญาต  
2) ชื่อขนาด 
3) ชั้นคุณภาพ 
4) สัญลักษณ์ "T" (เฉพาะเหล็กข้ออ้อยที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน(heat treatment)ในระหว่างผลิต 
5) สัญลักษณ์กรรมวิธีท าเหล็กแท่งเล็ก หรือเหล็กแท่งใหญ่ ที่เป็นวัตถุดิบในการท าเหล็กข้ออ้อย ดังนี้  

- กรรมวิธีแบบโอเพนฮาร์ท ใช้ OH  
- กรรมวิธีแบบเบสิกออกซิเจน ใช้ BO  
- กรรมวิธีแบบอิเล็กทริกอาร์กเฟอร์เนซ ใช้ EF  
- กรรมวิธีแบบอินดักชั่น ใช้ส าหรับกรรมวิธีอ่ืนๆให้ระบุตามท่ีตกลงในเอกสารของผู้ท าโดยมีลายลักษณ์อักษร

ที่ชัดเจนเป็นกรณีไป 

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 6 โทร. 02-202-3470, 02-202-2472 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

5 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

4. มอก. 95-2540 ลวดเหล็กกล้าส าหรับคอนกรีตอัดแรง 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมลวดเหล็กกล้าดึงเย็นแรงดึงสูง แบบเรียบ แบบมีรอยย้ า แบบมีบั้ง    

และแบบหยัก ชนิดคลายความเค้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 4  5  6  7  8  9  10 และ 12.2 มิลลิเมตร และ
ชนิดไม่คลายความเค้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 2.5  3  4  5  6  7  และ 8 มิลลิเมตร ประเภทความผ่อนคลาย
ธรรมดา (normal relaxation) และ ประเภทความผ่อนคลายต่ า (Low relaxation) 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

    
ข้อความในฉลาก 

 ที่ลวดทุกขดต้องมีป้ายผูกติดอยู่  และท่ีป้ายนั้นอย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอี ยด
ต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
1) ชื่อผลิตภัณฑ์ เป็นภาษา อังกฤษว่า “PC WIRE” ตามด้วยอักษร M ส าหรับ ลวดชนิดไม่คลายความเค้นหรือ

ตามด้วยอักษร S ส าหรับลวดชนิดคลายความเค้น 
2) ตัวอักษรแสดงแบบตามลักษณะผิวของลวด 
 P ส าหรับแบบเกลี้ยง 
 I ส าหรับแบบมีรอยย้ า 
 R ส าหรับแบบมีบั้ง 
 C ส าหรับแบบหยัก 

3) เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 
4) ความทนแรงดึงระบุ 
5) ประเภทความผ่อนคลาย ดังนี้ 
 Relax 1 ส าหรับประเภทความผ่อนคลายธรรมดา 
 Relax 2 ส าหรับประเภทความผ่อนคลายต่ า 

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 6 โทร. 02-202-3470, 02-202-2472 

 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

6 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

5. มอก. 133-2556 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ก าหนดเฉพาะข้อก าหนดเกณฑ์คุณภาพส าหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว  

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นผงมีลักษณะสีขาว 

ข้อความในฉลาก 
1. ทีถุ่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้             

ให้เห็นได้ง่าย และชัดเจน 
1) ชื่อ “ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว” 
2) มวลสุทธิเป็นกิโลกรัม หรือเมตริกตัน 
3) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 
4) วัน เดือน ปี ที่ท า 

2. ในกรณีที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวบรรจุภาชนะอย่างอ่ืนส่งให้ผู้ซื้อ ให้แจ้งรายละเอียดตามข้อ 1 ที่ใบส่งของ
หรือใบรับรองผล หรือที่อ่ืนใดตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ท า 

3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่าง ประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 2 โทร. 02-202-3467-69 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

7 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

6. มอก. 348-2540 เหล็กลวดคาร์บอนต่ า 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ ไม่เหมาะจะใช้เป็นเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมเหล็กลวดส าหรับท าแกนลวดเชื่อม รวมทั้งเหล็กเส้นและ    

เหล็กลวดที่มีลักษณะภาคตัดกลมที่ได้มีประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว  
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงเหล็กเส้นที่มีลักษณะภาคตัดกลมซึ่งอาจน าไปใช้ท าลวดเหล็ก  

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
ข้อความในฉลาก 

1. ที่เหล็กลวดทุกขดต้องมีป้ายผูกติดอยู่ และที่ป้ายนั้น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายจ้างรายละเอียด
ต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร 
1) สัญลักษณ์ของประเภท 
2) ขนาดระบุ เป็นมิลลิเมตร 
3) น้ าหนัก เป็นกิโลกรัม 
4) หมายเลขของการหลอมแต่ละครั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 
5) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท าหรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 

2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  
 
 

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 6 โทร. 02-202-3470, 02-202-2472 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

8 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

7. มอก. 420-2540 ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวส าหรับคอนกรีตอัดแรง 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะลวดเหล็กกล้าตีเกลียวชนิด 2 เส้น ชนิด 3 เส้น            

ชนิด 7 เส้น และชนิด 19 เส้น ประเภทความผ่อนคลายธรรมดา และประเภทความผ่อนคลายต่ า 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
ข้อความในฉลาก 

1. ทีล่วดตีเกลียวทุกขดต้องมีป้ายผูกติดอยู่ และที่ป้ายนั้นอย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครื่องหมายแจ้ง
รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
1) ชื่อผลิตภัณฑ์ เป็นภาษาอังกฤษว่า "PC STRAND" 
2) ชนิดและแบบของลวดตีเกลียว 
3) เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 
4) ความทนแรงดึงระบุ 
5) ประเภทความผ่อนคลาย ดังนี้ 
 Relax 1 ส าหรับประเภทความผ่อนคลายธรรมดา 
 Relax 2 ส าหรับประเภทความผ่อนคลายต่ า 

6) ทิศทางการตีเกลียว 
7) น้ าหนักสุทธิของขดเป็นกิโลกรัม 
8) หมายเลขของขด 
9) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 

2. ที่วัสดุหุ้มห่อลวดตีเกลียวทุกขด อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดตามข้อ 8.1                      
ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 

3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 6 โทร. 02-202-3470, 02-202-2472 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

9 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

8. มอก. 528-2548 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน ส าหรับงานทั่วไปและงานข้ึนรูป 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ครอบคลุมถึงเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนส าหรับใช้ในงานที่มีจุดประสงค์

อ่ืนๆ ที่ได้ก าหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนส าหรับงาน
โครงสร้าง 

2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์นี้ไม่ครอบคลุมถึงเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนที่น าไปรีดเย็นต่อ  
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึงเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนที่มีลวดลาย            

(floor plates or checkered plate) 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

     
ข้อความในฉลาก 

1. ที่เหล็กแผ่นม้วนและเหล็กแผ่นแถบทุกม้วน และท่ีเหล็กแผ่นหนาและเหล็กแผ่นบางทุกมัด รวมทั้งเหล็กแผ่นหนา
หรือเหล็กแผ่นบางที่มีการส่งมอบเป็นแผ่น (ไม่รวมเป็นมัด) ทุกแผ่น อย่างน้อยต้องมีเลขอักษร หรือเครื่องหมาย
แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็น ได้ง่าย ชัดเจน ไม่ลบเลือน/หรือหลุดลอกง่าย 
1) ชนิด ลักษณะขอบ และชั้นคุณภาพ 
2) เหล็กแผ่นที่ไม่ผ่านกระบวนการรีดปรับผิว (non skin pass) (กรณีท่ีเหล็กแผ่นหนาและเหล็กแผ่นบาง)  
3) ความกว้างxความยาวxความหนา เป็นมิลลิเมตรxมิลลิเมตรxมิลลิเมตร (กรณีเหล็กแผ่นม้วนและเหล็กแผ่น

แถบไม่ต้องระบุความยาว)  
4) จ านวนแผ่นในมัด (กรณีเหล็กแผ่นหนาหรือเหล็กแผ่นบางที่เป็นมัด) หรือมวลเป็นกิโลกรัม (กรณีเหล็กแผ่น

ม้วนหรือเหล็กแผ่นแถบ) 
5) หมายเลขการหลอมหรือรหัสรุ่น 
6) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 

2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

ตัวอย่างฉลาก 

    
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 1 โทร. 02-202-3471 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

10 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

9. มอก. 880-2547 กระจกโฟลตใส 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะกระจกโฟลตใส (clear float glass) ไม่มีสี ชั้นคุณภาพ

ทั่วไป และชั้นคุณภาพพิเศษ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
ข้อความในฉลาก 

 ที่ภาชนะบรรจุกระจกโฟลตใสทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ 
ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 

1) ค าว่า “กระจกโฟลตใส” 
2) ชั้นคุณภาพ 
3) ขนาด (กว้าง x ยาว x หนา) เป็นมิลลิเมตร 
4) จ านวน 
5) เดือน ปีที่ท า 
6) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 
7) ประเทศท่ีท า 

ตัวอย่างฉลาก 

     
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 3 โทร. 02-202-3466 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

11 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

10. มอก. 1227-2558 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงเหล็กโครงสร้างที่ท าจากเหล็กกล้าละมุน (mild steel)              

โดยการรีดร้อน อันอาจน าไปใช้ในงานโครงสร้างได้ 
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึงเหล็กรูปพรรณซึ่งมีการประกาศก าหนดมาตรฐาน    

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
ข้อความในฉลาก 

1. ที่เหล็กโครงสร้างทุกท่อน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย
ชัดเจน 
1) ชั้นคุณภาพ 
2) ขนาด ความหนา และความยาว 
3) หมายเลขการหลอมแต่ละครั้ง หรือเครื่องหมายอ่ืนใดที่แสดงถึงการหลอมแต่ละครั้ง 
4) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียนการแจ้งรายละเอียดตามข้อ 7.1(1) และ (4)     

ต้องเป็นตัวนูน 
2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

ตัวอย่างฉลาก 

   
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 6 โทร. 02-202-3470, 02-202-3472 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

12 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

11. มอก. 1228-2549 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณข้ึนรูปเย็น 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงเหล็กโครงสร้างที่ท าจากเหล็กกล้าละมุน (mild steel)             

โดยการขึ้นรูปเย็นอันอาจน าไปใช้ในงานโครงสร้างได้ 
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึงเหล็กรูปพรรณซึ่งมีการประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
ข้อความในฉลาก 

1. ที่เหล็กโครงสร้างทุกท่อน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย 
ชัดเจน และไม่ลบเลือนง่าย 
1) ชั้นคุณภาพ โดยระบุค าว่า "SSC 400" 
2) ขนาด ความหนา ความยาว และมวลต่อเมตร 
3) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 

2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 6 โทร. 02-202-3470, 02-202-3472 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

13 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

12. มอก. 1344-2541 กระจกโฟลตสีตัดแสง 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 กระจกโฟลตสีตัดแสง หมายถึง กระจก ชั้นเดียว มีสีต่างๆ เช่น สีฟ้า สีชา สีบรอนซ์ ช่วยตัดแสงและลด   

ความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้น้อยลง ท าเป็นแผ่นโดยให้ น้ าแก้วลอยตัวบนดีบุกที่หลอมละลาย  

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
ข้อความในฉลาก 

 ที่ภาชนะบรรจุกระจกโฟลตสีตัดแสงทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียด
ต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
1) ค าว่า “กระจกโฟลตสีตัดแสง” 
2) สี 
3) ขนาด (กว้าง x ยาว x หนา) เป็นมิลลิเมตร 
4) จ านวน เป็นแผ่น 
5) เดือน ปีที่ท า 
6) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 

ตัวอย่างฉลาก 

    
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 3 โทร. 02-202-3466 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

14 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

13. มอก. 1390-2539 เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ก าหนด แบบและชั้นคุณภาพ มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 

ส่วนประกอบ ทางเคมี คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก  การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน           
และการทดสอบเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “เข็มพืด” 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
ข้อความในฉลาก 

1. ที่เข็มพืดทุกแผ่น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน  
1) ชั้นคุณภาพ 
2) มิติ (ความกว้าง ความสูงและความหนา เป็นมิลลิเมตร) 
3) ความยาว เป็นเมตร 
4)  รหัสรุ่นที่ท า 
5) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 
หมายเหตุ การแจ้งรายละเอียดตามข้อ (1) และ (5) ต้องถาวร 

2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้นผู้ท า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น
ได้ ต่อเม่ือได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 6 โทร. 02-202-3470, 02-202-3472 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

15 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

14. มอก. 1479-2559 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ส าหรับงานโครงสร้างทั่วไป 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ทั้งเหล็กกล้าไม่เจือและเหล็กกล้าเจือ 

(unalloyed and alloy steels) ส าหรับงานโครงสร้างทั่วไป เช่น สะพาน เรือ ล้อเลื่อน (rolling stock)  
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมถึง 

1) เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ส าหรับงานอ่ืนๆ ที่ได้ก าหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว เช่น 
เหล็กกล้าทรงแบนคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน ส าหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป (มอก. 528) 

2) เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนที่มีความหนามากกว่า 160 มม. 
3) เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนที่น าไปรีดเย็นต่อ โดยการรีดเย็นต่อดังกล่าวไม่รวมถึงการรีดปรับสภาพผิว      

(skin pass หรือ temper rooling) หรือการรีดขึ้นรูป (roll forming)  
4) เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนที่ผิวมีลวดลาย (floor plates or checkered plate) 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

     
 

   
ข้อความในฉลาก 

1. ที่เหล็กแผ่นม้วนและเหล็กแผ่นแถบทุกม้วน และท่ีเหล็กแผ่นหนาและเหล็กแผ่นบางทุกมัด รวมทั้งเหล็กแผ่น
หนาหรือเหล็กแผ่นบางที่มีการส่งมอบเป็นแผ่น (ไม่รวมเป็นมัด) ทุกแผ่น อย่างน้อยต้องมีเลขอักษร หรือ
เครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็น ได้ง่าย ชัดเจน ไม่ลบเลือน/หรือหลุดลอกง่าย 
1) ชนิด ลักษณะขอบ และชั้นคุณภาพ 
2) เหล็กแผ่นที่ไม่ผ่านกระบวนการรีดปรับผิว (non skin pass) (กรณีท่ีเหล็กแผ่นหนาและเหล็กแผ่นบาง)  
3) ความกว้างxความยาวxความหนา เป็นมิลลิเมตรxมิลลิเมตรxมิลลิเมตร (กรณีเหล็กแผ่นม้วนและเหล็กแผ่น

แถบไม่ต้องระบุความยาว)  
4) จ านวนแผ่นในมัด (กรณีเหล็กแผ่นหนาหรือเหล็กแผ่นบางที่เป็นมัด) หรือมวลเป็นกิโลกรัม (กรณีเหล็กแผ่น

ม้วนหรือเหล็กแผ่นแถบ) 
5) หมายเลขการหลอมหรือรหัสรุ่น 
6) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 

2. ในกรณีที่ใช้ภาษต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

16 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตัวอย่างฉลาก 

 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 1 โทร. 02-202-3471 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

17 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

15. มอก. 1499-2541 เหลก็กล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง         
ส าหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก าหนด ชนิด ลักษณะ และชั้นคุณภาพ มวลพ้ืนฐาน ขนาดและเกณฑ์

ความคลาดเคลื่อน ส่วนประกอบทางเคมี สมมูลคาร์บอนและการท า คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมาย
และฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน และการทดสอบเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน        
แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ส าหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ  

2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา 
และแผ่นบาง ส าหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ เช่น อาคาร สะพาน เรือ รถไฟบรรทุกสินค้า (rolling 
stock) ถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง ตู้คอนเทนเนอร์ และโครงสร้างอ่ืนๆ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

   
ข้อความในฉลาก 

1. ที่ม้วนของเหล็กแผ่นม้วนและเหล็กแผ่นแถบทุกม้วน และที่มัดของเหล็กแผ่นหนาและเหล็กแผ่นบางทุกมัด
อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือแสดงเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน  
1) ชนิด ชั้นคุณภาพ และสัญลักษณ์ส าหรับการทดสอบด้วยคลื่นเหนือเสียง (ถ้ามี) หรือสัญลักษณ์กรรมวิธี 

ทางความร้อน (ถ้ามี)  
2) ความกว้างxความยาวxความหนา เป็น มิลลิเมตรxมิลลิเมตรxมิลลิเมตร (กรณีเหล็กแผ่นม้วนหรือเหล็ก

แผ่นแถบ ไม่ต้องระบุความยาว) 
3) มวลเป็นกิโลกรัม 
4) หมายเลขการหลอมหรือรหัสรุ่นที่ท า 
5) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 
6) ประเทศท่ีท า 

2. ในกรณีทีใ่ช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

ตัวอย่างฉลาก 

  
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 1 โทร. 02-202-3471 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

16. มอก. 1501-2552 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน ส าหรับงานโครงสร้างเคร่ืองจักรกล 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมถึงเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนส าหรับใช้ในงาน         

ที่มีจุดประสงค์อ่ืนๆ ที่ได้ก าหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน
ส าหรับงานโครงสร้างทั่วไป 

2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมถึงเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนที่น าไปรีดเย็นต่อ 
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมถึงเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนที่ผิวมีลวดลาย (floor 

plates or checkered plates) 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

     
ข้อความในฉลาก 

1. ที่ม้วนของเหล็กแผ่นม้วนและเหล็กแผ่นแถบทุกม้วน และท่ีมัดของเหล็กแผ่นหนาและเหล็กแผ่นบางทุกมัด
อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือแสดงเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน  
1) ชนิด ลักษณะขอบและชั้นคุณภาพ  
2) เหล็กแผ่นกรณีท่ีรีดปรับผิว (เฉพาะเหล็กแผ่นหนาหรือเหล็กแผ่นบาง) 
3) ความกว้างxความยาวxความหนา เป็น มิลลิเมตรxมิลลิเมตรxมิลลิเมตร (กรณีเหล็กแผ่นม้วนหรือเหล็ก

แผ่นแถบ ไม่ต้องระบุความยาว) 
4) จ านวนแผ่นในมัด (กรณีเหล็กแผ่นหนาหรือเหล็กแผ่นบางที่เป็นมัด) หรือมวลเป็นกิโลกรัม (กรณีเหล็กแผ่น

ม้วนหรือเหล็กแผ่นแถบ หาค่าโดยการชั่ง) 
5) หมายเลขการหลอมหรือรหัสรุ่นที่ท า  
6) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 
7) ประเทศท่ีท า 

2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

ตัวอย่างฉลาก 

  
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 1 โทร. 02-202-3471 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

19 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

17. มอก. 1735-2542 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วนและแผ่นแถบส าหรับงานท่อ 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ก าหนด ชนิด ลักษณะ และชั้นคุณภาพ มวลพ้ืนฐาน ขนาดและเกณฑ์

ความคลาดเคลื่อน ส่วนประกอบทางเคมี คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่าง
และเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วนและแผ่นแถบส าหรับงานท่อ 

2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมถึง 
1) เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน และแผ่นแถบ ส าหรับงานอ่ืนๆ ที่ได้ก าหนดเป็นมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว 
2) เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนที่น าไปรีดเย็นต่อ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

   
ข้อความในฉลาก 

1. ที่ม้วนของเหล็กแผ่นม้วนและเหล็กแผ่นแถบทุกม้วน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือแสดงเครื่องหมาย             
แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน 
1) ชนิดและชั้นคุณภาพ  
2) ความกว้างxความหนา เป็น มิลลิเมตรxมิลลิเมตร 
3) มวลเป็นกิโลกรัม  
4) หมายเลขการหลอมหรือรหัสรุ่นที่ท า  
5) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 
6) ประเทศท่ีท า 

2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

ตัวอย่างฉลาก 

  
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 1 โทร. 02-202-3471 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

20 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

18. มอก. 1884-2542 เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง           
ที่ปรับปรุงสมบัติการข้ึนรูป ส าหรับงานโครงสร้างรถยนต์ 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ก าหนด ชนิด ลักษณะ และชั้นคุณภาพ มวลพ้ืนฐาน ขนาดและเกณฑ์

ความคลาดเคลื่อน ส่วนประกอบทางเคมี คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่าง    
และเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบเหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง   
ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูปส าหรับงานโครงสร้างรถยนต์ 

2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงเหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา 
และแผ่นบางที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป และใช้ท าโครงสร้างรถยนต์ 

3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมถึง 
1) เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบางที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป 

ส าหรับงานอื่นๆ ที่ได้ก าหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว 
2) เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบางที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูปและ

น าไปรีดเย็นต่อ 
ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

     
ข้อความในฉลาก 

1. ที่ม้วนของเหล็กแผ่นม้วนและเหล็กแผ่นแถบทุกม้วน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือแสดงเครื่องหมาย แจ้ง
รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน 
1) ชนิดและชั้นคุณภาพ 
2) ความกว้างxความหนาxความยาว เป็น มิลลิเมตรxมิลลิเมตรxมิลลิเมตร (กรณีเหล็กแผ่นม้วนหรือเหล็ก

แผ่นแถบ ไม่ต้องระบุความยาว) 
3) มวลเป็นกิโลกรัม 
4) หมายเลขการหลอมหรือรหัสรุ่นที่ท า 
5) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 
6) ประเทศท่ีท า 

2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

ตัวอย่างฉลาก 

  
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 1 โทร. 02-202-3471 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

21 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

19. มอก. 1999-2543 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ส าหรับ              
งาน โครงสร้างรถยนต์ 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ก าหนด ชนิด ลักษณะ และชั้นคุณภาพ มวลพ้ืนฐาน ขนาดและเกณฑ์ 

ความคลาดเคลื่อน ส่วนประกอบทางเคมี คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและ
เกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบเหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ส าหรับงาน
โครงสร้างรถยนต์ 

2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงเหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง  
ที่มีสมบัติเหมาะส าหรับใช้ในการอัดข้ึนรูป (press drawability) เช่น โครงตัวถัง (automobile frame) 
กระทะล้อ เป็นต้น 

3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมถึง 
1) เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ส าหรับงานอ่ืนๆ ที่ได้ก าหนดเป็นมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว 
2) เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่น าไปรีดเย็นต่อ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

     
ข้อความในฉลาก 

1. ที่ม้วนของเหล็กแผ่นม้วนและเหล็กแผ่นแถบทุกม้วน และท่ีมัดของเหล็กแผ่นหนาและเหล็กแผ่นบางทุกมัด 
อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือแสดงเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน  
1) ชนิด ลักษณะขอบและชั้นคุณภาพ  
2) ความกว้างxความหนาxความยาว เป็น มิลลิเมตรxมิลลิเมตรxมิลลิเมตร (กรณีเหล็กแผ่นม้วนหรือเหล็กแผ่น

แถบ ไม่ต้องระบุความยาว) 
3) มวลเป็นกิโลกรัม  
4) หมายเลขการหลอมหรือรหัสรุ่นที่ท า  
5) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 
6) ประเทศท่ีท า 

2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 1 โทร. 02-202-3471 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

20. มอก. 2011-2543 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง                    
ที่ต้านการกัดกร่อน ได้ดีในบรรยากาศ 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ก าหนด ชนิด ลักษณะ และชั้นคุณภาพ มวลพ้ืนฐาน ขนาดและเกณฑ์ 

ความคลาดเคลื่อน ส่วนประกอบทางเคมี คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและ
เกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบเหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ต้านการกัดกร่อน
ได้ดีในบรรยากาศ 

2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงเหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง  
ที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ โครงสร้างต่างๆ ที่ต้องการสมบัติต้านการกัดกร่อน
ได้ดีในบรรยากาศ 

3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมถึง 
1) เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ส าหรับงานอ่ืนๆ ที่ได้ก าหนดเป็นมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว 
2) เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่น าไปรีดเย็นต่อ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

     
ข้อความในฉลาก 

1. ที่ม้วนของเหล็กแผ่นม้วนและเหล็กแผ่นแถบทุกม้วน และท่ีมัดของเหล็กแผ่นหนาและเหล็กแผ่นบางทุกมัด 
อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือแสดงเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน  
1) ชนิด ลักษณะขอบและชั้นคุณภาพ  
2) ความกว้างxความหนาxความยาว เป็น มิลลิเมตรxมิลลิเมตรxมิลลิเมตร (กรณีเหล็กแผ่นม้วนหรือ                 

เหล็กแผ่นแถบ ไม่ต้องระบุความยาว) 
3) มวลเป็นกิโลกรัม  
4) หมายเลขการหลอมหรือรหัสรุ่นที่ท า  
5) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 
6) ประเทศท่ีท า 

2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  
ตัวอย่างฉลาก 

  
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 1 โทร. 02-202-3471 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

23 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

21. มอก. 2012-2558 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น ส าหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น ทั้งเหล็กกล้าเจือ (alloy steel)  

และเหล็กกล้าไม่เจือ (unalloyed steel) ส าหรับงานทั่วไปและงานดึงข้ึนรูป  
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมถึง 

1) เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น ส าหรับงานอื่นๆ ที่ได้ก าหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แล้ว 
เช่น ส าหรับงานรถยนต์ (ที่เป็นไปตาม มอก.2140) ส าหรับเคลือบดีบุก และเคลือบโครเมียม/                
โครเมียมออไซต์ (ที่เป็นไปตาม มอก.2183 และ มอก.2184) 

2) เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น ทีมีความหนามากกว่า 5.00 mm. 
3) เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น ที่มีปริมาณธาตุคาร์บอนระบุตั้งแต่ 0.30% ขึ้นไป 
4) เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่น าไปรีดเย็นต่อ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

     
ข้อความในฉลาก 

1. ที่ม้วนของเหล็กแผ่นม้วนและเหล็กแผ่นแถบทุกม้วน และท่ีมัดของเหล็กแผ่นตัดทุกมัด อย่างน้อยต้องมีเลขอักษร
หรือแสดงเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจนไม่ลบเลือน และ/หรือหลุดลอกได้ง่าย 

1) ชนิด ลักษณะขอบ ชั้นคุณภาพ สัญลักษณ์ เทมเปอร์ ตัวอย่างเช่น เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ขอบรีด CR1-S  
2) สัญลักษณ์ระบุส าหรับเหล็กแผ่นตัดที่ผ่าน หรือไม่ผ่านการยืดแบน  1)  
3) หมายเลขการหลอมหรือรหัสรุ่นที่ท า  
4) ความหนาxความกว้างxความยาว เป็น มิลลิเมตร xมิลลิเมตรxมิลลิเมตร (กรณีเหล็กแผ่นม้วนหรือเหล็ก

แผ่นแถบ ไม่ต้องระบุความยาว) 
5) มวล เป็นกิโลกรัม  
6) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 
7) ประเทศท่ีท า 

2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

ตัวอย่างฉลาก 

   
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 1 โทร. 02-202-3471 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

24 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

22. มอก. 2060-2543 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง           
ส าหรับงานถังก๊าซ 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ก าหนด ชนิด ลักษณะขอบ และชั้นคุณภาพ มวลพ้ืนฐาน ขนาดและเกณฑ์ 

ความคลาดเคลื่อน ส่วนประกอบทางเคมี คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์
ตัดสิน และการทดสอบเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนาและแผ่นบาง ส าหรับงานถังก๊าซ 

2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา 
และแผ่นบาง ส าหรับใช้ท าตัวถังบรรจุก๊าซที่ประกอบโดยการเชื่อม มีความจุไม่เกิน 500 ลิตร โดยใช้บรรจุ
ก๊าซที่มีความดันสูง เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซอะเซติลีน ก๊าซฟรีออนชนิดต่างๆ  

3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมถึง 
1) เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ส าหรับงานอ่ืนๆ ที่ได้ก าหนดเป็น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว 
2) เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่น าไปรีดเย็นต่อ 
3) เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ใช้ท าตัวถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ส าหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

    
ข้อความในฉลาก 

1. ที่ม้วนของเหล็กแผ่นม้วนและเหล็กแผ่นแถบทุกม้วน และท่ีมัดของเหล็กแผ่นหนาและที่มัดของเหล็กแผ่นบาง
ทุกมัด อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือแสดงเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน  
1) ชนิด ลักษณะขอบและชั้นคุณภาพ  
2) ความหนาxความกว้างxความยาว เป็น มิลลิเมตรxมิลลิเมตรxมิลลิเมตร (กรณีเหล็กแผ่นม้วนหรือเหล็ก

แผ่นแถบ ไม่ต้องระบุความยาว) 
3) มวลเป็นกิโลกรัม  
4) หมายเลขการหลอมหรือรหัสรุ่นที่ท า  
5) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 
6) ประเทศท่ีท า 

2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  
ตัวอย่างฉลาก 

   
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 1 โทร. 02-202-3471 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

25 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

23. มอก. 2140-2546 เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดส าหรับงานรถยนต ์

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ก าหนด ชนิด ลักษณะขอบ ชั้นคุณภาพ และสัญลักษณ์มวลพ้ืนฐาน มิติ  

และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ส่วนประกอบทางเคมี คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชัก
ตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบเหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด ที่ใช้ท าโครงสร้าง 
ตัวถังและชิ้นส่วนรถยนต์ 

2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมถึงเหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบและแผ่นตัด ส าหรับ 
งานอ่ืนๆ ที่ได้ก าหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว หรือเหล็กกล้ารีดเย็น แผ่นม้วน แผ่นแถบและ
แผ่นตัด ที่เป็นไปตามมาตรฐานอื่นใด ซึ่งระบุสมบัติแตกต่างไปจากที่ก าหนดในมาตรฐานนี้  

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

     
ข้อความในฉลาก 

1. ที่ม้วนของเหล็กแผ่นม้วนและเหล็กแผ่นแถบทุกม้วน และท่ีมัดของเหล็กแผ่นตัดทุกมัด อย่างน้อยต้องมี          
เลข อักษรหรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
1) ค าว่า “เหล็กกล้ารีดเย็น” 
2) ชั้นคุณภาพ 
3) หมายเลขการหลอมหรือรหัสรุ่นที่ท า 
4) ความหนาxความกว้างxความยาว เป็น มิลลิเมตรxมิลลิเมตรxมิลลิเมตร (กรณีเหล็กแผ่นม้วนหรือเหล็ก

แผ่นแถบ ไม่ต้องระบุความยาว) 
5) มวล เป็นกิโลกรัม  
6) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 
7) ประเทศท่ีท า 

2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

ตัวอย่างฉลาก 

  
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 1 โทร. 02-202-3471 

 

 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

26 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

24. มอก. 2223-2558 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า 
ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 

1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้านเดียวหรือสองด้านโดยกรรมวิธี
ทางไฟฟ้า ซึ่งเป็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดที่ท าจากเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นความหนาไม่เกิน 
2.30 mm. เท่านั้น หรืออาจน าไปผ่านกระบวนการเคลือบทางเคมี การอาบน้ ามัน เพ่ือให้มีความเหมาะสม         
ในการน าไปใช้งานมากข้ึน 

2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมถึงเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน            
โดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า ที่ท าจากเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นที่เป็นไปตาม มอก. 2140 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

   
ข้อความในฉลาก 

1. ที่ม้วนของเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแผ่นม้วนและแผ่นแถบทุกม้วน และที่มัดของเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี   
แผ่นตัดทุกมัด อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน           
ไม่ลบเลือน และ/หรือหลุดลอกง่าย 
1) สัญลักษณ์แสดงชั้นคุณภาพ การเคลือบทางเคมี การอาบน้ ามัน และมวลสังกะสีที่เคลือบ                         

(บนผิวด้านเคลือบแต่ละด้าน) เช่น SECC-P-O E16/E32 
หมายเหตุ  
 SECC คือ ชั้นคุณภาพ 
 P คือ การเคลือบทางเคมี 
 คือ การอาบน้ ามัน 
 E16/E32 คือ มวลสังกะสีที่เคลือบ (ผิวเคลือบสองด้านไม่เท่ากัน) 

2) ความหนาระบุxความกว้างxความยาว เป็น มิลลิเมตรxมิลลิเมตรxมิลลิเมตร (กรณีแผ่นม้วนหรือแผ่นแถบ 
ไม่ต้องระบุความยาว) 

3) สัญลักษณ์ระบุส าหรับเหล็กแผ่นที่ตัดผ่าน หรือไม่ผ่านการยืดแบน 
4) มวล เป็นกิโลกรัม หรือจ านวนแผ่น 
5) เดือนปีที่ท า หรือรหัสรุ่นที่ท า 
6) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 
7) ประเทศที่ท า 

2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  
ตัวอย่างฉลาก 

  
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 1 โทร. 02-202-3471 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

27 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

25. มอก. 2508-2555 กระเบื้องเซรามิก 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมกระเบื้องเซรามิกที่ข้ึนรูปด้วยวิธีอัดรีดหรือวิธีอัดแห้ง ชนิดเคลือบ

และชนิดไม่เคลือบ ใช้ส าหรับปูพื้นหรือบุผนัง 
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุม 

1) กระเบื้องเซรามิก พื้นที่ไม่เกิน 10,000 mm2 
2) กระเบื้องเซรามิกขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่เคลือบผิว และค่าการดูดซึมน้ ามากกว่าร้อยละ 10 
3) กระเบื้องเซรามิกตกแต่ง  

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
ข้อความในฉลาก 

 ที่กระเบื้องทุกแผ่นอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายชัดเจน  
1) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 
2) ประเทศท่ีท า 
3) ที่กล่อง หรือภาชนะบรรจุกระเบื้องทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียด

ต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายชัดเจน 
3.1) ประเภท กลุ่มและกลุ่มย่อย หรือสัญลักษณ์ 
3.2) ค าว่าพรีซิชัน หรือ เนเจอรัล (เฉพาะกระเบื้องประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดรีด) 
3.3) ชนิด 
3.4) แบบ 
3.5) ชั้นคุณภาพ 
3.6) รูปร่าง (กรณีท่ีไม่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก) 
3.7) ขนาดระบุเป็นเซนติเมตร ขนาดใช้งานเป็นมิลลิเมตร 
3.8) จ านวนแผ่นหรือพ้ืนที่ใช้งานของกระเบื้องใน 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ เป็นตารางเมตร 
3.9) สีหรือลวดลาย 

3.10) วัน เดือน ปี ที่ท า 
3.11) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 
3.12) ประเทศท่ีท า 

ตัวอย่างฉลาก 

   
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 3 โทร. 02-202-3466 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

28 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

26. มอก. 53-2548 ไม้ขีดไฟ 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมไม้ขีดไฟที่มีก้านไม้ขีดไฟบรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมผิวส าหรับ  

ขีด และไม้ขีดไฟที่บรรจุเฉพาะก้านไม้ขีดไฟใช้ในการท าไม้ขีดไฟ  
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมก้านไม้ขีดไฟที่ใช้ขีดกับผิวขรุขระแล้วท าให้เกิดไฟขึ้น  

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
ข้อความในฉลาก 

1. ในกรณีที่เป็นไม้ขีดไฟ ประเภทที่ 1 
1) ที่ภาชนะบรรจุไม้ขีดไฟทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็น

ได้ง่าย ชัดเจน 
1.1) จ านวนบรรจุ 
1.2) ค าเตือน “ไม่ควรสูดดมควัน” 
1.3) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 

2) ที่ห่อหรือกล่องไม้ขีดไฟทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็น
ได้ง่าย ชัดเจน 
2.1) จ านวนบรรจุ 
2.2) จ านวนภาชนะบรรจุ 
2.3) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 

3) ที่หีบห่อไม้ขีดไฟทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย 
ชัดเจน 
3.1) จ านวนบรรจุ 
3.2) จ านวนภาชนะบรรจุ 
3.3) เครื่องหมายเตือนว่าเป็นวัสดุไวไฟ ดังแสดงในรูป โดยมีเปลวไฟสีด าบนพ้ืนกระดาษสีเหลืองเขียน

ข้อความว่า “วัสดุไวไฟ ห้ามเก็บไว้ในที่ร้อนจัดหรือท่ีมีกรดเข้มข้น” ไว้ที่ด้านใดด้านหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน 

 
3.4) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 

 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

29 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

2. ในกรณีที่เป็นไม้ขีดไฟ ประเภทที่ 2 
1) ที่หีบห่อไม้ขีดไฟทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย 

ชัดเจน 
1.1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ 
1.2) ข้อความ “ส าหรับท าไม้ขีดไฟ” 
1.3) น้ าหนักสุทธิและจ านวนบรรจุ  
1.4) จ านวนภาชนะบรรจุ 
1.5) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า  

3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

ตัวอย่างฉลาก 

   
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 3 โทร. 02-202-3361, 02-202-3342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

30 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

27. มอก. 78-2549 ผงซักฟอก 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึง ผงซักฟอกท่ีมีลักษณะเป็นผง เม็ดเล็กๆ หรือเกล็ด อัดขึ้นรูป 

กึ่งแข็งก่ึงเหลว แท่ง หรือลักษณะอ่ืน แต่ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

     
ข้อความในฉลาก 

1. ที่ภาชนะบรรจุย่อยผงซักฟอก ทุกหน่วยที่บรรจุในภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือ
เครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ 
2) ชนิด 
3) ค าว่า “ห้ามรับประทาน”โดยใช้ตัว อักษรสีแดง ในกรอบพื้นสีขาว ขนาดตัวอักษรไม่ต่ ากว่า 2 มิลลิเมตร 
4) น้ าหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม 

2. ที่ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกทุกหน่วยที่จ าหน่ายถึงมือผู้บริโภค อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือ
เครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน  
1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ 
2) ชนิด 
3) น้ าหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม 
4) ส่วนประกอบหลัก 
5) เดือนปีที่ท า และ/หรือรหัสรุ่นที่ท า 
6) วิธีใช้ 
7) ค าเตือน 

7.1) ภายหลังการใช้ ควรล้างมือให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง 
7.2) ผู้ที่มีอาการแพ้ผง ซักฟอกหรือมีบาดแผลที่ผิวหนังไม่ควรสัมผัสน้ าที่ผสมผงซัก ฟอก  หากไม่แน่ใจควร

สวมถุงมือป้องกันไว้ก่อน 
7.3) ถ้ามีอาการแพ้ให้ปรึกษาแพทย์ 

8) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่อง หมายการค้าท่ีจดทะเบียน 
3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

ตัวอย่างฉลาก 

   
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 2 โทร. 02-202-3347, 02-202-3358 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

31 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

28. มอก. 332-2537 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 ส าหรับดับเพลิงประเภท A  B และ  C เท่านั้น น้ าหนักของผงเคมีแห้ง ไม่น้อยกว่า 1กิโลกรัม และไม่เกิน 14 

กิโลกรัม 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
ถังต้องเป็นสีแดง 

ข้อความในฉลาก 
 ที่เครื่องดับเพลิงทุกเครื่อง (ท าโดยการตอกประทับบนถังเครื่องดับเพลิง หรือท าบนแผ่นโลหะอ่ืนที่เชื่อมติดกับ

ถังเครื่องดับเพลิง หรือแสดงบนถังเครื่องดับเพลิงโดยการทาสีหรือท าเป็นป้ายที่ติดคงทนถาวร) 
1) ค าว่า “ชนิดผงเคมีแห้ง”  
2) แบบ  
3) ขนาด เป็น กิโลกรัม 
4) สัญลักษณ์ของประเภทของเพลิงที่สามารถดับได้ (แล้วแต่กรณี) ดังนี้ 

 
 

5) ระยะเวลาการฉีดใช้ และระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิง  
6) ค าอธิบายวิธีใช้  
7) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน หรือชื่อผู้จัดจ าหน่าย  
8) ความดันใช้งาน เป็นพาสคัล ที่อุณหภูมิ 27 + 2 องศาเซลเซียส 
9) น้ าหนักถังเครื่องดับเพลิง ก่อนการบรรจุ เป็นกิโลกรัม 

10) น้ าหนักของเครื่องดับเพลิง ที่พร้อมที่จะใช้งาน เป็นกิโลกรัม 
11) ค าว่า “เติมทุกครั้งหลังฉีดใช้”  
12) ปีที่ท าถังเครื่องดับเพลิง (ตอกประทับบนถังเท่านั้น) 
13) ชื่อผู้รับใบอนุญาต 

ที่ท่ออัดก๊าซทุกท่อ  
1) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า และสถานที่ตั้ง 
2) น้ าหนักของท่อเปล่า เป็นกรัม 
3) น้ าหนักเม่ืออัดก๊าซเต็ม เป็นกรัม 
4) ความดนัทดสอบ เป็นเมกะพาสคัล 
5) ปีที่ท า 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 5 โทร. 02-202-3426 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

29. มอก. 685-2540 ของเล่น 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
บทนิยาม 
 ของเล่น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบและท าให้เด็กเล่น 
 เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมของเล่นทุกประเภท รวมทั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกับของเล่น 
ยกเว้น  
1) ริ้วประดับและเครื่องตกแต่งงานบันเทิงท่ัวไป เช่น กระดาษสี แถบเงิน แถบทอง  
2) จักรยาน 2 ล้อ ที่มีอานนั่งสูงเกิน 635 มิลลิเมตร 
3) ลูกดอก (darts), ง่ามยิง (slingshots), หนังสติ๊ก (catapults) 
4) อุปกรณ์หรือเครื่องเล่นสนาม (playground equipment) ที่ใช้เล่นครั้งละมากกว่า 2 คนข้ึนไป  
5) ปืนยาวและปืนสั้นอัดลม (air guns and pistols) 
6) ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ไม่ใช่ส าหรับเล่น แต่เพื่อการตกแต่งหรือสะสม 
7) แบบจ าลองย่อส่วน (model kits) ที่ไม่ใช่ส าหรับเล่น 
8) อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์การพักแรม, อุปกรณ์กรีฑา, เครื่องดนตรี, เครื่องเรือน ยกเว้นของเล่นที่เป็นส่วนใดส่วน

หนึ่งของอุปกรณ์หรือเลียนแบบข้างต้นที่ผลิตเพ่ือใช้เล่นทั่วไปและเหมาะสมกับเด็ก  
9) เครือ่งบินจ าลอง, จรวดจ าลอง, เรือจ าลอง และรถจ าลอง ยกเว้นของเล่นที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์

หรือเลียนแบบข้างต้นท่ีผลิตเพ่ือใช้เล่นทั่วไปและเหมาะสมกับเด็ก 
10) ของสะสม (collectible products) ส าหรับนักสะสมผู้ใหญ่ 
11) อุปกรณ์ส าหรับใช้ในน้ าลึกท่ีมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับเด็กได้ เช่น เรือ แพ 
12) ของเล่นในเชิงธุรกิจ (professional toys) ที่ติดตั้งตามสถานที่สาธารณะ เช่น ศูนย์การค้าต่างๆ 
13) ตัวต่อภาพ (puzzles) ที่มีจ านวนชิ้นมากกว่า 500 ชิ้น หรือไม่มีภาพ 
14) พลุ ประทัด และดอกไม้ไฟ 
15) ผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ความร้อน เจตนาให้ใช้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ในลักษณะการสอน 
16) ยานพาหนะท่ีใช้เครื่องยนต์สันดาป (vehicles with combustion engines) 
17) ของเล่นที่ใช้เครื่องยนต์ไอน้ า (toy steam engines) 
18) ของเล่นประเภทวีดีโอ (video toys) ที่สามารถต่อกับจอภาพได้ ที่ท างานด้วยแรงดันไฟฟ้าเกิน 24 โวลต์  
19) หัวนมยางดูดเล่น 
20) ตู้อบไฟฟ้า, เตารีดไฟฟ้า, หรืออุปกรณ์ใช้งานอ่ืนๆ ที่ท างานด้วยแรงดันไฟฟ้าเกิน 24 โวลต ์
21) เครื่องประดับเลียนแบบอัญมณีส าหรับเด็ก (fashion jewelry) 
22) ชูชีพและอุปกรณ์อ่ืนๆ ส าหรับช่วยพยุงตัวในน้ า 
23) แว่นตาว่ายน้ า แว่นตากันแดด และเครื่องป้องกันสายตาอ่ืนๆ รวมถึงหมวกส าหรับใส่เวลาขี่จักรยานและเล่น

สเกตบอร์ด 
24) ของเล่นที่ถูกขับเคลื่อนในอากาศอย่างอิสระโดยใช้แถบยางยืดประเภทเดียวกับง่ามยิง เช่น เครื่องบินและจรวด  
25) ชุดทดลองเคมี (chemistry sets) 
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

     
ข้อความในฉลาก 

1. ที่ของเล่นหรือภาชนะบรรจุของเล่นที่ท าและจ าหน่ายในประเทศทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษะ หรือ
เครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ เป็นภาษาไทย ให้เห็นและอ่านได้ง่าย ชัดเจน  
1) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้า หรือชื่อผู้จัดจ าหน่าย และสถานที่ตั้ง 
2) อายุผู้เล่น หรืออายุจ ากัดของผู้เล่นตามข้อ 5. 
3) ค าเตือนตามข้อ 6. 
4) วิธีเล่นตามข้อ 7. 
5) ประเทศท่ีท า 

2. ที่ของเล่นหรือภาชนะบรรจุของเล่นที่น าเข้าและจ าหน่ายในประเทศทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษะ หรือ
เครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ เป็นภาษาไทย ให้เห็นและอ่านได้ง่าย ชัดเจน 
1) ชื่อผู้น าเข้า หรือชื่อผู้จัดจ าหน่าย และสถานที่ตั้ง 
2) อายุผู้เล่น หรืออายุจ ากัดของผู้เล่นตามข้อ 5. 
3) ค าเตือนตามข้อ 6. 
4) วิธีเล่นตามข้อ 7. 
5) ประเทศท่ีท า 

3. ตัวเลขและอักษรที่ใช้ต้องสูงไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร ยกเว้นรายละเอียดตามข้อ 1.2, 1.3, 2.2 และ 2.3   
ต้องสูงไม่น้อยกว่า 3.0 มิลลิเมตร 

4. การแสดงสีของพ้ืนฉลากและสีของรายละเอียดในฉลากตามข้อ 1.2, 1.3, 2.2 และ 2.3 ต้องใช้สีที่ทนทาน   
และสีตัดกันซึ่งท าให้รายละเอียดที่แสดงไว้อ่านได้ชัดเจน 

5. ของเล่นที่จ ากัดอายุ 
1) ของเล่นใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี ยกเว้นของเล่นตามข้อ 5.2 ต้องมีข้อความว่า               

“ไม่เหมาะส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี เพราะอาจเป็นอันตราย” 
2) กาวและ/หรือตัวท าละลายที่ใช้กับของเล่น ต้องมีข้อความว่า “ไม่เหมาะส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 10 ปี” 

6. ค าเตือน 
1) ของเล่นที่มีลักษณะหรือประกอบด้วยชิ้นส่วนซึ่งอาจเป็นอันตรายต้องมีค าว่า “ค าเตือน” ตามด้วยข้อความ 

ที่ระบุถึงอันตรายที่อาจเกิดข้ึน 
1.1) ของเล่นที่มีปลายแหลมคม หรือขอบมีคม ต้องมีค าเตือนบอกอันตรายที่อาจเกิดข้ึน  
1.2) ของเล่นประเภทที่เด็กเข้าไปเล่นภายในได้ ที่ท าจากวัสดุเทอร์โมพลาสติก ต้องมีข้อความว่า                 

“ห้ามเล่นใกล้เปลวไฟ” 
1.3) ของเล่นที่อยู่กับที่และชิงช้า ต้องมีค าเตือนให้ตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ทุกชิ้นให้อยู่ในสภาพ

ดีเสมอ 
1.4) ของเล่นที่ใช้พุ่งหรือยิงหรือของเล่นที่มีเครื่องพุ่งหรือยิง ต้องมีค าเตือนให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดข้ึน   

ในวิถีการเคลื่อนที่และอันตรายที่เกิดขึ้นกับการใช้ลูกกระสุนหรือลูกดอกที่ไม่เหมาะสม” กรณีของเล่นที่
ใช้ยิงด้วยพลังงานจลน์มากกว่า 0.08 จูล ต้องมีข้อความว่า “ห้ามยิงในระยะที่ท าให้เกิดอันตราย” 
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1.5) ของเล่นที่เลียนแบบเครื่องป้องกันตัว เช่น หมวกนิรภัย เครื่องป้องกันตา ต้องมีข้อความว่า           
“ไม่สามารถป้องกันอันตรายได้เหมือนของจริง” หรือ “ไม่สามารถใช้ป้องกันแสงอุลตร้าไวโอเลทได้” 

1.6) ว่าวหรือของเล่นประเภทบินได้อ่ืนๆ ที่เล่นโดยมีสายว่าวตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป ต้องมีข้อความว่า            
“ห้ามเล่น ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง” 

1.7) ของเล่นในน้ า ต้องมีข้อความว่า “ส าหรับใช้ในน้ าตื้นกว่าตัวเด็ก และภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่”  
กรณีท่ีเป็นของเล่นในน้ าที่ต้องเป่าลม ฉลากค าเตือนต้องอยู่ในระยะไม่เกิน 100 มิลลิเมตรวัดจาก  
ช่องหรือลิ้นเปิด-ปิด 

1.8) ของเล่นที่ต้องใช้เชื้อเพลิง เชื้อเพลิงที่ต้องใช้กับของเล่นทุกประเภทต้องมีข้อควรระวังอันตรายที่อาจ
เกิดข้ึนขณะเก็บและใช้งาน 

1.9) กาวและ/หรือตัวท าละลายที่ใช้กับของเล่น ต้องมีค าเตือนให้ระวังอันตรายที่อาจเกิดข้ึน  
1.10) ของเล่นที่เคลื่อนที่ด้วยก าลังของเด็ก เช่น สเกต และสเกตบอร์ดต้องมีข้อความว่า                            

“ควรสวมเครื่องป้องกันอุบัติเหตุ” 
1.11) ของเล่นส าหรับให้เด็กกัดเล่นที่มีน้ าอยู่ข้างใน ต้องมีข้อความว่า                                           

“แช่เย็นในช่องธรรมดา อย่าน าไปวางในช่องแช่แข็ง” 
1.12) ของเล่นในเปล เตียง หรือรถเข็นเด็กที่ใช้เชือก ด้าย หรือวัสดุอ่ืนผูกขวางจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง   

ต้องมีข้อความว่า “ข้อควรระวัง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดจากการกีดขวาง ให้แกะของเล่นออก  
เมื่อเด็กเริ่มรู้จักยันตัวขึ้นโดยมือและเข่า” 

1.13) ของเล่นที่เป็นแก็ป ต้องมีข้อความว่า                                                                               
“อย่ายิงใกล้ตาหรือหู อย่าเก็บแก๊บไว้ในกระเป๋า หรือใกล้วัตถุไวไฟ หรือใกล้ความร้อน” 

2) ถุงพลาสติกส าหรับบรรจุของเล่นที่มีความยาวรอบปากถุงมากกว่า 380 มิลลิเมตร และลึกมากกว่า 130 
มิลลิเมตร ต้องมีข้อความว่า “ห้ามน าถุงพลาสติกไปสวมศีรษะ” 

7. วิธีเล่นของเล่นต่อไปนี้ต้องบอกวิธีเล่นไว้ที่ฉลาก 
1) ของเล่นที่มีปลายแหลม หรือขอบมีคม 
2) ของเล่นที่ใช้พุ่งหรือยิง หรือของเล่นที่มีเครื่องพุ่งหรือยิง 
3) กาวและ/หรือตัวท าละลายที่ใช้กับของเล่น 

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 1 โทร. 02-202-3362-3 
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30. มอก. 879-2553 ไฟแช็กก๊าซ 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมไฟแช็กก๊าซประเภทบรรจุได้ครั้งเดียว และบรรจุได้หลายครั้ง  
2. ไฟแช็ก หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับจุดไฟด้วยมือและใช้ก๊าซปิโตรเลียม หรือของผสมประเภท ชนิด และแบบ  

1) ไฟแช็ก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
1.1) ประเภทบรรจุก๊าซได้ครั้งเดียว 
1.2) ประเภทบรรจุก๊าซได้หลายครั้ง 

2) ไฟแช็ก แบ่งตามลักษณะการปรับความสูงเปลวไฟออกเป็น 2 ชนิด คือ 
2.1) ชนิดปรับความสูงเปลวไฟได้ 
2.2) ชนิดปรับความสูงเปลวไฟไม่ได้ 

3) ไฟแช็ก แบ่งตามระบบการจุดประกายไฟออกเป็น 2 แบบ คือ 
3.1) แบบจุดประกายไฟโดย 
3.2) ไฟแช็กแบบวงล้อตะไบขีดกับหินขีดไฟ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

   
ข้อความในฉลาก 

1. ที่ไฟแช็กทุกอัน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน  
1) เดือน ปีที่ท า หรือรหัสรุ่นที่ท า 
2) ค าเตือน หรือข้อควรระวังในการเก็บรักษา และการท าลาย เช่น อย่าเก็บในท่ีที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 ºC และ

อย่าเผาทิ้ง 
3) ค าเตือนในการใช้ "ห้ามจุดไฟนานเกิน 2 นาท"ี 
4) น้ าหนักของก๊าซที่บรรจุ 
5) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน  
6) ประเทศท่ีท า 

2. ไฟแช็กประเภทบรรจุก๊าซได้หลายครั้งทุกอัน ต้องมีเอกสารก ากับ ซึ่งต้องมีรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน  
1) วีธีบรรจุก๊าซ และค าเตือนหรือข้อควรระวัง 
2) ก๊าซที่ใช้บรรจุ 

3. ที่กล่องหรือเอกสารก ากับ และหีบห่อบรรจุไฟแช็กทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจ้ง
รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
1) ชื่อผลิตภัณฑ์ 
2) ประเภท ชนิดและแบบ 
3) จ านวน 
4) เดือน ปีที่ท า หรือรหัสรุ่นที่ท า 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

37 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

5) ค าเตือน หรือข้อควรระวังในการเก็บรักษา และการท าลาย เช่น อย่าเก็บในท่ีที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 ºC และ
อย่าเผาทิ้ง 

6) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน  
7) ประเทศท่ีท า 

4. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  
ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 3 โทร. 02-202-3361, 02-202-3342 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

38 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

31. มอก. 882-2532 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิด : โฟม 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 ปริมาตรของของเหลวที่บรรจุ ไม่น้อยกว่า 9 ลูกบาศก์เดซิเมตร แต่ไม่เกิน 11.5 ลูกบาศก์เดซิเมตร 
    ดับเพลิงประเภท B 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
ถังต้องเป็นสีแดง 

ข้อความในฉลาก 
 ที่เครื่องดับเพลิงทุกเครื่อง (ท าโดยการตอกประทับบนถังเครื่องดับเพลิง หรือท าบนแผ่นป้ายโลหะอ่ืนที่เชื่อมติด

กับถังเครื่องดับเพลิง หรือแสดงบนถังเครื่องดับเพลิงโดยการทาสีหรือท าเป็นป้ายติดคงทนถาวร) 
1) ค าว่า “โฟม”  
2) แบบ-ขนาด เป็น ลูกบาศก์เดซิเมตร 
3) ความดันใช้งาน และความดันทดสอบ เป็นพาสคัล 
4) สัญลักษณ์ของประเภทของเพลิงที่สามารถดับได ้ดังนี้ 

 
ดับของเหลวติดไฟ 

5) ข้อความ “ห้ามใช้ดับเพลิงอุปกรณ์ไฟฟ้า”  
6) ระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิง 
7) ค าอธิบายหรือรูปแสดงวิธีใช้  
8) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน หรือชื่อผู้จัดจ าหน่าย 
9) น้ าหนักถังเครื่องดับเพลิงพร้อมเครื่องฉีด ก่อนการบรรจุ เป็นกิโลกรัม 

10) ค าว่า “เติมทุกครั้งหลังฉีดใช้”  
11) ปีที่ท าถังเครื่องดับเพลิง (ตอกประทับบนถังเท่านั้น) 
12) ชื่อผู้รับใบอนุญาต 

ตัวอย่างฉลาก 

   
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 5 โทร. 02-202-3462 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

39 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

32. มอก. 969-2533 หัวนมยางส าหรับขวดนม 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ก าหนด คุณลักษณะที่ต้องการ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชัก

ตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบหัวนมยางส าหรับขวดนม 
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมหัวนมยางส าหรับทารกเกิดก่อนก าหนด  

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

   
ข้อความในฉลาก 

1. ที่เนื้อหัวนมยางที่ท าโดยกรรมวิธีอัดแบบหรือที่หัวนมยางทุกอัน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย
แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
1) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 

2. ที่ภาชนะบรรจุหัวนมยางทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็น
ได้ง่าย ชัดเจน 
1) ชื่อผลิตภัณฑ์ 
2) จ านวน (กรณีบรรจุมากกว่า 1 อัน) 
3) เดือน ปีที่ท า และรหัสรุ่นที่ท า 
4) วัสดุที่ใช้ท า 
5) ข้อแนะน าในการใช้และเก็บรักษา 
6) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน หรือชื่อผู้จัดจ าหน่าย  

3. ในกรณีที่ใช้ภาษต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น 
ตัวอย่างฉลาก 

 

ผู้รับผิดชอบ 
กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 4 โทร. 02-202-3359-60 

 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

33. มอก. 1025-2539 หัวนมยางดูดเล่น 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ก าหนด ประเภท แบบและชนิด ขนาด  คุณลักษณะที่ต้องการ การบรรจุ  

เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบหัวนมยางดูดเล่น  
2. หัวนมยางดูดเล่น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบด้วยหัวนมยางที่ท าจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์กับ

ส่วนประกอบอื่น เช่น ห่วง เต้ายึดห่วง แป้น ปุ่มจับ ใช้ส าหรับให้เด็กเล็กๆ ดูดหรือกัดเล่น แต่ไม่ใช้ส าหรับให้อาหาร 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

      
ข้อความในฉลาก 

1. ที่หัวนมทุกอัน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายชัดเจน  
 1) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 

2. ที่ภาชนะบรรจุหัวนมทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้
ง่าย ชัดเจน 
1) ชื่อผลิตภัณฑ์ 
2) ประเภท แบบและชนิด 
3) จ านวนบรรจุ 
4) เดือน ปีที่ท า และรหัสรุ่นที่ท า 
5) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 
6) ค าแนะน าในการใช้และการเก็บรักษา ที่มีความหมายต่อไปนี้ 

6.1) ไม่ควรผูกสายใดๆ กับหัวนม และห้ามคล้องหัวนมไว้บนคอเด็ก เพราะอาจรัดคอเด็กหรือเกิดอันตรายอ่ืนๆ 
6.2) ก่อนใช้ทุกครั้ง ควรต้มหัวนมในน้ าเดือดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที หรือท าความสะอาดหัวนมด้วย

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดปราศจากเชื้อส าหรับหัวนมหรือขวดนมโดยเฉพาะ และปฏิบัติตามค าแนะน า
ของผู้ท า 

6.3) ไม่ควรจุ่มหัวนมในของหวานใดๆ เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้ฟันผุ 
6.4) ไม่ควรแยกชิ้นส่วนของหัวนมออกจากกัน 
6.5) ใช้เมื่อจ าเป็นก่อนใช้ควรตรวจสภาพและควรเลิกใช้เมื่อหัวนมช ารุดเสียหาย 

3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  
ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 4 โทร. 02-202-3359-60 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

34. มอก. 1136-2536 ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารที่ท าด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์ และ        

โพลิเอทิลีน แต่ไม่รวมถึงฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารที่ใช้กับเครื่องจักรอัตโนมัติ  

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
ข้อความในฉลาก 

1. ที่วัสดุหุ้มห่อหุ้มฟิล์มยืดทุกม้วน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ ง่าย 
ชัดเจน 
1) ชื่อผลิตภัณฑ์ 
2) ชนิด 
3) กว้าง x ยาว x หนา เป็น เซนติเมตร x เมตร x ไมโครเมตร 
4) เดือน ปีที่ท า 
5) ค าเตือนเกี่ยวกับการใช้ ดังต่อไปนี้ 

- ไม่ควรใช้หุ้มห่ออาหารเมื่อท าให้สุกในเตาอบไมโครเวฟ (ยกเว้นเป็นการอุ่นหรือละลายน้ าแข็ง) 
- ห้ามสัมผัสกับอาหารที่มีน้ ามันหรือไขมัน และอาหารที่มีแอลกอฮอล์ 

6) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 
2. ในกรณีที่ใช้ภาษต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 4 โทร. 02-2023-3359-60 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

42 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

35. มอก. 2440-2552 เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. ขอบข่าย 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะภาชนะหุงต้มอาหารที่ท าด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมที่มี
รอยประสานทั้งท่ีขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ (mould) หรือมีการประสานรอยต่อเพ่ือให้ได้รูปตามต้องการ ภายในอาจ
มีรอยประสานและ/หรือมีช่องแบ่งที่ต้องประสานรอยต่อ ซึ่งในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “ภาชนะหุงต้ม” 

2. บทนิยาม 
1) การเชื่อม (welding) หมายถึง กระบวนการประสานเหล็กกล้าไร้สนิมโดยหลอมเหลวเนื้อโลหะชิ้นงาน 
2) ที่รอยต่อให้ติดกัน 
3) การบัดกรี (soldering) หมายถึง กระบวนการท าให้รอยต่อโลหะประสานติดกัน โดยใช้ความร้อนหลอมเหลว 
4) วัสดุที่ใช้บัดกรีที่มีจุดหลอมเหลวต่ ากว่า 

3. ชนิด 
ภาชนะหุงต้ม แบ่งตามวิธีการประสานรอยเป็น 2 ชนิด คือ 

1) ชนิดเชื่อม 
2) ชนิดบัดกรี 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

     
ข้อความในฉลาก 

1. ที่วัสดุหุ้มห่อหรือท่ีภาชนะหุงต้มทุกใบ อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้           
ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออ่ืนที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ 
2) ความหนา เป็นมิลลิเมตร 
3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน เป็นเซนติเมตร 
4) วัสดุที่ใช้ท า รวมถึงชั้นคุณภาพ หรือ องค์ประกอบหลัก 
5) ชนิดระบุ “ชนิดเชื่อม” หรือ “ชนิดบัดกรี” แล้วแต่กรณี 
6) ข้อแนะน าเกี่ยวกับวิธีใช้ เช่น เริ่มใช้ครั้งแรกควรล้างให้สะอาดอย่างน้อย 2 ครั้ง ล้างให้สะอาดและคว่ าให้

แห้งทุกครั้งหลังใช้ ก้นภาชนะหุงต้มอยู่ห่างจากหัวเตาไฟไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร 
7) ข้อความ “ห้ามใช้วัสดุบัดกรีที่มีตะกั่วซ่อม” โดยแสดงด้วยอักษรขนาดใหญ่และสีเข้มกว่าอักษรอื่น 
8) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 

2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

43 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 1 โทร. 02-202-3362-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

44 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

36. มอก. 4 เล่ม 1-2529 หลอดไฟฟ้า 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 หลอดไฟฟ้าที่มีไส้ธรรมดารูปลูกแพร์ (Pear Shape) กระเปาะใสหรือท าให้เป็นฝ้าที่มีผิวด้านใน ขั้วหลอด   

เป็นแบบเขี้ยวหรือแบบเกลียว ก าลังไฟฟ้า 10 ถึง 1000 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 110 ถึง 240 โวลต์                              
ส าหรับให้แสงสว่างทั่วไป 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
ข้อความในฉลาก 

1. แรงดันไฟฟ้า  โวลต์  V 
2. ก าลังไฟฟ้า  วัตต์  W 
3. ลูเมนที่ก าหนด  ลูเมน  Lm  
4. แบบของขั้วหลอด 
5. ลักษณะกระเปราะ 
6. ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้รับใบอนุญาต  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 3 โทร. 02-202-3476-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

45 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

37.1 มอก. 11 เลม่ 3-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 
450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกส าหรับงานติดตั้งยึดกับที ่

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนพอลิไวนิล    

คลอไรด์ชนิดแกนเดี่ยว ไม่มีเปลือกนอกส าหรับงานติดตั้งยึดกับท่ี แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์
 

สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวน าสายแข็ง ส าหรับงานทั่วไป รหัส 60227 IEC 01 
 

 
สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวน าสายอ่อน ส าหรับงานทั่วไป รหัส 60227 IEC 02 

 

 
สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวน าสายเดี่ยว  

ส าหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน อุณหภูมิตัวน า 70° รหัส 60227 IEC 05 
 

 
สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวน าสายอ่อน  

ส าหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน อุณหภูมิตัวน า 70°รหัส 60227 IEC 06 
 

 
สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวน าสายเดี่ยว  

ส าหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน อุณหภูมิตัวน า 90° รหัส 60227 IEC 07 
 

 
สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวน าสายอ่อน  

ส าหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน อุณหภูมิตัวน า 60°รหัส 60227 IEC 08 

ข้อความในฉลาก 
1. สายไฟฟ้าทุกหน่วยบรรจุ ทุกระยะห่างไมเกิน 200 มิลลิเมตร ต้องมีแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย 

ชัดเจน และไม่ลบเลือน 
1) ข้อความ พีวีซี 70° 
2) ประเภท 
3) จ านวนแกนและพ้ืนที่หน้าตัดระบุของตัวน า 
4) หมายเลขตาราง 
5) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท าหรือเครื่องหมายการค้า 

 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

2. ที่หน่วยบรรจุสายไฟฟ้า ต้องมีแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และไม่ลบเลือน 
1) ข้อความ พีวีซี 70° 
2) ประเภท 
3) จ านวนแกนและพ้ืนที่หน้าตัดระบุของตัวน า  
4) หมายเลขตาราง 
5) ความยาวเป็นเมตร 
6) น้ าหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม ในกรณีที่เป็นล้อให้ระบุน้ าหนักรวมด้วย 
7) เดือนและปีที่ท า 
8) ในกรณีที่เป็นล้อ ให้มีลูกศรแสดงทิศทางกลิ้งล้อ และต าแหน่งปลายสาย 
9) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท าหรือเครื่องหมายการค้า 

ตัวอย่างฉลาก 

   
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 4 โทร. 02-202-3480-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

47 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

37.2 มอก. 11 เล่ม 4-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 
450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้ามีเปลือกส าหรับงานติดตั้งยึดกับที ่

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทสายไฟฟ้าทองแดงมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์

เบา ที่แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 300/500 โวลต์ จ านวนตัวน า 2, 3, 4, หรือ 5 (รหัสชนิด 60227 IEC 10) 
ขนาดตัวน า 1.5 ถึง 35 mm² 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
ประเภท 1 ส าหรับตัวน าไฟฟ้าเส้นเดี่ยว 
ประเภท 2 ส าหรับตัวน าไฟฟ้าตีเกลียว 

ข้อความในฉลาก 
1. สายไฟฟ้าทุกหน่วยบรรจุ ทุกระยะห่างไมเกิน 500 มิลลิเมตร ต้องมีแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย 

ชัดเจน และไม่ลบเลือน 
1) ข้อความ พีวีซี 70° 
2) ประเภท 
3) จ านวนแกนและพ้ืนที่หน้าตัดระบุของตัวน า 
4) หมายเลขตาราง 
5) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท าหรือเครื่องหมายการค้า 

2. ที่หน่วยบรรจุสายไฟฟ้า ต้องมีแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และไม่ลบเลือน 
1) ข้อความ พีวีซี 70° 
2) ประเภท 
3) จ านวนแกนและพ้ืนที่หน้าตัดระบุของตัวน า 
4) หมายเลขตาราง 
5) ความยาวเป็นเมตร 
6) น้ าหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม ในกรณีที่เป็นล้อให้ระบุน้ าหนักรวมด้วย 
7) เดือนและปีที่ท า 
8) ในกรณีที่เป็นล้อ ให้มีลูกศรแสดงทิศทางกลิ้งล้อ และต าแหน่งปลายสาย 
9) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท าหรือเครื่องหมายการค้า 

ตัวอย่างฉลาก 

   
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 4 โทร. 02-202-3480-1 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

37.3 มอก. 11 เล่ม 5-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 
450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทสายอ่อนหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์

แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 300/500 โวลต์ จ านวนตัวน า 1, 2, 3, 4, หรือ 5 (รหัสชนิด 60227 IEC 41, 
43, 52, 53, 56, 57) 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์
1. สายอ่อนทินเซลแบน รหัสชนิด 60227 IEC 41 แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 300/300 V จ านวน 2 ตัวน า 
2. สายอ่อนส าหรับไฟประดับตกแต่งภายใน ชนิด 60227 IEC 43 แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 300/300 V จ านวน 1 

ตัวน า 
3. สายอ่อนมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เบา รหัสชนิด 60227 IEC 52 (1) แบบสายแบน (2) แบบสายกลม 

แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 300/300 V จ านวน 2 หรือ 3 ตัวน า ขนาด 0.5 -0.75 mm2 
4. สายอ่อนมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เบา รหัสชนิด 60227 IEC 52 (1) แบบสายแบน (2) แบบสายกลม 

แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 300/300 V จ านวน 2,3,4 หรือ 5 ตัวน า ขนาด 0.5 -0.75 mm2 
5 สายอ่อนมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เบาทนความร้อนส าหรับอุณหภูมิตัวน าสูงสุดที่ 90 รหัสชนิด 60227 IEC 

56 (1) แบบสายแบน (2) แบบสายกลม แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 300/300 V จ านวน 2 หรือ 3 ตัวน า ขนาด 
0.5 -0.75 mm2 Heat resistance 90°C 

6. สายอ่อนมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ธรรมดาทนความร้อนส าหรับอุณหภูมิตัวน าสูงสุดที่ 90 รหัสชนิด 60227 
IEC 57 แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 300/300 V จ านวน 2,3,4 หรือ 5 ตัวน า ขนาด 0.5 -0.75 mm2 Heat 
resistance  90°C 

ข้อความในฉลาก 
1. สายไฟฟ้าทุกหน่วยบรรจุ ทุกระยะห่างไมเกิน 200 มิลลิเมตร ต้องมีแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย 

ชัดเจน และไม่ลบเลือน 
1) ข้อความ พีวีซี 70° หรือ 90° 
2) ประเภท 
3) จ านวนแกนและพ้ืนที่หน้าตัดระบุของตัวน า 
4) หมายเลขตาราง 
5) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท าหรือเครื่องหมายการค้า 

2. ที่หน่วยบรรจุสายไฟฟ้า ต้องมีแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และไม่ลบเลือน 
1) ข้อความ พีวีซี 70° หรือ 90° 
2) ประเภท 
3) จ านวนแกนและพ้ืนที่หน้าตัดระบุของตัวน า4.หมายเลขตาราง 
4) ความยาวเป็นเมตร 
5) น้ าหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม ในกรณีที่เป็นล้อให้ระบุน้ าหนักรวมด้วย 
6) เดือนและปีที่ท า 
7) ในกรณีที่เป็นล้อ ให้มีลูกศรแสดงทิศทางกลิ้งล้อ และต าแหน่งปลายสาย 
8) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท าหรือเครื่องหมายการค้า 

 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตัวอย่างฉลาก 

     
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 4 โทร. 02-202-3480-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

37.4 มอก. 11 เล่ม 101-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 
450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกส าหรับงานทั่วไป 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทสายไฟฟ้าทองแดงมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ 

ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ ซึ่งใช้ในงานติดตั้งระบบไฟฟ้าก าลังที่มีแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับที่ระบุไม่เกิน 450/ 750 โวลต์ จ านวนตัวน า 1, 2, 3, 4, และสายดิน   

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์
1. สาย VAF แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 300/500V ขนาดตัวน า 1 ถึง 16 mm2  สาย VAF-G แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 

300/500V ขนาดตัวน า 1 ถึง 16 
2. NYYแบบสายแกนเดียว แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 450/750 V ขนาดตัวน า 1-500 mm2 แบบหลายแกน 

แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 450/750 V ขนาดตัวน า 50-300 mm2 NYY-G แบบหลายแกน แรงดันไฟฟ้าที่
ก าหนด 450/750 V ขนาดตัวน า 25-300 mm2 

3. VCTแบบสายแกนเดียว แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 450/750 V ขนาดตัวน า 4-35 mm2 แบบหลายแกน 
แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 450/750 V ขนาดตัวน า 4-35 mm2 VCT-G แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 450/750 V 
ขนาดตัวน า 4-35 

ข้อความในฉลาก 
1. สายไฟฟ้าทุกหน่วยบรรจุ ทุกระยะห่างไมเกิน 500 มิลลิเมตร ต้องมีแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย 

ชัดเจน และไม่ลบเลือน 
1) ข้อความ พีวีซี 70° 
2) ประเภท 
3) จ านวนแกนและพ้ืนที่หน้าตัดระบุของตัวน า 
4) หมายเลขตาราง 
5) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท าหรือเครื่องหมายการค้า 

2. ที่หน่วยบรรจุสายไฟฟ้า ต้องมีแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และไม่ลบเลือน  
1) ข้อความ พีวีซี 70° 
2) ประเภท 
3) จ านวนแกนและพ้ืนที่หน้าตัดระบุของตัวน า 
4) หมายเลขตาราง 
5) ความยาวเป็นเมตร 
6) น้ าหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม ในกรณีที่เป็นล้อให้ระบุน้ าหนักรวมด้วย 
7) เดือนและปีที่ท า 
8) ในกรณีที่เป็นล้อ ให้มีลูกศรแสดงทิศทางกลิ้งล้อ และต าแหน่งปลายสาย 
9) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท าหรือเครื่องหมายการค้า 

 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

51 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตัวอย่างฉลาก 

   
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 4 โทร. 02-202-3480-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

52 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

38. มอก. 23-2558 บัลลาสต์ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 บัลลาสต์ ซึ่งใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1000 โวลต์ ความถี่ 50หรือ 60 เฮริตซ์ ที่มีหรือไม่มี

การเผาไส้ ใช้หรือไม่ใช้สตาร์ตเตอร์ ก าลังไฟฟ้า และ มิติ ตาม มอก .236 และ มอก.1713 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
ข้อความในฉลาก 

1. ก าลังไฟฟ้า  วัตต์  W  
2. แรงดันไฟฟ้า  โวลต์  V   
3. กระแสไฟฟ้า  แอมแปร์  A  
4. ความถี่ เฮิรตซ์  Hz  
5. เพาเวอร์แฟคเตอร์  PF  
6. แผนวงจรไฟฟ้า 
7. ถ้ามีอุณหภูมิใช้งานสูงสุด  Tw  
8. ถ้ามีอุณหภูมิที่เพ่ิมข้ึนของขดลวด  ∆T 
9. ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้รับใบอนุญาต  

ตัวอย่างฉลาก 

   
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 3 โทร. 02-202-3476-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

53 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

39. มอก. 85-2548 ตัวน าลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางส าหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตัวน าลวดตีเกลียวร่วมศูนย์กลางที่มีคุณสมบัติทางกลและทางไฟฟ้าที่ก าหนด ใช้

ส าหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน โดยท าจากการประกอบรวมกันของลวดโลหะต่อไปนี้ 
ก) ลวดอะลูมิเนียม 

- อะลูมิเนียมรีดแข็ง 
- อะลูมิเนียมเจือชนิด B 
- อะลูมิเนียมเจือชนิด A 

ข) ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี 
- เหล็กกล้าต้านแรงดึงปกติ 
- เหล็กกล้าต้านแรงดึงสูง 
- เหล็กกล้าต้านแรงดึงสูงพิเศษ 

ค) ลวดเหล็กกล้าหุ้มอะลูมิเนียม 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

   
ข้อความในฉลาก 

 หากมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน ที่ภาชนะบรรจุตัวน าลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางส าหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน 
ต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ไว้ด้านนอกของแต่ละภาชนะบรรจุให้เห็นได้ง่ายชัดเจน 

1) สัญลักษณ์ 
2) ความยาว (หรือความยาวและจ านวนชิ้น ถ้ามีความยาวมากกว่า 1 ขนาด อยู่ในล้อเดียวกัน) 
3) น้ าหนักรวม น้ าหนักสุทธิ 
4) เดือนปีที่ท าหรือรหัสรุ่น 
5) ระบุลูกศรแสดงทิศทางการม้วนสาย การกลิ้ง และต าแหน่งปลายสายนอก 

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 4 โทร. 02-202-3480-1 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

54 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

40. มอก. 183-2547 โกลว์สตาร์ตเตอร์ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต ์

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 สตาร์เตอร์ที่ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ที่มีการอุ่นไส้ก่อน (pre heat) และสตาร์เตอร์ที่ใช้กับดวงโคมไฟฟ้า

ประเภท II 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
ข้อความในฉลาก 

1. พิสัยก าลังไฟฟ้าของหลอด  วัตต์  W พิสัยของอุณหภูมิที่ประสงค์ (ถามี) 
2. ประเภท  ชนิด  หรือหมายเลขอ้างอิงตามแค็ดตาล๊อก 
3. ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้รับใบอนุญาต  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 3 โทร. 02-202-3476-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

55 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

41. มอก. 293-2541 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด ์
ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 

 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ ก าหนด ชนิด ขนาด คุณลักษณะที่ต้องการ การบรรจุ 
เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิ
ไวนิลคลอไรด์ที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไม่เกิน 750 โวลต์ และตัวน าที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส 
มาตรฐานนี้ครอบคลุมเฉพาะสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวที่ใช้ภายนอกอาคาร โดยใช้ร่วมกับตุ้มและลูกถ้วยรับสายไฟฟ้า  

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

   
ข้อความในฉลาก 

1. ที่สายไฟฟ้าทุกหน่วยบรรจุ ทุกระยะห่างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร อย่างย้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้ง
รายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจนและไม่ลบเลือน 
1) ข้อความ “ พีวีซี 70 ˚C ” 
2) ชนิด 
3) ชื่อหรือสัญลักษณ์ของสายไฟฟ้า และ 4 หมายเลขตารางท่ี 1 หรือตารางที่ 2 
4) ขนาดแรงดันไฟฟ้า 
5) พ้ืนที่หน้าตัดระบุของตัวน า 
6) ชื่อผู้ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 

2. ที่หน่วยบรรจุสายไฟฟ้า อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแสดงข้อความต่อไปนี้ รายละเอียดต่อไปนี้ 
ให้เห็นได้งา่ย ชัดเจน และไม่ลบเลือน 
1) ข้อความ พีวีซี 70° 
2) ชนิด 
3) ชื่อหรือสัญลักษณ์ของสายไฟฟ้า และหมายเลขตารางท่ี 1 หรือตารางที่ 2 
4) ขนาดแรงดันไฟฟ้า 
5) พ้ืนที่หน้าตัดระบุของตัวน า 
6) ความยาวเป็นเมตร 
7) น้ าหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม ในกรณีที่เป็นล้อให้ระบุน้ าหนักรวมด้วย 
8) เดือนและปีที่ท า 
9) ในกรณีที่เป็นล้อ ให้มีลูกศรแสดงทิศทางกลิ้งล้อ และต าแหน่งปลายสาย 

10) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท าหรือเครื่องหมายการค้า 
3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 4 โทร. 02-202-3480-1 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

56 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

42. มอก. 344-2549 ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์ 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 ขั้วรับหลอดติดตั้งอิสระและติดตั้งในดวงโคมซึ่งใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ตามภาคผนวก ก . และสตาร์เตอร์

ติดตั้งอิสระ และติดตั้งในโคม ตาม มอก.183  รงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1000 โวลต์ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
ข้อความในฉลาก 

1. แรงดันไฟฟ้า  โวลต์  V  
2. กระแสไฟฟ้า  แอมแปร์  A 
3. อุณหภูมิใช้งานที่ก าหนด  T 
4. สัญลักษณ์ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ า (ถ้ามี)  
5. แบบอ้างอิง 
6. ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้รับใบอนุญาต 

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 3 โทร. 02-202-3476-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

57 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

43. มอก. 366-2547 เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 เป็นเตารีดไฟฟ้าส าหรับใช้งานภายในบ้านและที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 250 โวลต์ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

   
ข้อความในฉลาก 

1. การแสดงเครื่องหมายและฉลาก 
1) ก าลังไฟฟ้าเข้าท่ีก าหนด (W) หรือ พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด (V) 
2) สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟ 
3) แบบรุ่นอ้างอิง 
4) ก าลังไฟฟ้าเข้าท่ีก าหนดเป็นวัตต์ 

2. ส่วนตั้งที่แยกเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก ต้องท าเครื่องหมายและฉลาก ดังต่อไปนี้ 
1) ชื่อ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายของผู้ท า / ผู้จ าหน่าย / ผู้น าเข้า 
2) รุ่นหรือแบบอ้างอิง ของส่วนตั้ง 

3. ส่วนตั้งที่เตารีดไร้สาย ต้องท าเครื่องหมายและฉลากดังต่อไปนี้ 
1) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด หรือพิสัยแรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 
2) ก าลังไฟฟ้าเข้าท่ีก าหนด หรือพิสัยก าลังไฟฟ้าเข้าท่ีก าหนด 

4. ข้อแนะน าการใช้งาน ต้องมีค าเตือนดังต่อไปนี้ หรือค าเตือนอื่นท านองเดียวกัน  
1) ต้องไม่ละท้ิงเตารีดขณะที่ต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า  
2) ก่อนเติมน้ าลงในภาชนะบรรจุน้ าต้องถอดเต้าเสียบออกจากเต้ารับ (ส าหรับเตารีดแบบไอน้ าและเตารีดมีท่ี

พ่นน้ าได้) 
3) ช่องเติมน้ าต้องไม่เปิดขณะใช้งาน และมีข้อแนะน าการเติมน้ าได้อย่างปลอดภัยลงในภาชนะบรรจุน้ า  

(ส าหรับเตารีดแบบไอน้ าชนิดมีความดัน) 
4) ใช้งานเตารีดกับส่วนตั้งที่จัดไว้ให้เท่านั้น (ส าหรับเตารีดไร้สาย) 
5) เตารีดนี้ไม่เหมาะกับการใช้งานตามปกติทั่วไป (ส าหรับเตารีดเดินทาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

58 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 1 โทร. 02-202-3473- 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

59 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

44. มอก. 408-2553 ทองแดงและทองแดงเจือส าหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ก าหนดองค์ประกอบ คุณลักษณะที่ต้องการ รวมถึงสมบัติ ทางไฟฟ้า และ

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาดและรูปร่างของทองแดงเส้นและแท่ง ส าหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า      
ที่มีภาคตัดขวางและพิสัยขนาดดังต่อไปนี้ 
 เส้นกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส และ หกเหลี่ยมด้านเท่า ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหรือความกว้างวัดระหว่างด้านคู่ขนาน

ตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ถึง 80 มิลลิเมตร 
 แท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ถึง 40 มิลลิเมตร และมีความกว้างตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร ถึง 

200 มิลลิเมตร 
ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
ข้อความในฉลาก 

 การระบุชื่อผลิตภัณฑ์ส าหรับมาตรฐานต้องประกอบไปด้วย 
1) ประเภท (เส้น หรือ แท่ง) 
2) หมายเลขมาตรฐาน 
3) การระบุชื่อวัสดุ โดยการใช้สัญลักษณ์หรือหมายเลข 
4) การระบุชื่อสภาพวัสดุ 
5) รูปภาคตัดขวาง 

- RND : วงกลม 
- SQR : สี่เหลี่ยมจัตุรัส 
- HEX : หกเหลี่ยมด้านเท่า 

6) ขนาดภาคตัดขวางระบุหน่วยเป็นมิลลิเมตร 
- เส้นกลม : เส้นผ่านศูนย์กลาง 
- เส้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือหกเหลี่ยมด้านเท่า : ความกว้างวัดระหว่างด้านคู่ขนาน 
- แท่ง : ความหนา X ความกว้าง 

7) ประเภทของเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ส าหรับ เส้นกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ หกเหลี่ยมด้านเท่า 
8) แบบมุมหรือขอบ ส าหรับ สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือหกเหลี่ยมด้านเท่า แท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า  

- SH : ไม่ลบมุม 
- RD : ลบมุม 
- CE : ขอบครึ่งวงกลม 

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 4 โทร. 02-202-3480-1 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

60 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

45. มอก. 812-2548 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ที่ประสงค์ใช้ในบริภัณฑ์ (equipment) ส าหรับบ้านเรือนและที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

    
ข้อความในฉลาก 

1. แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด หรือ พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด เป็นโวลต ์ 
2. สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟฟ้า  เว้นแต่  ระบุความถ่ีที่ก าหนด 
3. ชื่อ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายของผู้ท า หรือผู้จ าหน่ายหรือผู้น าเข้า 
4. แบบหรือรุ่นอ้างอิง 
5. สัญลักษณ์ 5172 ตาม IEC 60417 ส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท II เท่านั้น 
6. เลข IP ตามระดับชั้นการป้องกันน ้าเข้า นอกเหนือจาก IPX0 
7. เปลือกหุ้มของวาล์วน้ าท างานด้วยไฟฟ้า  ที่มีในชุดท่อภายนอก ส าหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์กับท่อจ่ายน้ าประธาน 

ต้องมีสัญลักษณ์ 5036 ตาม IEC 60417 ถ้าแรงดันไฟฟ้าท างานของวาล์วน้ ามากกว่าแรงดันไฟฟ้าต่ าพิเศษ  
8. หนว่ยวัดและสัญลักษณ์ทั้งหลายเพื่อแสดงปริมาณทางฟิสิกส์  ต้องเป็นไปตามระบบ มาตรฐานระหว่างประเทศ  
9. ขั้วต่อส าหรับการต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน  ยกเว้นส าหรับการประกอบสายแบบ Z ต้องท าเครื่องหาย

ดังต่อไปนี้ 
•  ขั้วต่อสายกลาง (neutral conductor) ต้องท าเครื่องหมาย N 
•  ขั้วต่อสายดิน (symbol 5019 of IEC 60417)  

 
10. เครื่องหมายต้องท าอยู่บนส่วนหลักของเครื่องใช้ไฟฟ้า และต้องเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 6 โทร. 02-202-3482-3 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

46. มอก. 824-2551 สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : 
ข้อก าหนดทั่วไป 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. สวิตช์ไฟฟ้าที่มี จุดประสงค์ท่ัวไปให้ท างานด้วยมือ (manually operated) ใช้ได้เฉพาะไฟฟ้ากระแสสลับ 

แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด ไม่เกิน 440 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด ไม่เกิน 63 แอมแปร์ ส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย
และสิ่งที่ติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ท่ีคล้ายกัน ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร  สิ่งติดตั้งทางไฟฟ้า (electrical 
installations) หมายความรวมถึง สถานที่พักอาศัย สถานที่การพาณิชย์ สถานที่อุตสาหกรรม สถานที่
เกษตรกรรม อาคารส าเร็จรูป สถานที่ก่อสร้างชั่วคราว สถานที่แสดงสินค้า สถานเริงรมย์ สถานที่สาธารณะ 
(เช่น ท่าเรือ ท่าอากาศยาน เป็นต้น)  

2. สวิตช์ไฟฟ้าตามมาตรฐานนี้มีเจตนาส าหรับควบคุมการใช้งานตามปกติ ดังนี้ 
1) วงจรไฟฟ้าส าหรับโหลดหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน (tungsten filament lamp load) 
2) วงจรไฟฟ้าส าหรับโหลดหลอดฟลูออเรสเซนต์ (fluorescent lamp load) (รวมบัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ 
3) วงจรไฟฟ้าส าหรับโหลดความต้านทานเป็นส าคัญ (substantially resistive load) มีตัวประกอบก าลังไม่

น้อยกว่า 0.95  
4) วงจรไฟฟ้าหนึ่งเฟสส าหรับโหลดมอเตอร์ด้วยกระแสไฟฟ้าที่ก าหนดถึง 10 แอมแปร์ และตัวประกอบก าลัง

ไม่น้อยกว่า 0.6 
5) วงจรไฟฟ้าร่วมของวงจรเหล่านี้      

3. มาตรฐานนี้ครอบคลุมกล่องส าหรับสวิตช์ไฟฟ้าด้วย ยกเว้นกล่องติดตั้ง (mounting box) ส าหรับสวิตช์ไฟฟ้า
แบบผิวเสมอระดับ (flush-type switches) และมาตรฐานนี้ยังครอบคลุมสวิตช์ไฟฟ้าดังนี้ด้วย 
1) สวิตช์ไฟฟ้าแบบมีไฟน า (switches incorporating pilot lights) 
2) สวิตช์ไฟฟ้าควบคุม  ระยะไกลแบบแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic remote control switches) 
3) สวิตช์ไฟฟ้ามีอุปกรณ์   หน่วงเวลา (switches incorporating a time-delay device) 
4) ชุดรวมสวิตช์ไฟฟ้า  กับตัวท าหน้าที่อ่ืน (combinations 0f switches and other functions) 
5) สวิตช์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (electronic switches) (ข้อก าหนดเฉพาะมีในมาตรฐานเฉพาะ) 
6) สวิตช์ไฟฟ้ามีสิ่ง  อ านวยความสะดวก (switches having facilities)ส าหรับเต้ารับไฟฟ้า (outlet) และการ

ติดตรึง (retention) เคเบิลอ่อน 
7) สวิตช์ไฟฟ้าแยกวงจร   (isolating switches) (ข้อก าหนดเฉพาะมีในมาตรฐานเฉพาะ) 

4. สวิตช์ไฟฟ้าตามมาตรฐานนี้เหมาะส าหรับใช้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส แต่มีบางโอกาสสูงถึง 45 องศา
เซลเซียส ในสถานที่ที่มีสภาวะพิเศษ เช่น ในเรือ ในยานพาหนะ และที่คล้ายกันเป็นต้น และในสถานที่ท่ีมี
อันตราย เช่น อาจมีการระเบิด เป็นต้น อาจต้องสร้างเป็นพิเศษ ทั้งนี้เรือและยานพาหนะไม่ถือเป็นสิ่งติดตั้งทาง
ไฟฟ้าที่ยึดกับที่ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

     
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

ข้อความในฉลาก 
1. การแสดงเครื่องหมายและฉลากที่ตัวสวิตซ์ไฟฟ้า 

1) กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด (A) หรือโหลดฟลูออเรสเซนต์ที่ก าหนด (AX) 
2) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด (V) 
3) สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟฟ้า  (~) 
4) ชื่อผู้ท า หรือชื่อผู้น าเข้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน 
5) แบบรุ่นอ้างอิง 
6) สัญลักษณ์แสดงช่องสัมผัสแคบมาก, ถ้าท าได้ (m) 
7) สัญลักษณ์แสดงช่องไมโคร ถ้าท าได้ (µ) 
8) สัญลักษณ์แสดงแสดงอุปกรณ์สวิตช์ชิงสารกึ่งตัวน า ถ้าท าได้ 
9) ระดับชั้นการป้องกัน (IPXX) 

10) สวิตซ์ไฟฟ้าที่มีขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียว ต้องท าเครื่องหมายชี้บอกว่าเหมาะสมกับตัวน าแข็งเท่านั้น  และต้อง
ระบุความยาวฉนวนที่ต้องปอกออกก่อนสอดตัวน าเข้าไปในขั้วต่อแบบหมุดเกลียวการใช้สัญลักษณ์ ต้องมีดังนี้  
- แอมแปร์ (กระแสหลอดฟลูออเรสเซนต์)  AX   (กระแสไฟฟ้าอ่ืน) A 
- โวลต ์  V  
- ไฟฟ้ากระแสสลับ ~ 
- สายเป็นกลาง  N 
- เส้นไฟ  L 
- ดิน(earth)               
- ต าแหน่ง “ OFF ”  O 
- ต าแหน่ง “ ON ” I 
- ช่องสัมผัสแคบมาก m 
- ช่องสัมผัสไมโคร m 
- ระดับชั้นการป้องกัน IPXX 

ตัวอย่างฉลาก 

   
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 5 โทร. 02-202-3481, 02-202-3483 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

47. มอก. 1641-2552 เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องท าอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน                               
: คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย -ใช้ท าอาหาร เช่นการอบการปิ้ง และการย่าง แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 

250 โวลต์ 
ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

    
ข้อความในฉลาก 

 การแสดงเครื่องหมายและฉลาก 
 ก าลังไฟฟ้าเข้าท่ีก าหนด (W) หรือ กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด (A)  
 สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟ 
 แบบหรือรุ่นอ้างอิง 
 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถจุ่มล้างน้ าได้ต้องมีขีดบอกระดับสูงสุดที่สามารถจุ่มได้ “ห้ามจุ่มได้เกินระดับนี้” 
 พ้ืนที่ผิวของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มิใช่พื้นผิวท างาน ที่มีอุณหภูมิเกิน 90 องศาเคลวิน ต้องมีค าเตือน “พ้ืนผิวร้อน” 
 มีข้อแนะน าส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้ใช้นอกอาคาร 

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 1 โทร. 02-202-3473 - 4 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

48. มอก. 909-2548 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน ส าหรบัใช้ในที่อยู่
อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ แบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินโดยไม่ขึ้นหรือข้ึนแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในที่อยู่อาศัย 

เรียกว่า RCBO ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดระหว่าง 220 ถึง 400 โวลต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ) กระแสไฟฟ้าที่
ก าหนดไม่เกิน 125 แอมแปร์ และมีความสามารถทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไม่เกิน 25000 แอมแปร์ เมื่อท างาน
ที่ความถ่ี 50 เฮิรตซ์ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
ข้อความในฉลาก 

1. ชื่อผู้ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 
2. ชื่อแบบ หมายเลขแค็ตตาล็อก หรือหมายเลขเครื่อง 
3. แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 
4. ความถี่ท่ีก าหนด 
5. กระแสเหลือที่ท างานที่ก าหนด (การตั้งกระแสในกรณีกระแสเหลือท างานได้หลายค่า) 
6. ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่ก าหนด หน่วยเป็น แอมแปร์ 
7. อุณหภูมิสอบเทียบอ้างอิง ถ้าแตกต่างไปจาก 30 องศาเซลเซียส 
8. ระดับชั้นการป้องกัน 
9. ต าแหน่งของการใช้งาน 

10. วิสัยสามารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่ก าหนด 
11. สัญลักษณ์  ส าหรับอุปกรณ์แบบ S 
12. ตัวชี้บอกเพ่ือแสดงว่าเป็นเฉพาะ RCBO ที่ข้ึนกับแรงดันไฟฟ้า (อยู่ระหว่างการพิจารณา) 
13. ส่วนท างานของอุปกรณ์ทดสอบ แสดงเครื่องหมายด้วยตัวอักษร T 
14. แผนผังการต่อสาย 
15. ลักษณะเฉพาะการท างานในกรณีของกระแสเหลือที่มีองค์ประกอบไฟฟ้ากระแสตรง 

- แบบ AC ให้ใช้สัญลักษณ์  

- แบบ A ให้ใช้สัญลักษณ์  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 4 โทร. 02-202-3481 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

65 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

49. มอก. 934-2558 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 
ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 

1. พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ ส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและ  ที่มีจุดประสงค์การใช้งานคล้ายกัน 
2. แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 250 โวลต์ ส าหรับ 1 เฟส และ 480 โวลต์ส าหรับอ่ืนๆ 
3. สิ่งควบคุมแยก (separate control) ที่มีไว้ส าหรับพัดลม 
4. พัดลมที่มีเจตนาให้ใช้ทั่วไปใช้ในร้านค้า  
5. พัดลมที่มีเจตนาให้ใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรมขนาดย่อม  
6. พัดลมที่มีเจตนาให้ใช้ทั่วไปในฟาร์ม 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

      
ข้อความในฉลาก 

1. แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด หรือ พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด เป็นโวลต์  
2. สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟฟ้า เว้นแต่ระบุความถ่ีที่ก าหนด 
3. ก าลังไฟฟ้าเข้าท่ีก าหนด เป็นวัตต์ หรือกระแสไฟฟ้าที่ก าหนด เป็น แอมแปร์ 
4. ชื่อ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายของผู้ท า หรือผู้จ าหน่ายหรือผู้น าเข้า 
5. แบบหรือรุ่นอ้างอิง 
6. สัญลักษณ์ 5172 ตาม IEC 60417 ส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท II เท่านั้น 
7. เลข IP ตามระดับชั้นการป้องกันน ้าเข้า นอกเหนือจาก IPX0 
8. พัดลมส าหรับภูมิอากาศเขตร้อน ต้องท าเครื่องหมายด้วยอักษร T 
9. พัดลมส าหรับภูมิอากาศเขตอบอุ่น ต้องท าเครื่องหมายด้วยอักษร N  

10. พัดลมที่มีเจตนาให้ท างานในสถานที่ซึ่งมีอุ ณหภูมิโดยรอบบริเวณเกิน 40๐ C ต้องท าเครื่องหมายบอกอุณหภูมิ
โดยรอบ 

11. ขั้วต่อส าหรับการต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน  ยกเว้นส าหรับการประกอบสายแบบ Z ต้องท าเครื่องหาย
ดังต่อไปนี้ 
•  ขั้วต่อสายกลาง (neutral conductor) ต้องท าเครื่องหมาย N 

•  ขั้วต่อสายดิน (symbol 5019 of IEC 60417)  
12. พัดลมติดผนังกั้น  ต้องระบุว่า  มีเจตนาให้ติดตั้งด้านนอกของหน้าต่างหรือของผนังหรือไม่  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 6 โทร. 02-202-3482- 3 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

66 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

50. มอก. 956-2557 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขัว้คู่ 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ ส าหรับการให้แสงสว่างทั่วไป โดยมีกลุ่มขั้วหลอดดังนี้ Fa6 Fa8 G5 G13 2G13 

R17d  และ W4.3x8.5d 
ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
ข้อความในฉลาก 

1. ก าลังไฟฟ้า W  
2. แรงดันไฟฟ้า  โวลต์  V 
3. ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้รับใบอนุญาต  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่มท่ี 3 โทร. 02-202-3481, 02-202-3483 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

51. มอก. 1039-2547 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับนี้ครอบคลุมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีการใช้งานดังนี้ 

1) ส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย  
2) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 250 โวลต์  
3) ความจุไม่เกิน 10 ลิตร 
4) ใช้ในร้านค้า  
5) อุตสาหกรรมขนาดย่อม  
6) ในฟาร์ม  

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์
 

 

ข้อความในฉลาก 

 การแสดงเครื่องหมายและฉลาก 
1) ก าลังไฟฟ้าเข้าท่ีก าหนด  (W) หรือ พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด  (V) 
2) สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟ 
3) ก าลังไฟฟ้าเข้าท่ีก าหนดเป็นวัตต์ 
4) แบบหรือรุ่นอ้างอิง 
5) ความจุที่ก าหนด เป็นลูกบาศก์เดซิเมตร หรือลิตร 
6) ต้องมีขีดบอกระดับ หรือสัญลักษณ์อ่ืนที่แสดงความจุที่ก าหนด ซึ่งมองเห็นได้ขณะเติมน้ า  
7) ข้อแนะน าส าหรับหม้อหุงเข้าฯ ที่ฝาปิดมีรูระบายไอน้ าอยู่ต่ ากว่าที่จับบนฝาหม้อต้องแสดงข้อความ

ดังต่อไปนี้ 
8) ค าเตือน : ให้วางฝาในต าแหน่งที่ทิศทางของไอน้ าห่างจากที่จับเท่านั้น  

(ไม่ต้องมีค าเตือน ถ้าสามารถปิดฝาในต าแหน่งที่ทิศทางของไอน้ าห่างจากที่จับเท่านั้น) 
ค าเตือน : ห้ามเปิดฝาขณะน้ าเดือด 

9) ข้อแนะน า ต้องมีข้อความห้ามน าไปจุ่มน้ า 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipzpfhq6TYAhVJqo8KHU__AzEQjRwIBw&url=https://www.amazon.com/Zojirushi-NS-LAC05XT-Cooker-Warmer-Stainless/dp/B005FVROW6&psig=AOvVaw3q7PRIsVR3Q6s8hTOLS_bO&ust=1514262836609995


                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตัวอย่างฉลาก 

      
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 1 โทร. 02-202-3473 , 02-202-3474 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
มอก.1039-2547   

ช่ือผู้ได้รับใบอนุญาต 
แบบรุ่น.................................... 
แรงดันไฟฟ้า............................V 
สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟฟ้า  เว้นแต่
ระบุความถี่ท่ีก าหนด 
ความถี.่..................................Hz 
ก าลังไฟฟ้า..............................W 
ความจุ................................ลิตร 
ขีดบอกระดับ หรือสัญลักษณ์อื่นที่แสดงความจ ุ
ข้อแนะน าและค าเตือน 
ช่ือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายของผู้ท า 
หรือผู้จ าหน่ายหรือผู้น าเข้า 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

69 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

52. มอก. 1195-2536 เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน 
ส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความ
ปลอดภัย 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับนี้ครอบคลุมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เก่ียวข้องที่ต่อกับ

แหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน (Supply mains) โดยตรงหรือโดยทางอ้อม ส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปท่ีมี
ลักษณะคล้ายกัน และไม่ถูกน้ าหยดและน้ าสาด 

2. ใช้งานที่ระดับความสูงไม่เกิน 2,000 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล 
3. ใช้กับแรงดันไฟฟ้า (ค่ารากของก าลังสองเฉลี่ย) ไม่เกิน 433 V ระหว่างเฟสกับเฟส ในกรณี 3 เฟส หรือไม่เกิน 

250 V ในกรณีอ่ืน ๆ 
4. ออกแบบสร้างให้มีการป้องกันไฟฟ้าช็อกอย่างเพียงพอโดยวิธีการต่อลงดินหรือใช้ฉนวนพิเศษ  
5. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึงเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกออกแบบส าหรับใช้ในงานสาธารณะ

และงานส าหรับมืออาชีพ เช่น 
1) งานโรงแรม 
2) ห้องประชุม 
3) งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั่วไป เช่น ตามห้างสรรพสินค้า ท่าอากาศยาน 
4) งานแสดงคอนเสิร์ต 
5) ห้องบันทึกเสียง 
6) สถานีวิทยุและโทรทัศน์ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

               

ข้อความในฉลาก 
1. ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมาย การค้าที่จดทะเบียน 
2. หมายเลขแบบหรือชื่อแบบ 
3. หมายเลขล าดับเครื่อง 
4. ประเทศท่ีท า 
5. สัญลักษณ์ชนิดของแหล่งจ่าย 
6. แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดหรือพิสัยแรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด (V) 
7. ความถี่ท่ีก าหนดหรือพิสัยความถี่ท่ีก าหนด (Hz) 
8. เครื่องใช้ซึ่งปรับตั้งแรงดันไฟฟ้าได้หลายค่า ต้องแสดงค่าท่ีปรับตั้งให้เห็นชัดเจ น ถ้าเครื่องใช้สามารถปรับตั้ง

แรงดันไฟฟ้าได้ การปรับตั้งต้องแสดงค่าด้วย  
9. เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ที่ใช้แบตเตอรี่ได้ด้วย ต้องแสดงข้อความ "ต้องไม่ให้เครื่องใช้โดนน้ าหยดหรือน้ าสาด 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตัวอย่างฉลาก 

   

ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 2 โทร. 02-202-3476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มอก.1195-2536 

เครื่องขยายสัญญาณ แบบรุ่น B2G2 
ผลิตโดย Electric Power Co., Ltd. 
ผลิตในประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 220 V  
ความถี่ท่ีก าหนด 50 Hz  
Serial No. 20180601 
น าเข้าโดย บริษัท เครื่องใช้ไฟฟ้า จ ากัด 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

53. มอก. 1291 เล่ม 1-2553 ระบบก าลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและ
คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 

มอก. 1291 เล่ม 2-2553 ระบบก าลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 2  คุณลักษณะที่ต้องการด้านความเข้า
กันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 

มอก. 1291 เล่ม 3-2555 ระบบก าลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 3 วิธีระบุสมรรถนะและข้อก าหนดการ
ทดสอบ 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับนี้ครอบคลุมถึงระบบก าลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (ยูพีเอส) ที่มีอุปกรณ์สะสม

พลังงานไฟฟ้าในจุดเชื่อมต่อกระแสตรง 
2. หน้าที่เบื้องต้นของยูพีเอส  ที่ครอบคลุมคือท าให้เกิดความม่ันใจในความต่อเนื่องของแหล่งก าเนิดไฟฟ้า

กระแสสลับ ยูพีเอสอาจใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของแหล่งก าเนิดไฟฟ้าด้วย โดยการรักษาให้อยู่ภายในลักษณะ
สมบัติที่ระบุ 

3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับนี้ใช้กับยูพีเอสซึ่งเคลื่อนย้ายได้ ใช้ประจ าที่ ติดประจ าที่ หรือฝังใน 
ส าหรับการใช้ในระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ า และตั้งใจให้ติดตั้งในพ้ืนที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงหรือตั้งใจให้ติดตั้งใน
สถานที่จ ากัดการเข้าถึง 

4. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ระบุคุณลักษณะที่ต้องการเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
และคนทั่วไปซึ่งอาจเข้าไปสัมผัสกับบริภัณฑ์ และในกรณีพิเศษจะครอบคลุมถึงผู้บ ารุงรักษาด้วย  

5. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ตั้งใจให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของยูพีเอสที่ติดตั้งแล้ว ทั้งหน่วย
ยูพีเอสเดี่ยวหรือเป็นระบบของหน่วยยูพีเอสที่น ามาต่อเข้าด้วยกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการติดตั้ง การใช้งาน และการ
บ ารุงรักษายูพีเอสในลักษณะที่ก าหนดโดยผู้ผลิต 

6. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึงยูพีเอสที่อยู่บนพ้ืนฐานของเครื่องจักรกลประเภทหมุน  
ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 

ข้อความในฉลาก 
1. บริภัณฑ์ต้องแสดงเครื่องหมายเพียงพอเพ่ือระบ ุ

1) ความต้องการเกี่ยวกับการจ่ายด้านเข้า 
2) พิกัดการจ่ายด้านออก 

2. เครื่องหมายของด้านเข้า และด้านออกต้องรวมถึงเครื่องหมายตาม มอก.1561-2548 ดังนี้ 
1) ความถี่ท่ีก าหนด หรือพิสัยความถี่ท่ีก าหนด เป็นเฮิรตซ์ 
2) กระแสไฟฟ้าที่ก าหนดเป็น มิลลิแอมแปร์ หรือแอมแปร์   
3) ชื่อผู้ท า เครื่องหมาย การค้า หรือเครื่องหมายผู้ท า 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

4) แบบรุ่น หรือแบบอ้างอิงของ ผู้ผลิต 
5) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดด้านออก 
6) ตัวประกอบก าลังที่ก าหนดด้านออก, ถ้าน้อยกว่า1, หรือก าลังไฟฟ้ากัมมันต์และกระแสไฟฟ้าที่ก าหนด  
7) จ านวนเฟสด้านออกและสายเป็นกลาง 
8) ก าลังไฟฟ้ากัมมันต์ด้านออก เป็นวัตต์ หรือกิโลวัตต์ 
9) ก าลังไฟฟ้าปรากฏที่ด้านออก เป็นโวลต์- แอมแปร์ 
10) พิสัยอุณหภูมิปกติงานโดยรอบ 
11 Back up Time เป็นนาที หรือชั่วโมง 

ตัวอย่างฉลาก 

   
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 5 โทร. 02-202-3481 , 02-202-3483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

54. มอก. 1389-2559 เครื่องอบผ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเครื่องอบผ้าที่มีการใช้งานดังนี้ 
1) เป็นเครื่องอบผ้าส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 250 VAC เฟสเดียว และ 480 VAC 

ส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ  
2) เป็นเครื่องอบผ้าที่ใช้ระบบท าความเย็นที่มีมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบปิดผนึกรวมอยู่ส าหรับการอบผ้าแห้ง  
3) เครื่องอบผ้าที่มีเจตนาให้คนทั่วไปใช้ในร้านค้า 
4) ในอุตสาหกรรมขนาดย่อม และในฟาร์ม 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

         

ข้อความในฉลาก 

 การแสดงเครื่องหมายและฉลาก 
1) ก าลังไฟฟ้าเข้าท่ีก าหนด  (W) หรือ พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด (V) 
2) สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟ 
3) แบบรุ่นอ้างอิง 
4) ก าลังไฟฟ้าเข้าท่ีก าหนดเป็นวัตต์ 
5) ข้อแนะน าการใช้งาน 

มวลสูงสุดของผ้าแห้งที่ใช้ เป็นกิโลกรัม 
• หา้มใช้เครื่องอบผ้าถ้าใช้เคมีอุตสาหกรรมในการท าความสะอาด 
• ให้ท าความสะอาดส่วนดักผงใยผ้าบ่อยๆตามความเหมาะสม 
• อย่าให้มีการสะสมของผงใยผ้ารอบเครื่องซักผ้า 
• จัดให้มีการระบายอากาศเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตัวอย่างฉลาก 

   
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 1 โทร. 02-202-3483 , 02-202-3484 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 มอก.1389-2559 

ช่ือผู้ได้รับใบอนุญาต 
แบบรุ่น.................................... 
แรงดันไฟฟ้า....................................V 
สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟฟ้า  เว้นแต่
ระบุความถี่ท่ีก าหนด 
ความถี.่...........................................Hz 
ก าลังไฟฟ้า.......................................W 
มวลสูงสุดของผ้าแห้งที่ใช้......กิโลกรัม 
ระดับชั้นการป้องกันน ้าเข้า......... 
ช่ือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายของผู้ท า 
หรือผู้จ าหน่ายหรือผู้น าเข้า 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

75 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

55. มอก. 1463-2556 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัยที่มีการใช้งานดังนี้ 
1) เป็นเครือ่งซักผ้าส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์ที่คล้ายกัน แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 250 VAC  

เฟสเดียว และ 480 VAC ส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ และยังรวมถึง 
2) เป็นเครื่องซักผ้าที่มีเจตนาให้บุคคลทั่วไปใช้ในร้าน ในโรงงาน 
3) เครื่องซักผ้าที่มีเจตนาให้คนทั่วไปใช้ในร้านค้า 
4) ในอุตสาหกรรมขนาดย่อม และในฟาร์ม 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

         

ข้อความในฉลาก 

 การแสดงเครื่องหมายและฉลาก 
1) ก าลังไฟฟ้าเข้าท่ีก าหนด (W) หรือ พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด (V) 
2) สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟ 
3) แบบรุ่นอ้างอิง 
4) ก าลังไฟฟ้าเข้าท่ีก าหนดเป็นวัตต์ 
5) เครื่องซักผ้าที่ไม่มีอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ าอัตโนมัติต้องมีขีดแสดงระดับน้ าสูงสุด 
6) เครื่องซักผ้าที่ไม่มีเจตนาให้ต่อกับแหล่งจ่ายน้ าร้อนและไม่มีตัวท าน้ าร้อนต้องระบุข้อความ  

ข้อควรระวัง : ไม่ต้องต่อกับแหล่งจ่ายน้ าร้อน 
7) ข้อแนะน า ต้องระบุมวลสูงสุดของผ้าแห้งที่สามารถซักได้เป็นกิโลกรัม 
8) ข้อควรระวังเก่ียวกับการต่อแหล่งจ่ายน้ าร้อนต้องอยู่บนเครื่องซักผ้าในจุดที่ต่อกับแหล่งจ่ายน้ า  

 

 

 

 

 

 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

76 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตัวอย่างฉลาก 

   
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 1 โทร. 02-202-3473 , 02-202-3474 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
มอก.1463-2556 

ช่ือผู้ได้รับใบอนุญาต 
แบบรุ่น.................................. 
แรงดันไฟฟ้า....................................V 
สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟฟ้า  เว้นแต่
ระบุความถี่ท่ีก าหนด 
ความถี.่...........................................Hz 
ก าลังไฟฟ้า.......................................W 
มวลสูงสุดของผ้าแห้งที่ใช้......กิโลกรัม 
ระดับชั้นการป้องกันน ้าเข้า.......... 

ช่ือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายของผู้ท า 
หรือผู้จ าหน่ายหรือผู้น าเข้า 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

77 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

56. มอก. 1509-2547 กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมกระทะไฟฟ้า 
1) ส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย  
2) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 250 โวลต์  
3) ใช้ในร้านค้า  
4) อุตสาหกรรมขนาดย่อมในฟาร์ม 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

         

ข้อความในฉลาก 

 การแสดงเครื่องหมายและฉลาก 
1) ก าลังไฟฟ้าเข้าท่ีก าหนด (W) หรือ พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด (V) 
2) สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟ 
3) ก าลังไฟฟ้าเข้าท่ีก าหนดเป็นวัตต์ 
4) แบบหรือรุ่นอ้างอิง 
5) ความจุที่ก าหนด เป็นลูกบาศก์เดซิเมตร หรือลิตร 
6) ต้องมีขีดบอกระดับ หรือสัญลักษณ์อ่ืนที่แสดงความจุที่ก าหนด ซึ่งมองเห็นได้ขณะเติมน้ า 

ตัวอย่างฉลาก 

   
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 1 โทร. 02-202-3483 , 02-202-3484 

 
มอก.1509-2547 

ช่ือผู้ได้รับใบอนุญาต 
แบบรุ่น............................ 
แรงดันไฟฟ้า...............................V 
สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟฟ้า  เว้นแต่
ระบุความถี่ท่ีก าหนด 
ความถี.่...................................Hz 
ก าลังไฟฟ้า................................W 
ความจุ....................................ลิตร 
ขีดบอกระดับ หรือสัญลักษณ์อื่นที่แสดงความจุที่
ก าหนด 
ช่ือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายของผู้ท า 
หรือผู้จ าหน่ายหรือผู้น าเข้า 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

78 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

57. มอก. 1693-2547 เครื่องท าน้ าร้อนไฟฟ้า น้ าผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเครื่องท าน้ าร้อนไฟฟ้า 
1) ส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน 
2) ใช้ในร้านค้า อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
3) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 250 โวลต์ ส าหรับเครื่องท าน้ าร้อนเฟสเดียว 
4) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 480 โวลต์ ส าหรับเครื่องท าน้ าร้อนอื่น  

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 

ข้อความในฉลาก 

 การแสดงเครื่องหมายและฉลาก 
1) ก าลังไฟฟ้าเข้าท่ีก าหนด (W) หรือ กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด (A)  
2) สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟ 
3) แบบหรือรุ่นอ้างอิง 
4) ความถี่ท่ีก าหนดต่ าสุดส าหรับเครื่องท าน้ าร้อนตัวท าความร้อนเปลือยคือ 50 Hz 
5) เครื่องท าน้ าร้อนตัวท าความร้อนเปลือยต้องท าเครื่องหมายที่มีสาระส าคัญดังนี้  
6) สภาพต้านทานของน้ า ต้องไม่น้อยกว่า........ 
7) ความดันที่ก าหนดเป็นพาสคัล 
8) เครื่องท าน้ าร้อนทางออกเปิดท่ีต้องใช้กับหัวฉีดพ่น (spray head) ต้องระบุว่าต้องขจัดตะกรันที่ฉีดพ่นอย่าง

สม่ าเสมอ 
9) ข้อแนะน าการติดตั้งส าหรับเครื่องท าน้ าร้อนตัวท าความร้อนเปลือยต้องระบุสาระส าคัญต่อไปนี้  

9.1) สภาพต้านทานของน้ าที่จ่ายเข้า ต้องไม่น้อยกว่า........ 
9.2) เครื่องท าน้ าร้อนต้องต่ออย่างถาวรเข้ากับสายไฟฟ้าเดินถาวร  
9.3) เครื่องท าน้ าร้อนต้องต่อลงดิน (ส าหรับเครื่องท าน้ าร้อนประเภท I เท่านั้น) 
9.4) ต้องระบุทางน้ าเข้าและทางน้ าออก 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjas4OX1KLZAhWDvI8KHVHyBHcQjRx6BAgAEAY&url=https://www.sinthanee.com/index.php?route=product/product&product_id=1023&psig=AOvVaw0DK4E0RHomAyVNy4tEuH-t&ust=1518603130927420


                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

79 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตัวอย่างฉลาก 

   
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 1 โทร. 02-202-3483 , 02-202-3484 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
มอก.1693-2547 

ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต 
แบบรุ่น......................... 
แรงดันไฟฟ้า.........................V 
สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟฟ้า  
เว้นแต่ระบุความถ่ีที่ก าหนด 
ความถี.่...............................Hz 
ก าลังไฟฟ้า........................W 
ความดันที่ก าหนด...............Pa 
ระดับชั้นการป้องกันน ้าเข้า...... 
ข้อแนะน าการติดตั้ง 
ชื่อ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายของ
ผู้ท า หรือผู้จ าหน่ายหรือผู้น าเข้า 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

80 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

58. มอก. 1773-2548 เตาไมโครเวฟส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย 
ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเตาไมโครเวฟที่มีการใช้งานดังนี้ 
1) ส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย 
2) ใช้ในร้านค้า อุตสาหกรรมขนาดย่อม และในฟาร์ม 
3) ความจุที่ก าหนดไม่กิน 10 ลิตร 
4) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 250 โวลต์  

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
ข้อความในฉลาก 

 การแสดงเครื่องหมายและฉลาก 
1) ก าลังไฟฟ้าเข้าท่ีก าหนด (W) หรือ กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด (A)  
2) สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟ 
3) แบบหรือรุ่นอ้างอิง 
4) ความถี่ระบุ มีหน่วยเป็น MHz ของแถบความถี่ ISM ที่เตาท างาน 
5) ถ้าการถอดที่ปิดใดๆนั้นมีผลท าให้ไมโครเวฟรั่วเกินค่าที่ก าหนดในข้อที่ 32 (50วัตต์ต่อตารางเมตร ) ที่ที่ปิด

นั้นต้องมีเครื่องหมายที่มีสาระดังต่อไปนี้อยู่ด้วย  
ค าเตือน ระวังไมโครเวฟ ห้ามถอดที่ปิดนี้ 

ตัวอย่างฉลาก 

   
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 1 โทร. 02-202-3483 , 02-202-3484 

   
มอก.1773 - 2548 
ช่ือผู้ได้รับใบอนุญาต 

แบบรุ่น................................. 
แรงดันไฟฟ้า.............................V 
ความถี.่...............................Hz 
ก าลังไฟฟ้า................................W 
ความถี่ของแถบความถี่ ISM…….MHz 
ค าเตือน 
ระวังไมโครเวฟ 
ห้ามถอดที่ปิดนี ้
ช่ือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือ
เครื่องหมายการค้าของผู้ท า หรือผู้จัด
จ าหน่ายหรือผู้น าเข้า 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

81 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

59. มอก. 1955-2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจ ากัดสัญญาณรบกวนวิทย ุ

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 

 ขีดจ ากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ (แผ่ออกและน าตามสาย) จาก 
1) บริภัณฑ์ส่องสว่างทุกชนิดที่มีหน้าที่เบื้องต้นในการก่อก าเนิด และ/หรือ กระจายแสงสว่างเพ่ือจุดประสงค์

ในการให้ความสว่าง และเจตนาให้ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ า หรือให้ท างานด้วยแบตเตอรี่ 
2) ส่วนที่ให้แสงของบริภัณฑ์หลายหน้าที่ โดยหน้าที่เบื้องต้นอย่างหนึ่งของบริภัณฑ์คือการให้แสง   

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

            

ข้อความในฉลาก 

 การแสดงเครื่องหมายและฉลาก 
1) ชนิดของผลิตภัณฑ์ 
2) แรงดันไฟฟ้า  โวลต์  V 
3) ก าลังไฟฟ้า  วัตต์  W 
4) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้รับใบอนุญาต 

ตัวอย่างฉลาก 

   

ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 3 โทร. 02-202-3476 

 

 

 

 

 

 

 
มอก. 1955-2551 

หลอด LED 
ก าลังไฟฟ้า 8  W  220 V 

บริษัท  ก  จ ากัด 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

82 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

60. มอก. 1985-2549 เครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับดูแลผิวหรือผมส าหรับบุคคลหรือสัตว์  

1) ใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปท่ีมีจุดประสงค์คล้ายกัน 
2) ใช้กับไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 250 V 

2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึง 
1) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประสงค์ให้ใช้ในทางอุตสาหกรรม 
2) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประสงค์ให้ใช้ในสถานที่ท่ีมีภาวะพิเศษ เช่น บรรยากาศที่อาจก่อให้เกิดการกัดกร่อนหรือ

การเกิดระเบิด (ฝุ่น ไอ หรือก๊าซ) 
3) เครื่องโกน เครื่องตัดและเล็มผม และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกัน (มอก. 1555) 
4) เครื่องอบผิวโดยการแผ่รังสีเหนือม่วง (UV) และรังสีใต้แดง (IR) (มอก. 1877) 

เครื่องอบเซานา (มอก. 1804) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประสงค์ให้ใช้ในทางการแพทย์ (IEC 60601)   

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

            

ข้อความในฉลาก 

 การแสดงเครื่องหมายและฉลาก 
1) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด หรือ พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด (V) 
2) สัญลักษณ์ชนิดของแหล่งจ่ายไฟฟ้า เว้นแต่ระบุความถ่ีที่ก าหนด (Hz) 
3) ก าลังไฟฟ้าเข้าท่ีก าหนด (W) หรือ กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด (A) 
4) ชื่อผู้รับใบอนุญาต เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือช่อย่อที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
5) แบบหรือรุ่นอ้างอิง 
6) เฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท II ให้แสดงสัญลักษณ์  
7) สัญลักษณ์แสดงระดับ ชั้นการป้องน้ าเข้า (IPXX) ยกเว้นเครื่องใช้ที่มีระดับชั้น IPX0 
8) เครื่องเป่าผมยกหิ้วได้ เครื่องม้วนผม และเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนที่คล้ายกันให้แสดงสัญลักษณ์  c หรือข้อความ 

“ค าเตือน : อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับน้ า” 
9) เครื่องใช้ไฟฟ้าประจ าที่ ซึ่งต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้หลายชนิด ต้องมีค าเตือนติดไว้กับฝาครอบของขั้วต่อ 

หรอืค าเตือนอื่นท านองเดียวกัน ดังนี้ 
ค าเตือน : ก่อนแตะต้องขั้วต่อต่าง ๆ ต้องตัดวงจรไฟฟ้าแหล่งจ่ายทุกวงจรออก ” 

10) เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งมีพิสัยของค่าที่ก าหนดหลายค่า และสามารถท างานได้โดยไม่ต้องปรับตั้งตลอดพิสัย         
ต้องระบุขีดจ ากัดล่างและขีดจ ากัดบนของพิสัยนั้นโดยใช้เครื่องหมาย “–” คั่นกลาง                              
เช่น : 115 – 230 V หมายถึง เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะท่ีจะใช้กับแรงดันไฟฟ้าค่าใดก็ได้ภายในพิสัยนี้  



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

83 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

11) เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งมีค่าท่ีก าหนดหลายค่าแตกต่างกันและต้องปรับตั้งค่าใดก็ได้โดยผู้ใช้หรือผู้ติดตั้งเพ่ือกา รใช้
งาน ต้องระบุค่าท่ีก าหนดแตกต่างกันนั้นโดยใช้เครื่องหมาย “/ ” คั่นกลาง                                            
เช่น : 115/230 V หมายถึง เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะท่ีจะใช้กับแรงดันไฟฟ้าค่าท่ีแสดงไว้เท่านั้น  

ตัวอย่างฉลาก 

   
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 2 โทร. 02-202-3476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มอก.1985-2549 

เครื่องเป่าผม แบบรุ่น B2G2 

แรงดันไฟฟ้าท่ีก าหนด 220 V  

ความถี่ที่ก าหนด 50 Hz 
ก าลังไฟฟ้าเข้าที่ก าหนด 300 W 

IPX2  

น าเข้าโดย บริษัท เครื่องใช้ไฟฟ้า จ ากัด 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

84 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

61. มอก. 2062-2543 กระติกน้ าร้อนไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมกระติกน้ าร้อนไฟฟ้า ที่มีการใช้งานดังนี้ 

1) ส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย 
2) ใช้ในร้านค้า อุตสาหกรรมขนาดย่อม และในฟาร์ม 
3) ความจุที่ก าหนดไม่กิน 10 ลิตร 
4) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 250 โวลต์  

  ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

            

ข้อความในฉลาก 

 การแสดงเครื่องหมายและฉลาก 
1) ก าลังไฟฟ้าเข้าท่ีก าหนด (W) หรือ กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด (A)  
2) สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟ 
3) แบบหรือรุ่นอ้างอิง 
4) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้จุ่มน้ าบางส่วนเพื่อท าความสะอาด ต้องมีเครื่องหมายระดับจุ่มน้ าสูงสุดและมี

สาระส าคัญดังนี้  ห้ามจุ่มเลยระดับนี้ 
5) แท่นวางที่จัดให้พร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สาย ต้องมีเครื่องหมายดังนี้  ชื่อ เครื่ องหมายการค้าที่จดทะเบียน 

หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ท า หรือผู้จัดจ าหน่ายหรือผู้น าเข้า 
6) ค าเตือนและข้อแนะน าในการใช้งาน 

ตัวอย่างฉลาก 

   
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 1 โทร. 02-202-3483 , 02-202-3484 

 
มอก.2062 - 2558 
ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต 

แบบรุ่น.................................... 
แรงดันไฟฟ้า........................ .V 
ความถี่.......... .....................Hz 
ก าลังไฟฟ้า......................... .W 
ชั้นภูมิอากาศ.................. ........ 
ชื่อ เครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน หรือ
เครื่องหมายการค้าของผู้ท า หรือผู้จัดจ าหน่าย
หรือผู้น าเข้า 
ค าเตือนและข้อแนะน าในการใช้ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3gfaL9aHZAhUBtI8KHRqxCTQQjRx6BAgAEAY&url=https://www.shopat24.com/p/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-Smart-Home-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-AP-650-2504-25-%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3/361582/&psig=AOvVaw1uSKvxWKG1M3-btGZ-nKPg&ust=1518577749273629
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPyPeG9aHZAhUHvY8KHSrbD_gQjRx6BAgAEAY&url=https://shoponline.tescolotus.com/groceries/th-TH/products/6071114025&psig=AOvVaw1Dx9zBZipX_yTg6WNd1CoK&ust=1518577738714110


                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

85 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

62. มอก. 2134-2553 เครือ่งปรับอากาศส าหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน 
ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเครื่องปรับอากาศส าหรับห้องดังนี้ 
1) เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องแบบแยกส่วน และแบบไม่แยกส่วน 
2) ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ความถ่ี 50 เฮิรตซ์ 
3) มีขีดความสามารถท าความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 12,000 วัตต์  

  ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

         
ข้อความในฉลาก 

 การแสดงเครื่องหมายและฉลาก 
1) ชื่อแบบรุ่น (model) หมายเลขล าดับเครื่อง  และเดือนปีที่ท า  
2) ชื่อแบบรุ่นมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 
3) ชื่อแบบรุ่นของมอเตอร์พัดลมของชุดคอนเดนซิงและชุดแฟนคอยล์  
4) อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน และขีดความสามารถท าความเย็นสุทธิ เป็นวัตต์ 
5) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด เป็นโวลต์  จ านวนเฟส  ความถี่ เป็นเฮิรตซ์  
6) กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด เป็นแอมแปร์ ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด เป็นวัตต์  
7) ชื่อสารท าความเย็นและปริมาณ เป็นกรัม หรือกิโลกรัม 
8) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท าพร้อมสถานที่ตั้ง  หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 

ตัวอย่างฉลาก 

   
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 6 โทร. 02-202-3482 , 02-202-3483 

  
 มอก. 2134 – 2553 
ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต 

แบบรุ่นชุดคอนเดนซิง.................. 
แบบรุ่นชุดแฟนคอยล์.....................ล าดับเครื่อง 
เดือนปีที่ผลิต............................ 
แบบรุ่นมอเตอร์คอมเพรสเซอร์......... 
แบบรุ่นของมอเตอร์พัดลม…………... 
แรงดันไฟฟ้า..................................V 
กระแสไฟฟ้า..................................A 
ก าลังไฟฟ้า....................................W 
ระบบไฟฟ้า........เฟส   ความถี่........Hz 
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน……... 
ขีดความสามารถท าความเย็น............W 
ชั้นภูมิอากาศ................................... 
ชั้นการป้องกันน้ าเข้า........................... 
ชื่อสารท าความเย็น.............................. 
ปริมาณสารท าความเย็น.................กรัม 
ชื่อผู้ท า/โรงงานที่ท า............................ 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

63. มอก. 2165-2548 เคเบิลเส้นใยน าแสง เล่ม 3-10 : เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อก าหนด
คุณลักษณะเป็นรายกลุ่มส าหรับเคเบิลเส้นใยน าแสงโทรคมนาคมติดตั้งในท่อ
ร้อยสายและฝังดินโดยตรง 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงเคเบิลเส้นใยน าแสงที่ใช้ในงานสื่อสารโทรคมนาคม ติดตั้ง   
ในท่อร้อยสายและชนิดที่ฝังดินโดยตรง ข้อก าหนดคุณลักษณะของเคเบิลเส้นใยน าแสงติดตั้งในท่อร้อยสาย 
และชนิดที่ฝังดิน สอดคล้องกับ มอก. 2052 

  ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
ข้อความในฉลาก 

 การแสดงเครื่องหมายและฉลาก 
1) ข้อก าหนดของลูกค้า 
2) เครื่องหมายของผู้ท า 
3) เครื่องหมายมาตรฐาน 

ตัวอย่างฉลาก 

   

 
   

ผู้รับผิดชอบ 
กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 4 โทร. 02-202-3481 

 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

87 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

64. มอก. 2166-2548 เคเบิลเส้นใยน าแสง เล่ม 3-20 เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อก าหนดคุณลักษณะ
เป็นรายกลุ่มส าหรับเคเบิลเส้นใยน าแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับ
น้ าหนักตัวเองได ้

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงเคเบิลเส้นใยน าแสงที่ใช้ในงานสื่อสารโทรคมนาคม             
แขวนในอากาศที่สามารถรับน้ าหนักตัวเองได้ ข้อก าหนดคุณลักษณะของเคเบิลแขวนในอากาศสอดคล้องกับ 
มอก. 2052 

  ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
ข้อความในฉลาก 

 การแสดงเครื่องหมายและฉลาก 
1) ข้อก าหนดของลูกค้า 
2) เครื่องหมายของผู้ท า 
3) เครือ่งหมายมาตรฐาน 

ตัวอย่างฉลาก 

   
 

   
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 4 โทร. 02-202-3481 

 

 

 

 

 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

65. มอก. 2186-2547 ตู้เย็นส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมตู้เย็นส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ดังนี้ 

1) ตู้เย็นส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัยหรือที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานคล้ายกัน 
2) ตู้เย็นประเภท 1 ประตู แบบขจัดฝ้าน้ าแข็งด้วยมือ และกึ่งอัตโนมัติ  
3) ตู้เย็นประเภท 2 ประตู แบบขจัดฝ้าน้ าแข็งด้วยมือ กึ่งอัตโนมัติ และอัตโนมัติ 
4) เป็นตู้เย็นแบบอัด 

  ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

    
ข้อความในฉลาก 

 การแสดงเครื่องหมายและฉลาก 
1) ชื่อแบบรุ่น (model)  
2) แบบขจัดฝ้าน้ าแข็ง  
3) ปริมาตรภายในที่ก าหนด เป็นลูกบาศก์เดซิเมตร 
4) กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด, ความถี่ไฟฟ้าที่ก าหนด, แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด  
5) ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี เป็น กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี 
6) ชนิดและน้ าหนักสารท าความเย็นเป็นกรัม 
7) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า  หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 6 โทร. 02-202-3482 , 02-202-3483 

   
มอก. 2186 – 2547 
มอก. 2214 – 2548 
ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต 

แบบรุ่น.................................. 
ล าดับเครื่อง.............................. 
เดือนปีที่ผลิต........................... 
แบบขจัดฝ้าน้ าแข็ง............................ 
ปริมาตรภายในทีก่ าหนด ............dm3 
แรงดันไฟฟ้า..................................V 
กระแสไฟฟ้า..................................A 
ก าลังไฟฟ้า.........W  ความถี่.......Hz 
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อป…ี...kW/ปี 
ชั้นภูมิอากาศ................................... 
ชั้นการป้องกันน้ าเข้า........................... 
ชื่อสารท าความเย็น.............................. 
น้ าหนักสารท าความเย็น................กรัม 
ชื่อผู้ท า/โรงงานที่ท า............................ 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

66. มอก. 2202-2547 สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน ส าหรับแรงดันไฟฟ้า
ที่ก าหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต ์

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน ส าหรับแรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 

115 กิโลโวลต์ เป็นสายไฟฟ้าตัวน าทองแดงและอะลูมิเนียมซึ่งมีตัวน าแกนเดียวฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน 
เปลือกเป็นพอลิเอทิลีนหรือพอลิไวนิลคลอไรด์ เหมาะที่จะใช้งานในท่อ รางและฝังดินโดยตรง โดยเฉพาะต้อง
แช่อยู่ในน้ าตลอกเวลา ไม่ครองคลุมถึงสายไฟฟ้าชนิดพิเศษ เช่น สายไฟฟ้าที่ใช้ใต้ทะเล (submarine cable) 

  ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 
ข้อความในฉลาก 

1. ที่สายไฟฟ้าทุกหน่วยบรรจุ ทุกระยะห่างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายบน
สายไฟฟ้า หรือบนเทปซึ่งสอดไว้ระหว่างตัวป้องกันน้ าโดยรอบและชั้นป้องกันการซึมของน้ าชั้นนอก แจ้ง
รายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจนและไม่ลบเลือน 
1) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 
2) ชนิดของตัวน า 
3) ชนิดของฉนวนและเปลือก 
4) พ้ืนที่หน้าตัดระบุ 
5) ปีที่ผลิต 
6) ชื่อผู้ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 

2. ที่หน่วยบรรจุเป็นล้อ อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแสดงข้อความต่อไปนี้ รายละเอียดต่อไปนี้ 
ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และไม่ลบเลือน 
1) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 
2) ชนิดของตัวน า 
3) ชนิดของฉนวนและเปลือก 
4) พ้ืนที่หน้าตัดระบุ 
5) น้ าหนักสุทธิ และน้ าหนักรวมเป็นกิโลกรัม ในกรณีที่เป็นล้อให้ระบุน้ าหนักรวมด้วย 
6) ปีที่ผลิต 
7) มีลูกศรแสดงทิศทางการหมุนของล้อ และต าแหน่งปลายสาย 
8) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท าหรือเครื่องหมายการค้า 

3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

 

 

 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

90 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตัวอย่างฉลาก 

 
 

ตัวอย่างข้อความหน่วยบรรจุสายไฟฟ้า 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 4 โทร. 02-202-3481 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

67. มอก. 2214-2548 ตู้เย็นส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมตู้เย็นส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย หรือท่ีมีวัตถุประสงค์การใช้งาน

คล้ายกัน ดังนี้ 
1) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 250 โวลต์ ส าหรับตู้เย็น 1 เฟส  
2) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 480 โวลต์ ส าหรับที่ไม่ใช่ตู้เย็น 1 เฟส 
3) ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งก าเนิดไฟฟ้าปกติ 
4) เป็นตู้เย็นแบบอัด  

  ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

            
ข้อความในฉลาก 

 ต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแสดงรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
1) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด หรือ พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด เป็นโวลต์  
2) สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟฟ้า  เว้นแต่  ระบุความถ่ีที่ก าหนด 
3) ชื่อ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายของผู้ท า หรือผู้จ าหน่ายหรือผู้น าเข้า 
4) แบบหรือรุ่นอ้างอิง 
5) สัญลักษณ์ 5172 ตาม IEC 60417 ส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท II เท่านั้น 
6) เลข IP ตามระดับชั้นการป้องกันน ้าเข้า นอกเหนือจาก IPX0 
7) ก าลังไฟฟ้าเข้าเป็นวัตต์  ส าหรับระบบท าความร้อนที่มากกว่า 100 วัตต์ 
8) ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ในการละลายน้ าแข็ง เป็นวัตต์ ถ้ามากกว่าก าลังไฟฟ้าเข้าท่ีก าหนด 
9) กระแสไฟฟ้าที่ก าหนดเป็นแอมแปร์ 

10) ขั้วต่อส าหรับการต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน  ยกเว้นส าหรับการประกอบสายแบบ Z ต้องท าเครื่องหาย
ดังต่อไปนี้ 
10.1) ขั้วต่อสายกลาง (neutral conductor) ต้องท าเครื่องหมาย N 

10.2) ขั้วต่อสายดิน (symbol 5019 of IEC 60417)   
11) ก าลังไฟฟ้าสูงสุดของหลอดไฟฟ้า เป็นวัตต์  
12) มวลสารท าความเย็นทั้งหมด 
13) ตู้เย็นแบบอัดที่ใช้สารท าความเย็นไวไฟ ต้องแสดงเครื่องหมายเตือนตาม ISO 3864 โดยมีส่วนสูงของรูป

สามเหลี่ยมไม่น้อยกว่า 15 มม.  
14) แสดงขนาดก าลังไฟฟ้าสูงสุดของอุปกรณ์ท าน้ าแข็งที่รวมไว้ในช่องแช่แข็ง  ถ้ามีขนาดมากกว่า 100 วัตต์ 
15) ส าหรับสารท าความเย็นแบบเดี่ยว  ต้องระบุอย่างน้อยหนึ่งหัวข้อต่อจาก  ชื่อทางเคมี , สูตรทางเคมี, 

หมายเลขสารท าความเย็น 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

16) ส าหรับสารท าความเย็นแบบผสม  ต้องระบุอย่างน้อยหนึ่งหัวข้อต่อจาก ชื่อทางเคมี และสัดส่วนการผสมแต่
ละชนิด, สูตรทางเคมี  และสัดส่วนการผสมแต่ละชนิด, หมายเลขสารท าความเย็น และสัดส่วนการผสมแต่
ละชนิด, หมายเลขสารท าความเย็นแบบผสม  

17) ชื่อทางเคมี หรือ หมายเลขสารท าความเย็นที่เป็นส่วนประกอบหลักใช้เป็นก๊าซเป่าฉนวนความเย็น 
18) เปลือกหุ้มของวาล์วน้ าท างานด้วยไฟฟ้า ที่มีในชุดท่อภายนอก  ส าหรับต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับท่อจ่ายน้ า

ประธาน  ต้องมีสัญลักษณ์ 5036 ตาม IEC 60417-1 ถ้าแรงดันไฟฟ้าท างานของวาล์วน้ ามากกว่า
แรงดันไฟฟ้าต่ าพิเศษ 

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 6 โทร. 02-202-3482 , 02-202-3483 

 

 

 

 

 

   

มอก. 2186 – 2547 
มอก. 2214 – 2548 
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ล าดับเครื่อง.............................. 
เดือนปีท่ีผลิต........................... 
แบบขจัดฝ้าน้ าแข็ง............................ 
ปริมาตรภายในที่ก าหนด ............dm3 
แรงดันไฟฟ้า..................................V 
กระแสไฟฟ้า..................................A 
ก าลังไฟฟ้า.........W  ความถี.่......Hz 
ค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ต่อปี…...kW/ปี 
ช้ันภูมิอากาศ................................... 
ช้ันการป้องกันน้ าเข้า........................... 
ช่ือสารท าความเย็น.............................. 
น้ าหนักสารท าความเย็น................กรัม 
ช่ือผู้ท า/โรงงานท่ีท า............................ 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

93 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

68. มอก. 2217-2548 เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่
ไม่ใช่กรด ส าหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. ก าหนดคุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบส าหรับความปลอดภัยในการใช้งานของเซลล์และแบตเตอรี่ทุ ติย

ภูมิปิดผนึกแบบพกพา (ไม่ครอบคลุมถึงแบบกระดุม) ที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่
กรด ในการใช้งานตามที่เจตนาไว้และการใช้งานผิดที่คาดหมายไว้อย่างมีเหตุผล  

2. แบตเตอรี่ที่ไม่อยู่ในข่ายควบคุม 
1) แบตเตอรี่แบบกระดุม 
2) แบตเตอรี่ที่เป็นแบบตะก่ัว-กรด 
3) แบตเตอรี่ที่เป็นแบบปฐมภูมิ (ประจุไฟใหม่ไม่ได้) 
4) แบตเตอรี่น าเข้ามาพร้อมกับเครื่องใช้ แบบ 1:1 (เป็นส่วนควบ) 
5) แบตเตอรี่ที่มีการติดตั้ง ส าหรับใช้กับงานประจ าที่ 
6) ขณะใช้งานผู้ใช้ไม่ได้สัมผัสกับเครื่องใช้ที่มีแบตเตอรี่ติดตั้งโดยตรง 
7) น้ าหนักเครื่องใช้แบบพกพาพร้อมแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง มีน้ าหนักเกินกว่า 18 กิโลกรัม 
8) อุปกรณ์จ่ายไฟส ารองแบบพกพา (POWER BANK) 

  ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

            
ข้อความในฉลาก 

1. การท าเครื่องหมายเซลล์ ให้ท าเครื่องหมายเซลล์ตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานเซลล์ดังต่อไปนี้  
1) IEC 61951-1, IEC 61951-2 หรือ มอก. 2218 เช่น IRC19/66  
2) ระบุเป็นเซลล์ทุติยภูมิไอออนลิเทียมทรงกระบอก ที่มีโคบอลต์เป็นส่วนประกอบหลักของขั้วไฟฟ้าบวก  

มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดระหว่าง 18-19 มม. และมีความสูงโดยรวมระหว่าง 65-66 มม. 
2. เซลล์หรือแบตเตอรี่ต้องมี เครื่องหมาย ที่ชัดเจนและคงทนดังต่อไปนี้  

1) ลิเทียม หรือ ไอออนลิเทียม  ที่ประจุซ้ าได้ (rechargeable Li or Li-ion) 
2) การระบุชื่อเซลล์หรือ แบตเตอรี่ ตามที่ก าหนดเช่น IRC19/66 
3) เครื่องหมายแสดงขั้ว วันที่ท า(ซึ่งอาจเป็นรหัส) 
4) ชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ท าหรือผู้ส่งมอบ 

หมายเหตุ  ถ้ามีข้อตกลงระหว่างผู้ท ากับผู้ใช้ เซลล์ที่น ามาใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ไม่จ าเป็นต้องท า
เครื่องหมาย แต่ให้แสดงที่แบตเตอรี่แทน 

3. การท าเครื่องหมายแบตเตอรี่ ให้ท าเครื่องหมายแบตเตอรี่ตามเซลล์ที่น ามาประกอบตามที่ระบุ โดยให้เพิ่มเติม
ข้อความควรระวังเพ่ือความปลอดภัยตามความเหมาะสม 

 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

4. การท าเครื่องหมายแบตเตอรี่ต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 
1) ความจุไฟฟ้าที่ก าหนด 
2) แรงดันไฟฟ้าระบ ุ

5. ข้อมูลที่ต้องมีไว้บนแบตเตอรี่หรือให้มาพร้อมแบตเตอรี่  คือ 
ข้อปฏิบัติในการก าจัดและข้อปฏิบัติที่แนะน าในการประจุ 

ตัวอย่างฉลาก 

      
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 5 โทร. 02-202-3481 , 02-202-3483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

69. มอก. 2234-2557 หลอดมีบัลลาสต์ในตัวส าหรับการให้แสงสว่างทั่วไป - คุณลักษณะที่ต้องการ
ด้านความปลอดภัย 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 หลอดมีบัลลาสต์ในตัวเพ่ือใช้ภายในอาคาร และให้แสงสว่างทั่วไป ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 60 W 

แรงดันไฟฟ้า 100 ถึง 250 V ขั้วหลอดแบบเกลียว หรือข้ัวหลอดแบบเขี้ยว 

  ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

            
ข้อความในฉลาก 

 ที่ฉลากต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน  
1) ชนิดของผลิตภัณฑ์ 
2) แรงดันไฟฟ้า  โวลต์  V 
3) ก าลังไฟฟ้า  วัตต์  W 
4) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้รับใบอนุญาต  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 3 โทร. 02-202-3477 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มอก. 2234-2557 

ก าลังไฟฟ้า  18  W  220 V 
50 HZ 

บริษัท  ก   จ ากัด 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

96 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

70. มอก. 2235-2557 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว -  คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยวส าหรับการให้แสงสว่างทั่วไป ทุกกลุ่มท่ีมีข้ัวหลอด ตามตารางที่ 1 

  ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

             
ข้อความในฉลาก 

 ที่ฉลากต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
1) ก าลังไฟฟ้าระบุ  วัตต์  W  
2) แรงดันไฟฟ้า  โวลต์  V 
3) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้รับใบอนุญาต 

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 3 โทร. 02-202-3477 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มอก. 2235-2557 

ก าลังไฟฟ้า  18  W  220 V 
50 HZ 

บริษัท  ก   จ ากัด 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

71. มอก. 2337-2557 บัลลาสต์ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้าน
ประสิทธิภาพพลังงาน 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. บัลลาสต์ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 4  ชนิดแกนเหล็ก หรือ ชนิดอิเล็กทรอนิกส์ 

ก าลังไฟฟ้า 10 W ถึง 70 W 220/230V  และ 240V 
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุม 

ตัวน าลวดตีเกลียวร่วมศูนย์กลางที่มีคุณสมบัติทางกลและทางไฟฟ้าที่ก าหนด ใช้ส าหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน โดย
ท าจากการประกอบรวมกันของลวดโลหะต่อไปนี้ 
1)  ลวดอะลูมิเนียม 

1.1) อะลูมิเนียมรีดแข็ง 
1.2) อะลูมิเนียมเจือชนิด B 
1.3) อะลูมิเนียมเจือชนิด A 

2) ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี 
2.1) เหล็กกล้าต้านแรงดึงปกติ 
2.2) เหล็กกล้าต้านแรงดึงสูง 
2.2) เหล็กกล้าต้านแรงดึงสูงพิเศษ 

3) ลวดเหล็กกล้าหุ้มอะลูมิเนียม 

  ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

                        
ข้อความในฉลาก 

 ที่ฉลากต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
1) หลอดแบบและรูปแบบ 
2) ก าลังไฟฟ้า  วัตต์  W 
3) แรงดันไฟฟ้า  โวลต์  V 
4) EEI = A 3   
5) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้รับใบอนุญาต 

ตัวอย่างฉลาก 

  
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 3 โทร. 02-202-3477 

 
มอก. 2337--2557 

ก าลังไฟฟ้า  15  W  220/230  V 
หลอดแบบ 
รูปแบบ 
EEI=A 3 

บริษัท  ก   จ ากัด 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

98 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

72. มอก. 2425-2552 เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน ส าหรับใช้ใน
ที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ แบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินโดยไม่ขึ้นหรือข้ึนแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในที่อยู่อาศัย 

เรียกว่า RCCO ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 440 โวลต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ) กระแสไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 
125 แอมแปร์ มีกระแสเหลือใช้งานที่ก าหนดไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปร์ 

  ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

             
ข้อความในฉลาก 

 ที่ฉลากต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
1) ชื่อผู้ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 
2) ชื่อแบบ หมายเลขแค็ตตาล็อก หรือหมายเลขเครื่อง 
3) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด  
4) ความถี่ท่ีก าหนด RCCB ถูกออกแบบนอกเหนือ 50,60 เฮิรตซ์ 
5) กระแสที่ก าหนด 
6) กระแสเหลือที่ท างานที่ก าหนด (การตั้งกระแสในกรณีกระแสเหลือท างานได้หลายค่า) 
7) วิสัยสามารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่ก าหนด 
8) ระดับชั้นการป้องกัน 
9) ต าแหน่งของการใช้งาน 

10) ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่ก าหนด หน่วยเป็นแอมแปร์ 
11) ตัวชี้บอกเพ่ือแสดงว่าเป็นเฉพาะ RCCB ที่มีหน้าที่ข้ึนอยู่กับแรงดันสายไฟฟ้าของแหล่งจ่าย   
12)  สัญลักษณ์  ส าหรับอุปกรณ์แบบ S 
13) ส่วนท างานของอุปกรณ์ทดสอบ แสดงเครื่องหมายด้วยตัวอักษร T 
14) แผนผังการต่อสาย   
15) ลักษณะเฉพาะการท างานในกรณีของกระแสเหลือที่มีองค์ประกอบไฟฟ้ากระแสตรง 

     - แบบ AC ให้ใช้สัญลักษณ์ 
  - แบบ A ให้ใช้สัญลักษณ์ 

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 4 โทร. 02-202-3481 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

99 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

73. มอก. 2432-2555 เต้าเสียบและเต้ารับส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์
คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุม 

1) ชุดสายพ่วงชนิดเปลี่ยนสายได้หรือเปลี่ยนสายไม่ได้ 
2) ล้อม้วนสาย (cable reel) ที่มีเจตนาใช้เป็นชุดสายพ่วง 
3) ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดเกิน 50 V แต่ไม่เกิน  440 V 
4) มีกระแสไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน  16  A 
5) ใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปท่ีมีจุดประสงค์คล้ายกัน ภายในและภายนอกอาคาร  
6) ใช้งานที่อุณหภูมิโดยรอบตามปกติไม่เกิน 40 ๐C แต่อุณหภูมิเฉลี่ยในคาบ 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 35 ๐C และมี

ขีดจ ากัดล่างของอุณหภูมิอากาศโดยรอบ – 5 ๐C 
7) ประกอบด้วยสายอ่อน 1 เส้นทีม่ีเต้าเสียบ 1 ตัวอยู่ข้างหนึ่ง และเต้ารับเดี่ยวหรือเต้ารับชุดชนิดหยิบยกได้

อยู่ที่ปลายอีกข้างหนึ่ง 
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึงชุดสายพ่วงที่มีอุปกรณ์ส าหรับม้วนสายกลับอัตโนมัติ  

  ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

       
               

ข้อความในฉลาก 
 ที่ฉลากต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน  
1) กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด (A) 
2) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด (V) 
3) สัญลักษณ์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ () 
4) ชื่อผู้รับใบอนุญาต เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือช่อย่อที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
5) แบบหรือรุ่น 
6) สัญลักษณ์แสดงระดับการป้องกันฝุ่นและน้ า (IPXX) 
7) ก าลังไฟฟ้าสูงสุด (W) (เช่น MAX 2000 W หรือ 2000 W MAX) 
8) ถ้าผู้ท าชุดสายพ่วงไม่ได้เป็นผู้ท าเต้ารับ การท าเครื่องหมายของชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต เครื่องหมายการค้าที่

จดทะเบียน หรือชื่อย่อ อาจแสดงบนชุดสายพ่วง เช่น ปลอก หรือฉลากท่ีติดรอบ ๆ สายไฟฟ้าอ่อน 
9) แบบหรือรุ่นซึ่งอาจเป็นหมายเลขแค็ตตาล็อกอาจติดบนหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่เล็กที่สุด 

10) ชุดสายพ่วงที่เป็นล้อม้วนสาย อาจท าเครื่องหมายหรือติดฉลากที่เห็นได้ง่ายชัดเจนระบุข้อความ “ควรดึง
สายไฟฟ้าออกจนสุดในขณะใช้งาน” 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwis--r8-MzYAhULs48KHdxdB4AQjRwIBw&url=http://www.baanlaesuan.com/59767/the-editors/plug/&psig=AOvVaw0CQfmmA3g4xotZ6cBjhzax&ust=1515657957263441
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://itoolmart.com/product/7fbm0/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1-SUNSHIRO-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94-0.5x30-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3&psig=AOvVaw0CQfmmA3g4xotZ6cBjhzax&ust=1515657957263441


                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

100 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 2 โทร. 02-202-3476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มอก.2432-2555 

แบบรุ่น B2G2 

16 A / 250 V  
MAX 3500 W 

IP44  
น าเข้าโดย บริษัท เครื่องใช้ไฟฟ้า จ ากัด 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

74. มอก. 2434-2552 สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวน าทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน ส าหรับการ
ติดตั้งแบบแขวนในอากาศ 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวน าทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน ส าหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ หรือ 

เรียกว่า สายเคเบิลโทรคมนาคม ที่มีขนาดตัวน าตั้งแต่ 0.4 มิลลิเมตร ถึง 0.9 มิลลิเมตร จ านวนคู่สายไม่เกิน 
3000 คู่สาย 

2. มาตรฐานนี้ครอบคลุมสายเคเบิลโทรคมนาคมตัวน าทองแดงอบอ่อน แกนสายเคเบิลไม่เติมสารประกิอบที่
ป้องกันการเฉทรกซึมของน้ าในสายเคเบิลโทรคมนาคม มีชิลด์เป็นอลูมิเนียมเคลือบพลาสติกและเปลือกเป็นพอ
ลิเอทิลีน เหมาะส าหรับใช้งานแขวนในอากาศเท่านั้น   

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์
 

               

ข้อความในฉลาก 
1. ที่เทปชี้บอกอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้ชัดเจน และไม่ลบเลือนง่าย 

1) ชื่อผู้ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 
2) ปีที่ท าหรือช่วงปีที่ท า (ไม่เกิน 2 ปี) 

2. การท าเครื่องหมายและฉลากส าหรับรายละเอียดข้อ (1) และข้อ (2) ต้องปรากฏให้เห็นตลอดความยาวสายที่
ทุกช่วงความยาวไม่เกิน 500 มิลลิเมตร  

3. ที่สายเคเบิลโทรคมนาคมทุกเส้น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้
ง่าย ชัดเจนและไม่ลบเลือน 
1) ชื่อผลิตภัณฑ์ หรือหรือรหัสแทนชื่อผลิตภัณฑ์ 
2) ขนาดตัวน า เป็นมิลลิเมตร และจ านวนคู่สาย 
3) ปีที่ท า 
4) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานทีท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 
5) ความยาวตามระยะเป็นเมตร 
6) การท าเครื่องหมายและฉลากส าหรับรายละเอียดข้อ (1) ถึง (4) ให้อยู่ระหว่างเครื่องหมายความยาวตาม

ระยะการท าเครื่องหมายและฉลากต้องไม่มีผลกระทบต่อคุณลักษณะทางไฟฟ้าของสายเคเบิลโทรคมนาคม  
4. การท าเครือ่งหมายความยาวตามระยะ ต้องเป็นดังต่อไปนี้ 

1) การท าเครื่องหมายความยาวตามระยะต้องเริ่มนับจากศูนย์ไปตลอดความยาวโดยไม่มีการเริ่มนับศูนย์ใหม่
โดยระบุเลขศูนย์ หรือสัญลักษณ์แสดงจุดเริ่มต้น 

2) การท าเครื่องหมายความยาวตามระยะให้แจ้งตัวเลขพร้อมสัญลักษณ์ “M” หรือ “m” ทุกช่วงความยาว   
(1 ± 0.01 เมตร)  

5. ที่ล้อบรรจุ อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้ชัดเจน และไม่ลบเลือนง่าย 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

1) ชื่อผลิตภัณฑ์ หรือรหัสแทนชื่อผลิตภัณฑ์ 
2) ขนาดตัวน า เป็นมิลลิเมตร และจ านวนคู่สาย 
3) ความยาวสายเคเบิลโทรคมนาคม เป็นเมตร 
4) น้ าหนักสุทธิและน้ าหนักรวมเป็นกิโลกรัม 
5) ปีที่ท า 
6) ลูกศรแสดงทิศทางการหมุนล้อ 
7) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานทีท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 

 หมายเหตุ * ตัวอย่างของรหัสแทนชื่อผลิตภัณฑ์ เช่น   
 AP ใช้แทนสายเคเบิลโทรคมนาคม แบบไม่มีสายสะพาย 
 AP(8) ใช้แทนสายเคเบิลโทรคมนาคม แบบมีสายสะพาย 

6. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

ตัวอย่างฉลาก 

 
 

ตัวอย่างข้อความหน่วยบรรจุสายไฟฟ้า 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 4 โทร. 02-202-3481 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

75. มอก. 17-2532 ท่อพีวีซีแข็งส าหรับใช้เป็นท่อน้ าดื่ม 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ก าหนด ครอบคลุมเฉพาะท่อพีวีซีแข็งส าหรับใช้เป็นท่อน้ าดื่มเท่านั้น   

บทนิยาม 
1. ท่อ หมายถึง ท่อท่ีท าข้ึนจากโพลิไวนิลคลอไรด์ โดยไม่ผสมพลาสติไซเซอร์ 
2. ท่อปลายธรรมดา หมายถึง ท่อท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งภายในและภายนอกเท่ากันตลอดความยาว 
3. ท่อปลายบาน หมายถึง ท่อที่ปลายข้างใดข้างหนึ่งเป็นหัวต่อ ท าจากท่อปลายธรรมดา โดยใช้ความร้อนขึ้นรูป 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์
 

               

                                             ท่อปลายธรรมดา                           ท่อปลายบาน 

ข้อความในฉลาก 
1. ท่อต้องเป็นสีน้ าเงิน 

(arctic blue ตาม BS 381 C) 
2. ที่ท่อทุกท่อน ต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร  

1) ค าว่า "ท่อน้ าดื่ม" 
 2) ชื่อขนาด 
 3) ชั้นคุณภาพ 
 4) ความยาว เป็นเมตร (ยกเว้นความยาว 4 เมตร) 
 5) ปีที่ท า 
 6) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 
3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 3 โทร. 02-202-3361 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

76. มอก. 2066-2552 ฝักบัวอาบน้ า เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ า 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. ฝักบัวอาบน้ าสายอ่อน ที่ให้ปริมาตรน้ าไหลผ่านได้ไม่เกิน 8.0 ลิตร ใน 1 นาที และไม่น้อยกว่า 0.50 ลิตร           

ใน 1 นาที ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล 
2. ฝักบัวอาบน้ าก้านแข็ง ที่ให้ปริมาตรน้ าไหลผ่านได้ไม่เกิน 9.0 ลิตร ใน 1 นาที และไม่น้อยกว่า 0.50 ลิตร          

ใน 1 นาที ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล   

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

               

ข้อความในฉลาก 
1. ที่ฝักบัวทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายชัดเจน  

1) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้า 
ที่จดทะเบียน 

2. ที่ภาชนะบรรจุฝักบัวทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้
ง่ายชัดเจน 
1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ 
2) แบบ แบบรุ่นหรือรหัสรุ่นที่ท า 
3) ปีเดือน ที่ท า  
4) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 

ตัวอย่างฉลาก 

      

ผู้รับผิดชอบ 
กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่มท่ี 3 โทร. 02-202-3466 

 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

77. มอก. 2067-2552 ก๊อกน้ าส าหรับเคร่ืองสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ า 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. ก๊อกน้ าอ่างล้างชามประหยัดน้ า ที่ให้ปริมาตรน้ าไม่เกิน 6.0 ลิตร ใน 1 นาที และไม่น้อยกว่า 0.50 ลิตร           

ใน 1 นาที   ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล มีความดันใช้งานสูงสุด 0.75 เมกะพาสคัล 
2. ก๊อกน้ าอ่างล้างหน้า-ล้างมือประหยัดน้ า ที่ให้ปริมาตรน้ าไม่เกิน 6.0 ลิตร ใน 1 นาที และไม่น้อยกว่า 0.50 ลิตร 

ใน  1 นาที ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล มีความดันใช้งานสูงสุด 0.75 เมกะพาสคัล 
3. ก๊อกน้ าปิดอัตโนมัติอ่างล้างหน้า -ล้างมือประหยัดน้ า ที่ให้ปริมาตรน้ าต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน 0.6 ลิตร                  

และให้ปริมาตรน้ าต่อครั้งเฉลี่ยไม่เกิน 0.50 ลิตรใน 1 นาที ที่ความดัน 0.10  เมกะพาสคัล มีความดันใช้งาน
สูงสุด 0.75 เมกะพาสคัล 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

                        

ข้อความในฉลาก 
1. ที่ก๊อกน้ าทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายชัดเจน  

1) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 
2. ที่ภาชนะบรรจุก๊อกน้ าทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้

ง่ายชัดเจน 
1)  ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ 
2) ประเภท ชนิดและแบบ แบบรุ่น และรหัสรุ่น 
3) ปีเดือน ที่ท า 
4) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 

ตัวอย่างฉลาก 

      

ผู้รับผิดชอบ 
กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่มท่ี 3 โทร. 02-202-3466 

 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

78. มอก. 792-2554 เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมเครื่องสุขภัณฑ์โถส้วมนั่งราบประเภทราดน้ า ที่รองนั่ง           
และฝาพลาสติกครอบโถส้วม 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

                          

ข้อความในฉลาก 
1. ที่ตัวโถทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายชัดเจน  

1) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 
2. ที่ภาชนะบรรจุตัวโถทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียด ต่อไปนี้ให้เห็นได้

ง่ายชัดเจน 
1) ชื่อผลิตภัณฑ์โถส้วมนั่งราบ 
2) สี 
3) แบบ ประเภทและชนิด และชั้นคุณภาพ 
4) แบบรุ่นหรือรหัสรุ่น 
5) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 
6) ประเทศท่ีท า 

ตัวอย่างฉลาก 

      

ผู้รับผิดชอบ 
กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่มท่ี 3 โทร. 02-202-3466 

 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

79. มอก. 51-2530 สับปะรดกระป๋อง 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ก าหนดชนิด แบบของการบรรจุ ส่วนประกอบ คุณลักษณะที่ต้องการวัตถุ
เจือปนอาหาร สารปนเปื้อน สุขลักษณะ ปริมาณ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน   
และการวิเคราะห์สับปะรดกระป๋อง 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 

ข้อความในฉลาก 
1. ที่สับปะรดกระป๋องทุกกระป๋อง อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้

ง่าย และชัดเจน 
1) ชนิด 
2) สารที่ใช้บรรจุ และระดับความเข้มข้นของน้ าเชื่อมในกรณีใช้น้ าเชื่อม 
3) เฉพาะสับปะรดชิ้นย่อยที่ใช้น้ าสับปะรดเป็นสารที่ใช้บรรจุ อาจมีข้อความว่า “ไม่เติมสารให้ความหวาน” 

หรือ “ไม่เติมน้ าตาล” ด้วย  
4) เฉพาะสับปะรดชิ้นย่อยที่ใช้น้ าสับปะรดและน้ าตาลทรายขาวเป็นสารที่ใช้บรรจุ จะใช้ค าต่อไปนี้แทนการ

ระบุระดับความเข้มข้นของน้ าเชื่อมตามข้อความใน 2) ก็ได้  
   “หวานน้อย” แทน “ใสมาก” 
   “หวานปานกลาง” แทน “ใส” 
   “หวาน” แทน “เข้มข้น” 
   “หวานมาก”แทน “เข้มข้นมาก” 

5) ส่วนประกอบอื่นและวัตถุเจือปนอาหาร 
6) น้ าหนักสุทธิ 
7) เดือน ปีที่ท า หรือเดือน ปีที่หมดอายุการใช้ หรือควรบริโภคก่อนเดือน ปี 
8) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้า หรือชื่อผู้บรรจุ หรือชื่อผู้จัดจ าหน่าย 
9) ประเทศท่ีท า 

2. ที่หีบห่อหรือกล่องบรรจุสับปะรดกระป๋องทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจ้ง
รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย และชัดเจน  
1) ชนิด 
2) น้ าหนักสุทธิของกระป๋อง 
3) จ านวนกระป๋อง 

3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  2. ที่ภาชนะบรรจุตัวโถ
ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียด ต่อไปนี้ให้เห็นได้ ง่ายชัดเจน 
1) ชื่อผลิตภัณฑ์โถส้วมนั่งราบ 
2) สี 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

3) แบบ ประเภทและชนิด และชั้นคุณภาพ 
4) แบบรุ่นหรือรหัสรุ่น 
5) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 
6) ประเทศท่ีท า 

ตัวอย่างฉลาก 

      

ผู้รับผิดชอบ 
กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 2 โทร. 02-202-3347, 02-202-3358 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

80. มอก. 27-2543 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถังแบบมีตะเข็บชนิดเชื่อมด้วยอาร์กไฟฟ้า ความจุ 1-500 

ลูกบาศก์เดซิเมตร (ลิตร) 
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถังส าหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 

ข้อความในฉลาก 
 ที่ถังทุกใบ (ตอกประทับเป็นรอยในเนื้อโลหะ) 

1) ชื่อผลิตภัณฑ์ และความดันใช้งานสูงสุด 
2) รหัสหรือหมายเลขล าดับ (serial number) 
3) ความจุ เป็นลูกบาศก์เดซิเมตร (ลิตร) 
4) น้ าหนักถังเปล่า 
5) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 
6) ชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ค้าน้ ามัน ตามกฎหมายว่าด้วยน้ ามันเชื้อเพลิง 
7) ชื่อผู้รับใบอนุญาต 

ตัวอย่างฉลาก 

 
มอก. 27-2543 

ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ความดันใช้งานสูงสุด 1.65 เมกะพาสคัล 

หมายเลข 12345 
ความจุ 108.0 ลูกบาศก์เดซิเมตร (ลิตร) 

น้ าหนักถังเปล่า 36.0 กิโลกรัม 
ผู้ผลิต บริษัท เอบีซี จ ากัด 

 
เอบีซี แก๊ส 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 5 โทร. 02-202-3462 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

81. มอก. 950-254780 แอลกอฮอล์แข็งส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 

แอลกอฮอล์แข็งส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง 

ข้อความในฉลาก 
1. ในกรณีที่บรรจุกล่อง 

1) ที่ภาชนะบรรจุแอลกอฮอล์แข็งทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียด
ต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 

 1.1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออ่ืนที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ 
 1.2) ข้อความว่า “ห้ามรับประ ทาน” 
 1.3) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่อง หมายการค้าท่ีจดทะเบียน  
2) ที่กล่องบรรจุแอลกอฮอล์แข็งทุกกล่อง อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรา ยละเอียดต่อไปนี้ 

ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
2.1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออ่ืนที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ 
2.2) น้ าหนักสุทธิ เป็นกิโลกรัม หรือกรัม 
2.3) ข้อความว่า “ห้ามรับประทาน” 
2.4) วัน เดือน ปีที่ท า หรือรหัสรุ่นที่ท า 
2.5) ค าแนะน าเก่ียวกับวิธีใช้ ระยะเวลาติดไฟ การเก็บรักษา และอายุการเก็บ 
2.6) ข้อควรระวังหรือค าเตือน เช่น วัตถุไวไฟ เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บให้ห่างจากแหล่งให้ความร้อนและเปลวไฟ  
2.7) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่อง หมายการค้าท่ีจดทะเบียน  

2. ในกรณีที่ไม่บรรจุกล่อง 
1) ที่ภาชนะบรรจุแอลกอฮอล์แข็งทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียด

ต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
2.1)  ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออ่ืนที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ 
2.2) น้ าหนักสุทธิ เป็นกิโลกรัม หรือกรัม 
2.3) ข้อความว่า “ห้ามรับประ ทาน” 
2.4) วัน เดือน ปีที่ท า หรือรหัสรุ่นที่ท า 
2.5) ค าแนะน าเก่ียวกับวิธีใช้ (เช่น กวนให้เข้ากันในกรณีท่ีมีของเหลวผสมอยู่) ระยะเวลาติดไฟ การเก็บ

รักษา และอายุการเก็บ 
2.6) ข้อควรระวังหรือค าเตือน เช่น วัตถุไวไฟ เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บให้ห่างจากแหล่งให้ความร้อนและเปลวไฟ 
2.7) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า พร้อมสถานที่ตั้งหรือเครื่อง หมายการค้าที่จดทะเบียน  

3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประ เทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตัวอย่างฉลาก 

 
1. ในกรณีที่บรรจุกล่อง 

1.1 ที่ภาชนะบรรจุแอลกอฮอล์แข็งทุกหน่วย  1.2 ที่กล่องบรรจุแอลกอฮอล์แข็งทุกกล่อง 

           
2. ในกรณีที่ไม่บรรจุกล่อง 

             
 

ผู้รับผิดชอบ 
กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 2 โทร. 02-202-3347, 02-202-3358 

 

 

 

 

 

 

 

 
มอก.950-2547 

แอลกอฮอล์แข็งส าหรับใช้เป็น
เชื้อเพลิง 
น้ าหนักสุทธิ……. 
“ห้ามรับประทาน” 
วัน เดือน ปีท่ีท า……. 

 

 
มอก.950-2547 

แอลกอฮอล์แข็งส าหรับใช้เป็น
เชื้อเพลิง 

น้ าหนักสุทธิ……. 

 

 
มอก.950-2547 

แอลกอฮอล์แข็งส าหรับใช้เป็น
เชื้อเพลิง 
“ห้ามรับประทาน” 
ชื่อผู้ท ำ พร้อมสถำนท่ีตั้ง....... 

 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

82. มอก. 30-2555 ไนทรัสออกไซด์ที่ใช้ในการแพทย์ 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์  

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 

ข้อความในฉลาก 
1. ที่ภาชนะบรรจุหรือฉลากที่ติดอยู่ที่ภาชนะบรรจุไนทรัสออกไซด์ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือ

เครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้เห็นได้ชัด 
1) ในกรณีที่เป็นท่อบรรจุไนทรัสออกไซด์  

1.1) เครื่องหมายกากบาทสีขาวล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวบนส่วนไหล่ และค าว่า “ไนทรัสออกไซด์” และ
สูตรเคมี “N2O” โดยใช้อักษรสีขาวที่ตัวภาชนะบรรจุขนาดสูงไม่ต่ ากว่า 1 ใน 8 ของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของภาชนะ 

1.2) น้ าหนักสุทธิ เป็นกิโลกรัม 
1.3) วัน เดือน ปี ที่บรรจุ 
1.4) ค าว่า “UN 1070” 
1.5) ค าแนะน าในการเก็บ ข้อควรระวังในการใช้งาน เช่น เก็บในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวก  
1.6) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือชื่อเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และชื่อผู้บรรจุ และชื่อผู้จัดจ าหน่าย 

2) ในกรณีที่เป็นถังเก็บไนทรัสออกไซด์เหลว 
2.1) ค าว่า “ไนทรัสออกไซด์” และสูตรเคมี “N2O” 
2.2) ค าว่า “UN 2201” 
2.3) ข้อความหรือเครื่องหมายเครื่องหมายแสดงค าเตือน เช่น ห้ามเข้าใกล้  

2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้นด้วย 

ตัวอย่างฉลาก 

       
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 4 โทร. 02-202-3359 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

83. มอก. 531-2558 ภาชนะพลาสติกส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเช้ือ 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะเฉพาะพลาสติกท่ีใช้บรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อท่ี

เป็นของเหลวส าหรับฉีดเข้าสู่ร่างกาย โดยไม่รวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า 
“ภาชนะพลาสติก” 

2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมกระบอกฉีดยาพลาสติกท่ีบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ
พร้อมใช้ 

3. ภาชนะพลาสติกแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 
1) พอลิเอทิลีน 
2) พอลิโพรพิลีน 
3) พอลิไวนิลคลอไรด์ 
4) พลาสติกหลายชั้น ซึ่งต้องไม่มีพอลิไวนิลคลอไรด์เป็นส่วนประกอบ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 

ข้อความในฉลาก 
1. ภาชนะพลาสติกท่ีท าจากพอลิเอทิลีน หรือ พอลิโพรพิลีน หรือทั้งสองอย่าง ที่ภาชนะพลาสติกทุกใบอย่างน้อย

ต้องมี เลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร  
1) ชนิด 
2) ความจุ เป็นลูกบาศก์เซนติเมตรหรือลูกบาศก์เดซิเมตร พร้อมทั้งขีดและบอกปริมาตร  
3) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 

2. ภาชนะพลาสติกท่ีท าจากพอลิไวนิลคลอไรด์ หรือพลาสติกชั้น ที่ภาชนะพลาสติกทุกใบอย่างน้อยต้องมี เลข 
อักษร หรือเครื่องหมายแงรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน  
1) ชนิด  
2) ความจุ เป็นมิลลิลิตร 
3) ค าเตือนว่าใช้ DEHP เป็นสารเติมแต่ง 
4) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 

3. ในกรณีที่ใช้ภาษต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 4 โทร. 02-202-3359 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

84. มอก. 539-2546 คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์ 

ขอบขา่ยผลิตภัณฑ์ 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น  

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 

ข้อความในฉลาก 
1. ที่ภาชนะบรรจุหรือฉลากที่ติดอยู่ที่ภาชนะบรรจุทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจ้ง

รายละเอียดดังต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจนและไม่ลบเลือน 
1) ในกรณีที่เป็นท่อบรรจุคาร์บอนไดออกไซด์ 

1.1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามชื่อมาตรฐานนี้และสูตรเคมี “CO2” โดยใช้อักษรสีขาวที่ตัวภาชนะบรรจุขนาดสูง
ไม่ต่ ากว่า 1 ใน 8 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของภาชนะ 

1.2) เครื่องหมายกากบาทสีขาวล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวบนไหล่ 
1.3) น้ าหนักสุทธิ เป็นกิโลกรัม 
1.4) วัน เดือน ปี ที่บรรจุ 
1.5) ค าแนะน าในการเก็บ ข้อควรระวังในการใช้และการขนย้าย 
1.6) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือชื่อเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน และชื่อผู้จัดจ าหน่าย พร้อมสถาน

ที่ตั้ง 
2) ในกรณีที่เป็นถังเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เหลว 

2.1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามชื่อมาตรฐานนี้และสูตรเคมี “CO2” 
2.2) ข้อความหรือเครื่องหมายเครื่องหมายแสดงค าเตือน เช่น ห้ามเข้าใกล้  

2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้อนด้วย  

ตัวอย่างฉลาก 

                                                 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 4 โทร. 02-202-3359 

คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์  CO2 
บรรจุโดย : XXXX 
ช่ือผู้จัดจ าหน่าย : XXXX/YYYYYY 
ทีอ่ยู่ : ……………………….. 
ค าแนะน าในการเก็บ ข้อควรระวังในการใช้และการขนย้าย 
1. 
2. 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

85. มอก. 540-2555 ออกซิเจนการแพทย์ 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะออกซิเจนที่ใช้ในทางการแพทย์  

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 

ข้อความในฉลาก 
1. ที่ภาชนะบรรจุออกซิเจนหรือฉลากที่ติดอยู่ที่ภายชนะบรรจุทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือ

เครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจนและไม่ลบเลือน 
1) ในกรณีที่เป็นท่อบรรจุออกซิเจน 
 1.1) ที่ท่อ  

(1)  เครื่องหมายกากบาทสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีแดงบนส่วนไหล่ และค าว่า “ออกซิเจนทาง
การแพทย์” และสูตรเคมี “O2” โดยใช้อักษรสีขาวที่ท่อ ขนาดสูงไม่ต่ ากว่า 1 ใน 8 ของเส้น
ผ่านศูนย์กลางของท่อ 

(2)  ปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตร อ้างอิงที่ความดันบรรยากาศและอุณหภูมิ 27ºC  
1.2) ฉลากที่ติดมากับท่อ 

(1)  ความดันเกจของออกซิเจนที่บรรจุ เป็นเมกะพาสคัล 
(2)  สัญลักษณ์ “UN 1072” 
(3)  วันเดือนปี ที่บรรจุ หรือรหัสรุ่นที่บรรจุ 
(4)  ข้อความหรือเครื่องหมายแสดงค าแนะน าในการเก็บและการใช้อย่างปลอดภัย เช่น “ห้ามใช้สาร

หล่อลื่นกับข้อต่อ” “เก็บในที่ร่มและท่ีมีอากาศถ่ายเท” 
(5)  ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า และชื่อผู้บรรจุ และชื่อผู้จัดจ าหน่าย หรือชื่อเครื่องหมายการค้าที่จด

ทะเบียน  
2) ในกรณีที่เป็นถังเก็บออกซิเจนเหลว 

2.1) ค าว่า “ออกซิเจนทางการแพทย์” และ สูตรเคมี “O2” โดยใช้อักษรสีด า  
2.2) ข้อความหรือเครื่องหมายแสดงค าเตือน เช่น ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามท าให้เกิดประกายไฟ ห้ามน าสารไวไฟ

เข้าใกล้ 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

2.3) สัญลักษณ์ “UN 1073” 
2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

ตัวอย่างฉลาก 

                                                         
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 4 โทร. 02-202-3359 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

86. มอก. 496-2553 ทินเนอร์ส าหรับแล็กเกอร์ 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะออกซิเจนที่ใช้ในทางการแพทย์  

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 

ข้อความในฉลาก 
1. ทีภ่าชนะบรรจุทินเนอรส าหรับแล็กเกอรทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจง                 

รายรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
1)  ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออ่ืนที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ 
2) ปริมาณสุทธิ เปนลูกบาศกเซนติเมตร หรือลูกบาศกเดซิเมตร หรือกิโลกรัม 
3) เดือน ปที่หมดอายุ 
4) วิธีใช้และข้อควรระวัง 
5) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า พร้อมสถานที่ตั้ง หรือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 
6) ค าเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดข้ึน ได้แก่ ติดไฟ ง่าย มีสารพิษ ควรหลีกเลี่ยงจาการสูดดมและสัมผัส

โดยตรง 
2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

ตัวอย่างฉลาก 

                                                                 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 5 โทร. 02-202 3355, 02-202 3356 
 

 

 
มอก. 496-2553 

ช่ือผลิตภัณฑ์ ..... 
ปริมาณสุทธิ ….. (ลูกบาศกเซนติเมตร 
หรือลูกบาศกเดซิเมตร หรือกิโลกรัม) 
เดือน ป ที่หมดอายุ  .....  
วิธีใชและขอควรระวัง  ... 
ช่ือผูท า หรือโรงงานท่ีท า  ..... 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

87. มอก. 520-2553 ทินเนอรส าหรับสีพ่นแหงเร็ว ไนโตรเซลลูโลส 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะทินเนอรที่ใชกับสีพ่นแหงเร็วไนโตรเซลลูโลส 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 

ข้อความในฉลาก 
1. ที่ภาชนะบรรจุทินเนอรส าหรับสีพนแหงเร็วไนโตรเซลลูโลสทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีตัวเลขอักษรหรือ

เครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นไดง่าย ชัดเจน 
1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออ่ืนที่สื่อความหมายว่าเป็นไปตามมาตรฐานนี้ 
2) ปริมาณสุทธิ เป็นลูกบาศกเซนติเมตร หรือลูกบาศกเดซิเมตร หรือกิโลกรัม 
3)  เดือน ปที่หมดอายุ 
4)  วิธีใช้และข้อควรระวัง 
5)  ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 
6)  ค าเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดข้ึน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

ตัวอย่างฉลาก 

                                                             
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 5 โทร. 02-202 3355, 02-202 3356 
 
 
 
 

 
มอก. 520-2553 
ช่ือผลิตภัณฑ ์..... 

ปริมาณสุทธิ ..... (ลูกบาศกเซนติเมตร หรือ
ลูกบาศกเดซิเมตร หรือกิโลกรัม) 
เดือน ปที่หมดอาย ุ ….. 
วิธีใช้และขอควรระวัง  ….. 
ช่ือผูท า หรือโรงงานท่ีท า  พรอมสถานที่ตั้ง 
หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

88. มอก. 739-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต ์

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะสีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์ ส าหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

บทนิยาม 
1. สีย้อมสังเคราะห์ (synthetic dyestuff) หมายถึง สารให้สีที่สังเคราะห์ขึ้น ละลายน้ าได้หรือกระจายตัวในน้ า 

และจับติดวัสดุได้โดยตรงหรือด้วยการชักน าโดยปฏิกิริยาในกระบวนการย้อมหรือกระบวนการพิมพ์ 
2. สีไดเร็กต์ (direct dye) หมายถึง สีย้อมสังเคราะห์ซึ่งเมื่อละลายน้ าแล้วแตกตัวให้อนุมูลสีที่มีประจุลบจับติด

เส้นใยจ าพวกเซลลูโลสได้โดยตรง ปกติใช้ย้อมในน้ าที่มีเกลือเป็นอิเล็กโทรไลต์ 
ประเภทและชั้นคุณภาพ 
1. สีไดเร็กต์แบ่งเป็น 3 ประเภท (หรือที่เรียกว่า “หมู่สี”) คือ 

1) ประเภท A เคลื่อนตัวง่าย 
2) ประเภท B เคลื่อนตัวยาก 
3) ประเภท C เคลื่อนตัวยากมาก 

2. สีไดเร็กต์แต่ละประเภทแบ่งตามลักษณะความคงทนของสีเป็น 3 ชั้นคุณภาพ คือ 
1) ชั้นคุณภาพ 1 (ดี)  
2) ชั้นคุณภาพ 2 (ปานกลาง)  
3) ชั้นคุณภาพ 3 (ต่ า)  

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 

ข้อความในฉลาก 
1. ที่ภาชนะบรรจุสีไดเร็กต์ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้

ง่าย ชัดเจน 
1)  ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออ่ืนที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ 
2)  ชื่อเฉพาะของสี ประกอบด้วยชื่อทางการค้าและเฉดสี เช่น Augus Yellow 3R 
3) ประเภทและชั้นคุณภาพ 
4)  น้ าหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม 
5)  รหัสรุ่นที่ท าและปีท่ีท า 
6)  ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน  
7) ค าเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดข้ึน เช่น มีสารพิษ ห้ามรับประทาน 

2. ในคู่มือแนะน าของผู้ท า อย่างน้อยต้องระบุเก่ียวกับสมบัติของสี ดังนี้  
1)  ลักษณะของสีว่าเป็นผง หรือของแข็ง หรือของเหลว หรืออ่ืนๆ  
2) ตัวอย่างที่แสดงปริมาณการติดสีที่ความเข้มต่างๆ 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

120 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

3) ประเภท 
4) ชั้นคุณภาพ 
5) การละลายน้ าที่อุณหภูมิที่ก าหนด เป็นกรัมต่อลิตร 
6) ความคงทนของสีต่อแสง 
7) ความคงทนของสีต่อการซัก 
8) ค าแนะน าการใช้ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมวิธีการย้อมหรือพิมพ์  

3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 6  โทร. 02-202-3354  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มอก. 739-2555 
สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต ์

ช่ือเฉพาะของสี :  
ประเภทและชั้นคุณภาพ :  
น้ าหนักสุทธิ :         (กรัมหรือกิโลกรัม) 
รหัสรุ่นที่ท าและปีท่ีท า : 
ช่ือผู้ท าหรือโรงงานท่ีท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน : 
ค าเตือน :  



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

89. มอก. 740-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ 
ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะสีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ ส าหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
บทนิยาม 
1. สีย้อมสังเคราะห์ (synthetic dyestuff) หมายถึง สารให้สีที่สังเคราะห์ขึ้น ละลายน้ าได้หรือกระจายตัวในน้ า 

และจับติดวัสดุได้โดยตรงหรือด้วยการชักน าโดยปฏิกิริยาในกระบวนการย้อมหรือกระบวนการพิมพ์  
2. สีรีแอกทีฟ (reactive dye) หมายถึง สีย้อมสังเคราะห์ที่ท าปฏิกิริยากับเส้นใยเกิดพันธะโคเวเลนซ์ 

(covalent bond) สีชนิดนี้ใช้ย้อมได้ทั้งเส้นใยเซลลูโลส เช่น ฝ้าย และเส้นใยโปรตีน เช่น ไหม 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 

ข้อความในฉลาก 
1. ที่ภาชนะบรรจุสีรีแอกทีฟทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ใ ห้เห็น

ได้ง่าย ชัดเจน 
(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออ่ืนที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ 
(2) ชื่อเฉพาะของสี ประกอบด้วยชื่อทางการค้าและเฉดสี เช่น Augus Yellow 3R 
(3) ความเข้มของสี เป็นร้อยละ (ถ้ามี) 
(4) น้ าหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม 
(5) รหัสรุ่นที่ท าและปีท่ีท า 
(6) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน  
(7) ค าเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดข้ึน เช่น มีสารพิษ ห้ามรับประทาน  

2. ในคู่มือแนะน าของผู้ท า อย่างน้อยต้องระบุเก่ียวกับสมบัติของสี ดังนี้  
(1) ลักษณะของสีว่าเป็นผง หรือของแข็ง หรือของเหลว หรืออ่ืนๆ 
(2) ตัวอย่างที่แสดงปริมาณการติดสีที่ความเข้มต่างๆ 
(3) การละลายน้ าที่อุณหภูมิที่ก าหนด เป็นกรัมต่อลิตร 
(4) ความคงทนของสีต่อแสง 
(5) ความคงทนของสีต่อการซัก 
(6) ค าแนะน าการใช้ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมวิธีการย้อมหรือพิมพ์ 

3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 6  โทร. 02-202-3354  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มอก. 740-2555 

สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ 
ชื่อเฉพาะของสี :  
ความเข้มสี :     (ร้อยละ) (ถ้าม)ี 
น้ าหนักสุทธิ :         (กรัมหรือกิโลกรัม) 
รหัสรุ่นท่ีท าและปีท่ีท า : 
ชื่อผู้ท าหรือโรงงานท่ีท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน : 
ค าเตือน :  



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

90. มอก. 760-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะสีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต ส าหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

บทนิยาม 
1. สีย้อมสังเคราะห์ (synthetic dyestuff) หมายถึง สารให้สีที่สังเคราะห์ขึ้น ละลายน้ าได้หรือกระจายตัวในน้ า 

และจับติดวัสดุได้โดยตรงหรือด้วยการชักน าโดยปฏิกิริยาในกระบวนการย้อมหรือกระบวนการพิมพ์ 
2. สีแวต (vat dye) หมายถึง สีย้อมสังเคราะห์ที่มีกลุ่มคีโต (keto group) เป็นองค์ประกอบ โดยทั่วไปไม่

ละลายน้ า ก่อนท าการย้อมต้องเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพที่ละลายน้ าได้โดยการรีดิวส์ในภาวะที่เป็นด่าง เมื่อ
ย้อมแล้วจะออกซิไดซ์กลับให้อยู่ในสภาพที่ไม่ละลายน้ า 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 

ข้อความในฉลาก 
1. ที่ภาชนะบรรจุสีแวตทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย 

ชัดเจน 
(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออ่ืนที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ 
(2) ชื่อเฉพาะของสี ประกอบด้วยชื่อทางการค้าและเฉดสี เช่น Augus Yellow 3R 
(3) ความเข้มของสี เป็นร้อยละ (ถ้ามี) 
(4) น้ าหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม 
(5) รหัสรุ่นที่ท าและปีท่ีท า 
(6) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 
(7) ค าเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดข้ึน เช่น มีสารพิษ ห้ามรับประทาน  

2. ในคู่มือแนะน าของผู้ท า อย่างน้อยต้องระบุเก่ียวกับสมบัติของสี ดังนี้  
(1) ลักษณะของสีว่าเป็นผง หรือของแข็ง หรือของเหลว หรืออ่ืนๆ  
(2) ตัวอย่างที่แสดงปริมาณการติดสีที่ความเข้มต่างๆ 
(3) การละลายน้ าที่อุณหภูมิที่ก าหนด เป็นกรัมต่อลิตร 
(4) ความคงทนของสีต่อแสง 
(5) ความคงทนของสีต่อการซัก 
(6) ค าแนะน าการใช้ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมวิธีการย้อมหรือพิมพ์  

3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

 

 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

124 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 6  โทร. 02-202-3354  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มอก. 760-2555 

สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต 
ช่ือเฉพาะของสี :  
ความเข้มสี :     (ร้อยละ) (ถ้าม)ี 
น้ าหนักสุทธิ :         (กรัมหรือกิโลกรัม) 
รหัสรุ่นท่ีท าและปีท่ีท า : 
ชื่อผู้ท าหรือโรงงานท่ีท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน : 
ค าเตือน :  



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

91. มอก. 1149-2548 สีเทียน 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ครอบคลุมสีเทียนที่มีลักษณะเป็นแท่งซึ่งพ้ืนที่หน้าตัดของส่วนที่เป็นแท่ง

เท่ากันตลอดความยาวแท่ง 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 

ข้อความในฉลาก 
1. ที่วัสดุห่อหุ้มสีเทียนทุกแท่ง อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย 

ชัดเจน 
1) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 

2. ที่ภาชนะบรรจุสีเทียนทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีตัวเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็น
ได้ง่าย ชัดเจน 
1) ชื่อผลิตภัณฑ์ 
2) จ านวน 
3) รหัสรุ่นที่ท า หรือเดือน ปีที่ท า 
4) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 
5) ประเทศท่ีท า 

3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ช้างต้น  
4. ผู้ท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

นั้นได้ ต่อเม่ือได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 5  โทร. 02-202-3355, 02-202-3356 

 

 

มอก. 1149-2548 
สีเทียน 

จ านวน ….. 
รหัสรุ่นที่ท า หรือเดือนปีท่ีท า...  
ช่ือผู้ท าหรือโรงงานท า หรือเครื่องหมายการค้า
ที่จดทะเบียน  ….. 
ประเทศท่ีท า   ….. 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

92. มอก. 2344-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์ 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะสีย้อมสังเคราะห์             

: สีซัลเฟอร์ ส าหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
บทนิยาม 

1. สีย้อมสังเคราะห์ (synthetic dyestuff) หมายถึง สารให้สีที่สังเคราะห์ขึ้น ละลายน้ าได้หรือกระจายตัวในน้ า 
และจับติดวัสดุได้โดยตรงหรือด้วยการชักน าโดยปฏิกิริยาในกระบวนการย้อมหรือกระบวนการพิมพ์  

2. สีซัลเฟอร์ (sulphur dye) หมายถึง สีย้อมสังเคราะห์ที่มีก ามะถันเป็นองค์ประกอบ โดยทั่วไปไม่ละลายน้ า 
ก่อนท าการย้อมต้องเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพที่ละลายน้ าได้โดยการรีดิวส์ในภาวะที่เป็นด่าง เมื่อย้อมแล้วจะ
ออกซิไดส์กลับให้อยู่ในสภาพที่ไม่ละลายน้ าเหมือนเดิม 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 

ข้อความในฉลาก 
1. ที่ภาชนะบรรจุสีซัลเฟอร์ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็น

ได้ง่าย ชัดเจน 
(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออ่ืนที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ 
(2) ชื่อเฉพาะของสี ประกอบด้วยชื่อทางการค้าและเฉดสี เช่น Augus Yellow 3R 
(3) ความเข้มของสี เป็นร้อยละ (ถ้ามี) 
(4) น้ าหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม 
(5) รหัสรุ่นที่ท าและปีท่ีท า 
(6) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน  
(7) ค าเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดข้ึน เช่น มีสารพิษ ห้ามรับประทาน 

2. ในคู่มือแนะน าของผู้ท า อย่างน้อยต้องระบุเก่ียวกับสมบัติของสี ดังนี้  
(1) ลักษณะของสีว่าเป็นผง หรือของแข็ง หรือของเหลว หรืออ่ืนๆ  
(2) ตัวอย่างที่แสดงปริมาณการติดสีที่ความเข้มต่างๆ 
(3) การละลายน้ าที่อุณหภูมิที่ก าหนด เป็นกรัมต่อลิตร 
(4) ความคงทนของสีต่อแสง 
(5) ความคงทนของสีต่อการซัก 
(6) ค าแนะน าการใช้ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมวิธีการย้อมหรือพิมพ์  

3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 6 โทร. 02-202-3354  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มอก. 760-2555 

สีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์ 
ชื่อเฉพาะของสี :  
ความเข้มสี :     (ร้อยละ) (ถ้าม)ี 
น้ าหนักสุทธิ :         (กรัมหรือกิโลกรัม) 
รหัสรุ่นท่ีท าและปีท่ีท า : 
ชื่อผู้ท าหรือโรงงานท่ีท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน : 
ค าเตือน :  



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

93. มอก. 2532-2556 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะสีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด ส าหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

บทนิยาม 
1. สีย้อมสังเคราะห์ (synthetic dyestuff) หมายถึง สารให้สีที่สังเคราะห์ขึ้น ละลายน้ าได้หรือกระจายตัวในน้ า 

และจับติดวัสดุได้โดยตรงหรือด้วยการชักน าโดยปฏิกิริยาในกระบวนการย้อมหรือกระบวนการพิมพ์  
2. สีแอซิด (acid dye) หมายถึง สีย้อมสังเคราะห์ที่แสดงประจุลบเมื่อละลายน้ า สามารถจับติดเส้นใยโปรตีน 

เช่น ขนสัตว์ ไหม และเส้นใยพอลิแอไมด์ เช่น ไนลอน 
3. ใช้ย้อมในภาวะที่เป็นกรด 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 

ข้อความในฉลาก 
1. ที่ภาชนะบรรจุสีแอซิดทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้

ง่าย ชัดเจน 
(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออ่ืนที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ 
(2) ชื่อเฉพาะของสี ประกอบด้วยชื่อทางการค้าและเฉดสี เช่น Augus Yellow 3R 
(3) ความเข้มของสี เป็นร้อยละ (ถ้ามี) 
(4) น้ าหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม 
(5) รหัสรุ่นที่ท าและปีท่ีท า 
(6) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 
(7) ค าเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดข้ึน เช่น มีสารพิษ ห้ามรับประทาน  

2. ในคู่มือแนะน าของผู้ท า อย่างน้อยต้องระบุเก่ียวกับสมบัติของสี ดังนี้  
(1) ลักษณะของสีว่าเป็นผง หรือของแข็ง หรือของเหลว หรืออ่ืนๆ  
(2) ตัวอย่างที่แสดงปริมาณการติดสีที่ความเข้มต่างๆ 
(3) การละลายน้ าที่อุณหภูมิที่ก าหนด เป็นกรัมต่อลิตร 
(4) ความคงทนของสีต่อแสง 
(5) ความคงทนของสีต่อการซัก 
(6) ค าแนะน าการใช้ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมวิธีการย้อมหรือพิมพ์  

3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

 

 

 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 6  โทร. 02-202-3354  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มอก. 760-2555 

สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด 
ชื่อเฉพาะของสี :  
ความเข้มสี :     (ร้อยละ) (ถ้าม)ี 
น้ าหนักสุทธิ :         (กรัมหรือกิโลกรัม) 
รหัสรุ่นท่ีท าและปีท่ีท า : 
ชื่อผู้ท าหรือโรงงานท่ีท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน : 
ค าเตือน :  



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

94. มอก. 2625-2557 สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะสีเคลือบแอลคีดในตัวท าละลายทั้งชนิดเงา (gloss)          

ชนิดกึ่งเงา (semi gloss) และชนิดด้าน (flat) ที่ใช้เป็นสีทับหน้า โดยมุ่งเน้นเฉพาะความปลอดภัยด้านปริมาณ
โลหะหนักที่เป็นพิษ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 

ข้อความในฉลาก 
1. ที่ภาชนะบรรจุสีเคลือบแอลคีดทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้

เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามชื่อมาตรฐานนี้ หรือชื่ออ่ืนที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ 
2)  ชนิด 
3)  ชื่อสี 
4)  ปริมาตรสุทธิ เป็นลิตร 
5)  เดือน ปีที่ท า 
6)  รหัสรุ่นที่ท า 
7)  ค าแนะน าเก่ียวกับการใช้ 
8)  ค าเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นได้ เช่น ติดไฟง่าย มีสารเป็นพิษ ห้ามรับประทาน ห้ามน าภาชนะบรรจุไป

ใส่อาหาร ระวังเข้าตา เก็บให้พ้นมือเด็ก หรืออาจใช้ข้อความอ่ืนที่สื่อความหมายเดียวกัน หรืออาจใช้
เครื่องหมาย หรอืรูปสัญลักษณ์ (pictogram) ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและเป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) 
แทนได้ 

9)  ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 
10) ประเทศท่ีท า 

2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ด้วยต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

 

 

 

 

 

 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 5 โทร. 02-202-3355, 02-202-3356 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มอก. 2625-2557 

สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย 
ชนิด  ..... 
ชื่อสี  ….. 
ปริมาตรสุทธิ เป็นลิตร 
เดือนปีท่ีท า  ….. 
รหัสรุ่นท่ีท า  ….. 
ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้  ….. 
ค าเตือน  …… 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

95. มอก. 341-2543 ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมรถจักรยานยนต์ที่ใช้แข่งในสนาม 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 

ข้อความในฉลาก 
 ที่ท่อไอเสียทุกท่ออย่างน้อยต้องมี เลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายชัดเจน  

1) รถจักรยานยนต์ที่ใช้ประกอบ (อาจใช้รหัสแทนได้ ถ้าเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย)     
2) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้า 

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 4  โทร. 02-202-3460, 02-202-3461 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

96. มอก. 369-2557 หมวกนิรภัยส าหรับผู้ใช้ยานพาหนะ 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมหมวกนิรภัยส าหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกประเภท  

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

  

 

ข้อความในฉลาก 
1.  ที่หมวกนิรภัยทุกใบ อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย  ชัดเจน  

1)  ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้  
2)  แบบและชนิด  
3)  ขนาด  
4)  มวล เป็น กรัม หรือ กิโลกรัม ละเอียดถึง 50 g 
5)  ค าเตือน ดังนี้  

5.1)  ต้องใช้สายรัดคางทุกครั้ง 
5.2)  ไม่ควรน าหมวกนิรภัยที่ได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงกลับมาใช้อีก  
5.3)  ไม่ควรใช้กับเด็กอายุต่ ากว่า 2 ขวบ  
5.4)  ควรเปลี่ยนหมวกนิรภัยใบใหม่ อย่างน้อยทุก 5 ปี  

6)  สัญลักษณ์ดังรูป เฉพาะหมวกนิรภัยแบบเต็มใบปิดหน้าชนิดไม่ป้องกันคาง 

 
7)  เดือน ปีที่ท า หรือรหัสรุ่นที่ท า  
8)  ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน ต้องแสดงชัดเจนและถาวร  

2. ในกรณีท่ีใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  
3. แผ่นบังลม (ถ้ามี) 

การส่งผ่านของแสง (luminous transmittance) ตั้งแต่ 50-80% ต้องระบุข้อความ “ใช้ในเวลากลางวัน
เท่านั้น” และ/หรือแสดงสัญลักษณ์ดังรูป ไว้ที่แผ่นบังลม 

 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตัวอย่างฉลาก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 3 โทร. 02-202-3361 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

97. มอก. 370-2552 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวส าหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 ถังแบบมีตะเข็บชนิดเชื่อมด้วยอาร์ก ส าหรับใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในความจุไม่เกิน 500 ลูกบาศก์

เดซิเมตร (ลิตร) และมีความดันใช้งานสูงสุด 2.55 เมกะพาสคัล 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

        

ข้อความในฉลาก 
 ที่ถังทุกใบ (แสดงไว้ที่แผ่นป้ายบอกรายละเอียด ซึ่งเชื่อมติดอยู่กับผนังถังอย่างถาวร 

1) ชั้นคุณภาพขอวัสดุที่ใช้ท า (ให้แสดงเป็นตัวเลขอยู่ภายในวงกลม 
2) หมายเลขล าดับ  
3) ความจุ เป็นลิตร 
4) ความดันพิสูจน์ เป็นเมกะพาสคัล 
5) มวลถังเปล่า เป็นกิโลกรัม 
6) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 
7) ชื่อผู้รับใบอนุญาต 
 

ตัวอย่างฉลาก 

 

มอก. 370-2552 
หมายเลขถัง 123456 

ความจุ 76.0 ลิตร 
ความดันพิสูจน์ 3.3 เมกะพาสคัล 

มวลถังเปล่า 25.0 กิโลกรัม 
ผู้ผลิต บริษัท เอบีซี จ ากัด 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 5  โทร. 02-202-3462 

 

 

 

 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

98. มอก. 683-2530 ยางในรถจักรยานยนต์ 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 ครอบคลุมเฉพาะยางในรถจักรยานยนต์ ที่ท าจากยางธรรมชาติ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

     

ข้อความในฉลาก 
 ที่ยางในทุกเส้นและที่หีบห่อหรือภาชนะบรรจุยางในทุกหน่วย  

1) ชื่อขนาด 
2) รหัสรุ่นที่ท า 
3) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 
4) ประเทศท่ีท า 
5) ชื่อผู้รับใบอนุญาต 

ตัวอย่างฉลาก 

 

มอก. 683-2530 
3.00-17 

NSX72030611070 
บริษัท เอบีซี จ ากัด 

ประเทศไทย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 5  โทร. 02-202-3462 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

99. มอก. 721-2551 เข็มขัดนิรภัยส าหรับรถยนต ์

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 

เข็มขัดนิรภัยส าหรับติดตั้งในรถยนต์ที่มีล้อตั้งแต่ 3 ล้อข้ึนไป เพ่ือใช้งานเฉพาะบุคคล (ผู้ขับขี่หรือโดยสาร) ที่
เป็นผู้ใหญ่ บนที่นั่งที่หันไปด้านหน้า หรือหันไปด้านหลัง 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

     

ข้อความในฉลาก 
 ที่เข็มขัดนิรภัยทุกชุด  

1) ค าว่า “เข็มขัดนิรภัยส าหรับรถยนต์” 
2) แบบของเข็มขัดนิรภัย *  
3) แบบ/รุ่นที่ท าของเข็มขัดนิรภัย ** 
4) รหัสรุ่นของรถยนต์ที่ใช้ หรือสัญลักษณ์ท่ีสามารถสอบกลับไปยังรุ่นของรถยนต์ที่ใช้ ** 
5) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 
6) ชื่อประเทศท่ีท า 

* ใช้สัญลักษณ์แทนได้ 
** อาจใช้รหัสหรือสัญลักษณ์ท่ีรวมอยู่ในชุดเดียวกันได้ 

ตัวอย่างฉลาก 

 
มอก. 721-2551 

แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดึงกลับ 
แบบล็อกฉุกเฉิน 
รุ่น 34090427B 

บริษัท เอบีซี จ ากัด 
ประเทศไทย 

ผู้รับผิดชอบ 
กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 5  โทร. 02-202-3462 

 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

100. มอก. 787-2551 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ า 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 

 เครื่องยนต์ดีเซล ที่ระบายความร้อนด้วยน้ า มีก าลังที่ก าหนดต่อเนื่องไม่เกิน 22 กิโลวัตต์ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

     

ข้อความในฉลาก 
1. ที่เครื่องยนต์ทุกเครื่อง  

1) แบบรุ่น 
2) ก าลังต่อเนื่องที่ก าหนด เป็นกิโลวัตต์ และก าลังม้า 
3) ก าลังสูงสุด เป็นกิโลวัตต์ และก าลังม้า 
4) ความเร็วรอบท่ีก าหนด เป็นรอบต่อนาที 
5) อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงจ าเพาะที่ก าลังก าหนดต่อเนื่อง เป็นกรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
6) ปริมาตรช่วงชัก เป็น ลูกบาศก์เดซิเมตร 
7) หมายเลขเครื่องยนต์ 
8) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 
9) ประเทศท่ีท า 
10) ชื่อผู้รับใบอนุญาต 

2. ที่กล่องบรรจุเครื่องยนต์ทุกกล่อง 
1) แบบรุ่น 
2) ก าลังต่อเนื่องที่ก าหนด เป็นกิโลวัตต์ และก าลังม้า 
3) ก าลังสูงสุด เป็นกิโลวัตต์ และก าลังม้า 
4)  ความเร็วรอบท่ีก าหนด เป็นรอบต่อนาที 
5) อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงจ าเพาะที่ก าลังก าหนดต่อเนื่อง เป็นกรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง  
6) ปริมาตรช่วงชัก เป็น ลูกบาศก์เดซิเมตร 
7) หมายเลขเครื่องยนต์ 
8) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 
9) ประเทศท่ีท า 

 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

139 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

ตัวอย่างฉลาก 

 
มอก. 787-2551 

รุ่น TF 75LM 
ก าลังต่อเนื่องที่ก าหนด 4.8 กิโลวัตต/์6.5ก าลังม้า 

ก าลังสูงสุด 5.5 กิโลวัตต/์7.5 ก าลังม้า 
ความเร็วรอบท่ีก าหนด 2200 รอบต่อนาที 

อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงจ าเพาะทีก่ าลังก าหนดต่อเนื่อง 117 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
ปริมาตรช่วงชัก 0.437 ลูกบาศก์เดซิเมตร 

หมายเลขเครื่องยนต์ 12345 
ผู้ผลิต บริษัท เอบีซี จ ากัด 

ประเทศไทย 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 5  โทร. 02-202-3462 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

101. มอก. 1040-2541 น้ ามันเครื่องส าหรับเคร่ืองยนต์เบนซินสองจังหวะ 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมน้ ามันเครื่องส าหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ ที่ใช้ในยาน

ยนต์ทางบก 
2. น้ ามันเครื่องท าจากน้ ามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน หรือน้ ามันหล่อลื่นสังเคราะห์ หรือส่วนผสมของน้ ามันหล่อลื่น

พ้ืนฐานกับน้ ามันหล่อลื่นพ้ืนฐานสังเคราะห์ ด้วยสัดส่วนที่พอเหมาะเพ่ือให้น้ ามันเครื่องมีสมบัติตามต้องการ  

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

                           

ข้อความในฉลาก 
1. ที่ภาชนะบรรจุน้ ามันเครื่องทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็น

ได้ง่าย ชัดเจน 
1)  ค าว่า “น้ ามันเครื่องส าหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ” 
2) ชื่อทางการค้า 
3)  ปริมาตรสุทธิเป็น ลบ.ดม. (ลิตร) 
4)  เดือน ปีที่ท า หรือรหัสรุ่นที่ท า 
5)  ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 

2. ที่หบีห่อทุกหีบห่อที่บรรจุภาชนะบรรจุน้ ามันเครื่องอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือ เครื่องหมายแจ้ง
รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
1)  ค าว่า “น้ ามันเครื่องส าหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ” 
2)  ชื่อทางการค้า 
3)  ปริมาตรสุทธิ เป็น ลบ.ดม. (ลิตร) 
4)  จ านวน 
5)  เดือน ปีที่ท า หรือรหัสรุ่นที่ท า 
6)  ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 

3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

ตัวอย่างฉลาก 

     

ผู้รับผิดชอบ 
กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 3  โทร. 02-202-3361 

 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

102. มอก. 2315-2551 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความ
ปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ก าหนด การท า คุณลักษณะ ที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชัก

ตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน การทดสอบรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด ที่มาตรฐานนี้จะ
เรียกว่า “รถยนต์” 

2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการ
อัด ยกเว้นรถยนต์ต่อไปนี้ 
1) รถยนต์นั่งไม่เกิน 9 ที่นั่ง และรถบรรทุกท่ีมีมวลเต็มอัตราบรรทุกไม่เกิน 3500 กิโลกรัม 
2) รถยนต์ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดเล็กท่ีใช้เครื่องยนต์แบบจุด

ระเบิดด้วยการอัด  เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้อยู่ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

                                        

ข้อความในฉลาก 
ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์หรือในบริเวณห้องเครื่องยนต์ของรถยนต์ทุกคัน อย่างต้องมีเลข อักษรหรือ
เครื่องหมายแจ้งรุ่น (model) ของเครื่องยนต์ที่ใช้กับรถยนต์ให้เห็นง่าย ชัดเจน และถาวร 

ตัวอย่างฉลาก 

 

ผู้รับผิดชอบ 
กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 4  โทร. 02-202-3460 , 02-202-3461 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

103. มอก. 2320-2552 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : 
สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1 

ขอบขา่ยผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ก าหนด คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและ

เกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ที่มาตรฐานนี้จะเรียกว่า “รถยนต์” 

2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วย
ประกายไฟและใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซ 

3. ปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ยกเว้นรถยนต์ต่อไปนี้ 
1) รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟและใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็น

เชื้อเพลิงที่มีมวลเต็มอัตราบรรทุกไม่เกิน 3500 กิโลกรัม 
2) รถยนต์ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้าน

ความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้อยู่ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

                                        

ข้อความในฉลาก 
ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์หรือในบริเวณห้องเครื่องยนต์ของรถยนต์ทุกคัน อย่างต้องมีเลข อักษรหรือ
เครื่องหมายแจ้งรุ่น (model) ของเครื่องยนต์ที่ใช้กับรถยนต์พร้อมระบุชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์นั้น 

ตัวอย่างฉลาก 

 

ผู้รับผิดชอบ 
กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 4  โทร. 02-202-3460 , 02-202-3461 

 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

104. มอก. 2350-2551 รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ 
ระดับที่ 6 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะ รถจักรยานยนต์สองล้อท่ีมีมวลรถเปล่าน้อยกว่า         

400 kg มีความเร็วออกแบบ (designed speed) สูงสุดมากกว่า 50 km/h และมีความจุกระบอกสูบ
มากกว่า 50 cm3 ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า "รถจักรยานยนต์" 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 

ข้อความในฉลาก 
 ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายรุ่น (model) ของเครื่องยนต์     

ที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรง
กับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

ตัวอย่างฉลาก 

 

ผู้รับผิดชอบ 
กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 4  โทร. 02-202-3460 , 02-202-3461 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

105. มอก. 2540-2554 รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้านความ
ปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 8 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ก าหนด การท า คุณลักษณะ ที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชัก

ตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน การทดสอบรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ ที่ผู้ท าออกแบบให้ใช้
เชื้อเพลิง ดังนี้ 
1) น้ ามันเบนซินและ/หรือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 
2) น้ ามันเบนซินและ/หรือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ ร่วมกับก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
3) พลังงานจากเชื้อเพลิงและจากอุปกรณ์สะสมก าลัง/พลังงงานไฟฟ้า (เช่น แบตเตอรี่ ตัวเก็บประจุ ล้อช่วย

แรง/เครื่องก าเนิดไฟฟ้า) ในการขับเคลื่อนทางกล 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

        

ข้อความในฉลาก 
1. ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์หรือในบริเวณห้องเครื่องยนต์ของรถยนต์ทุกคัน อย่างต้องมี เลข อักษรหรือ

เครื่องหมายแจ้งรุ่น (model) ของเครื่องยนต์ที่ใช้กับรถยนต์ให้เห็นง่าย ชัดเจน และถาวร 
2. ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของช่องเติมน้ ามันต้องมีอักษรหรือสัญลักษณ์ระบุชนิดเชื้อเพลิงที่ผู้ท าแนะน าให้ใช้ในกรณีที่ใช้

ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

ตัวอย่างฉลาก 

 

ผู้รับผิดชอบ 
กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 4  โทร. 02-202-3460 , 02-202-3461 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

145 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

106. มอก. 2550-2554 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด                      
เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ก าหนด การท า คุณลักษณะ ที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชัก

ตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน การทดสอบรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด ที่ผู้ท าออกแบบให้ใช้
เชื้อเพลิง ดังนี้ 
1) น้ ามันดีเซล 
2) น้ ามันดีเซล ร่วมกับก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
3) พลังงานจากเชื้อเพลิงและจากอุปกรณ์สะสมก าลัง/พลังงานไฟฟ้า (เช่น แบตเตอรี่ ตัวเก็บประจุ ล้อช่วย

แรง/เครื่องก าเนิดไฟฟ้า) ในการขับเคลื่อนทางกล 
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะ 

1) รถยนต์นั่งไม่เกิน 9 ที่นั่ง 
2) รถยนต์บรรทุกท่ีมีมวลเต็มอัตราบรรทุกไม่เกิน 3500 kg 
3) รถยนต์นั่งที่ดัดแปลงมาจากรถยนต์บรรทุกที่มีมวลเต็มอัตราบรรทุกไม่เกิน 3500 kg 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

              

ข้อความในฉลาก 
1. ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์หรือในบริเวณห้องเครื่องยนต์ของรถยนต์ทุกคัน อย่างต้องมีเลข อักษรหรื อ

เครื่องหมายแจ้งรุ่น (model) ของเครื่องยนต์ที่ใช้กับรถยนต์ให้เห็นง่าย ชัดเจน และถาวร  
2. ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของช่องเติมน้ ามันต้องมีอักษรหรือสัญลักษณ์ระบุชนิดเชื้อเพลิงที่ผู้ท าแนะน าให้ใช้ในกรณีที่ใช้

ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น                               
 

ตัวอย่างฉลาก 

 

ผู้รับผิดชอบ 
กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 4  โทร. 02-202-3460 , 02-202-3461 

 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

107. มอก. 2555-2554 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : 
สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ก าหนด การท า คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชัก

ตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน การทดสอบรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ ที่ผู้ท าออกแบบให้ใช้
เชื้อเพลิง ดังนี้ 
1) ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง 
2) พลังงานจากเชื้อเพลิงและจากอุปกรณ์สะสมก าลัง/พลังงานไฟฟ้า (เช่น แบตเตอรี่ ตัวเก็บประจุ ล้อช่วย

แรง/เครื่องก าเนิดไฟฟ้า) ในการขับเคลื่อนทางกล 
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะ รถยนต์นั่ง (รวมถึงรถยนต์ออฟโรด) รถยนต์บรรทุกและ

รถยนต์นั่งที่ดัดแปลงมาจากรถยนต์บรรทุก 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

              

ข้อความในฉลาก 
1. ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์หรือในบริเวณห้องเครื่องยนต์ของรถยนต์ทุกคัน อย่างต้องมีเลข อักษรหรือ

เครื่องหมายแจ้งรุ่น (model) ของเครื่องยนต์ที่ใช้กับรถยนต์ให้เห็นง่าย ชัดเจน และถาวร 
2. ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของช่องเติมน้ ามันต้องมีอักษรหรือสัญลักษณ์ระบุชนิดเชื้อเพลิงที่ผู้ท าแนะน าให้ใช้ในกรณีที่ใช้

ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

ตัวอย่างฉลาก 

 

ผู้รับผิดชอบ 
กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 4  โทร. 02-202-3460 , 02-202-3461 

 
 
 
 
 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

147 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

108. มอก. 2602-2556 กระจกนิรภัยส าหรับรถยนต์ 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 กระจกนิรภัยหรือวัสดุนิรภัยอื่นใด ที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า หรือกระจกส่วนอื่น หรือใช้เป็นส่วนกั้นส าหรับ

ยานยนต์ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

  

ข้อความในฉลาก 
1. ที่มุมใดมุมหนึ่งของกระจกทุกแผ่น 

1) สัญลักษณ์ของชนิดกระจก 
2) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 
3) ชื่อผู้รับใบอนุญาต  

2. ที่หีบห่อบรรจุกระจกนิรภัยทุกหน่วย (ถ้ามี) 
1) สัญลักษณ์ของชนิดกระจก 
2) ความหนา 
3) จ านวน 
4) รหัสรุ่นที่ท า 
5) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 

ตัวอย่างฉลาก 

 
TIS 2602-2556 (2013) 

II LAMINATED 
XYZ-Automotive 

II LAMINATED 
3.8 mm 
1 Pc. 

Part No. 123456 
XYZ-Automotive Co., Ltd. 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 5  โทร. 02-202-3462 

 

 



                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                   โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่    โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

                                  โปรดขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์ตาม มอก. บังคับ 
 

148 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  

109. มอก. 1746-2545 แอมโมเนียมไนเทรตส าหรับวัตถุระเบิดแอนโฟ 

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะแอมโมเนียมไนเทรตส าหรับท าวัตถุระเบิดแอนโฟ  

ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์

 

ข้อความในฉลาก 
1. ที่ภาชนะบรรจุแอมโมเนียมไนเทรตเม็ดพรุนทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครื่อง หมายแจ้ง

รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามชื่อมาตรฐานนี้ หรือชื่ออ่ืนที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ 
2) น้ าหนักสุทธิ เป็นกิโลกรัม 
3) รหัสขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการรับรองภาชนะบรรจุ (UN-Code) 
4) เครือ่งหมายเตือนว่าเป็นวัตถุออกซิไดส์ 
5) เดือน ปีที่ท า และ/หรือรหัสรุ่นที่ท า 
6) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 

2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

ตัวอย่างฉลาก 

               
ผู้รับผิดชอบ 

กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 5  โทร. 02-202-3462 
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ช่ือผลิตภัณฑ ์
น้ าหนักสุทธิ……. 
UN-Code……. 
เครื่องหมายเตือนว่าเป็น 
วัตถุออกซิไดส์ 
 


