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สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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ประกาศสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๒๒๒๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑)
เรือ่ ง ยกเลิกและกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ดอกไม้ประดิษฐ์
โดยที่เ ป็ นการสมควรปรั บ ปรุ ง มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ชุ ม ชน ดอกไม้ ป ระดิ ษ ฐ์ จ ากวั ส ดุ ธ รรมชาติ
มาตรฐานเลขที่ มผช.๒๔/๒๕๔๖ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ดอกไม้ ประดิษฐ์ จากวัสดุแปรรูป มาตรฐานเลขที่
มผช.๒๕/๒๕๔๖ และคณะอนุ กรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะที่ ๒ มีมติในการประชุมครั้งที่
๒๗-๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ดอกไม้ ประดิษฐ์ จากวัสดุ
ธรรมชาติ มาตรฐานเลขที่ มผช.๒๔/๒๕๔๖ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ดอกไม้ ประดิษฐ์ จากวัสดุแปรรูป
มาตรฐานเลขที่ มผช.๒๕/๒๕๔๖ และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ดอกไม้ ประดิษฐ์ ขึ้นใหม่
สานั ก งานมาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์อุ ตสาหกรรมจึ งออกประกาศยกเลิ กประกาศสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๔๖)
ลงวัน ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ และออกประกาศกาหนดมาตรฐานผลิต ภัณ ฑ์ชุ ม ชน ดอกไม้ ป ระดิ ษฐ์
มาตรฐานเลขที่ มผช.๒๔/๒๕๖๑ ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ มีผลบังคับใช้ นับแต่วันที่ประกาศ เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อภิจิณ โชติกเสถียร
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รักษาราชการแทน
เลขาธิการสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

ดอกไม้ประดิษฐ์
๑. ขอบข่าย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะดอกไม้ ประดิษฐ์ ท่ใี ช้ เป็ นของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก
๑.๒ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ ไม่ครอบคลุมต้ นไม้ มงคล ต้ นไม้ ประดิษฐ์ ผลิตภัณ ฑ์จากวัสดุป้ั นสาเร็จรูป
ผลิตภัณ ฑ์งานปั้ น จากวัสดุผสม ผลิตภัณ ฑ์ดอกไม้ ป ระดิษฐ์ จากวัสดุธรรมชาติ เช่น ผลิต ภัณ ฑ์รังไหม
ผลิต ภัณ ฑ์จากใบยางพารา ผลิ ตภัณ ฑ์จากใบโพธิ์ และผลิตภัณ ฑ์ดอกไม้ ประดิษฐ์ จากวัสดุแปรรูป เช่ น
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ผลิตภัณฑ์จากผ้ าใยบัว ที่ได้ ประกาศเป็ นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ ว

๒. บทนิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้
๒.๑ ดอกไม้ ประดิษฐ์ หมายถึง ดอกไม้ ท่ปี ระดิษฐ์ ข้ ึนจากการนาวัสดุต่างๆ เช่น รังไหม เกล็ดปลา ใยบวบ กระดาษ
ผ้ าไหม ผ้ าใยบัว ดินสาเร็จรูป หนังเทียม มาออกแบบและประดิษฐ์ เป็ นดอกไม้ รูปแบบต่างๆ อาจแต่งสี
หรื อย้ อมสี อาจเคลือบด้ วยสารเคลือบผิว อาจประกอบหรื อตกแต่ งด้ วยวัสดุ อ่ืน เช่ น ดิน หิ น โลหะ ไม้ ผ้ า
กระดาษ พลาสติก ลูกปัด สาหรับใช้ เป็ นของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก

๓. คุณลักษณะทีต่ อ้ งการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ต้ องมีรูปแบบ รูปทรง และสัดส่วนที่เหมาะสม ประณีต สวยงาม ไม่มีข้อบกพร่ องที่เกิดจากกรรมวิธีการทา
หรื อมีผลทาให้ ช้ ินงานขาดความสวยงาม คงทน เช่ น รอยฉีกขาด บิดเบี้ยว หัก งอ วั สดุ ธรรมชาติท่ีใช้
ต้ องสะอาด ไม่มีรอยเปรอะเปื้ อน และไม่มีราหรื อ ตาหนิ ท่ีเกิดจากการทาลายของแมลงปรากฏให้ เห็น
อย่างเด่นชัด ยกเว้ นรอยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเป็ นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน
การทดสอบให้ ทาโดยการตรวจพินิจ
๓.๒ การประกอบ (ถ้ ามี)
ต้ องเรียบร้ อย ประณีต ติดแน่ น ไม่ มีกลิ่นและรอยเปรอะเปื้ อนของสารที่ใช้ ยึดติดชิ้นส่วนเข้ าด้ วยกัน
การทดสอบให้ ทาโดยการตรวจพินิจ

-๑-
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๓.๓ สี (ถ้ ามี)
ต้ อ งมีสีส ม่า เสมอ ติด แน่ น ไม่ ด่ า ง หลุ ด ลอก หรื อ เปรอะเปื้ อน ยกเว้ น กรณี ท่ี เ ป็ นลั ก ษณะเฉพาะ
ของชิ้นงาน เมื่อจับหรื อสัมผัสแล้ วสีต้องไม่ติดมือ
การทดสอบให้ ทาโดยการตรวจพินิจ
๓.๔ การประกอบหรือตกแต่งด้ วยวัสดุอ่นื (ถ้ ามี)
ต้ อ งประณีต ติด แน่ น สวยงาม กลมกลืน และเหมาะสมกับ ชิ้ น งาน ไม่มี ก ลิ่ น และรอยเปรอะเปื้ อน
ของสารที่ ใ ช้ ยึดติดชิ้นส่วนเข้ าด้ วยกัน วัสดุ ท่ีใช้ ป ระกอบหรื อตกแต่ง กรณี เป็ นโลหะต้ อ งไม่เป็ นสนิม
กรณีเป็ น วัสดุธรรมชาติต้อ งไม่มีราหรื อตาหนิท่ีเกิดจากการทาลายของแมลง ยกเว้ น รอยที่เกิดขึ้น เอง
ตามธรรมชาติหรือเป็ นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน กรณีเป็ นพลาสติกต้ องไม่มคี รีบหรือขอบคม
การทดสอบให้ ทาโดยการตรวจพินิจ
๓.๕ การเคลือบผิว (ถ้ ามี)
ต้ องเรียบ สม่าเสมอ ไม่เป็ นเม็ด เป็ นคราบ แตก หลุด หรือลอก และต้ องไม่ทาให้ ช้ ินงานขาดความสวยงาม
การทดสอบให้ ทาโดยการตรวจพินิจ

๔. การบรรจุ
๔.๑ หากมีการบรรจุ ให้ ห้ ุมห่อหรือบรรจุ ดอกไม้ ประดิษฐ์ ในบรรจุ ภัณฑ์ท่ีเหมาะสม สะอาด แห้ ง เรียบร้ อย
และสามารถป้ องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับดอกไม้ ประดิษฐ์ ได้
การทดสอบให้ ทาโดยการตรวจพินิจ

๕. เครือ่ งหมายและฉลาก
๕.๑ ที่ฉ ลากหรื อ ภาชนะบรรจุ ด อกไม้ ป ระดิษ ฐ์ ทุ ก หน่ ว ย อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมีเ ลข อัก ษร หรื อ เครื่ อ งหมาย
แจ้ งรายละเอียดต่อไปนี้ให้ เห็นได้ ง่าย ชัดเจน
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ (ตามชื่อ มผช.) หรือชื่อที่ส่ อื ความหมายตาม มผช. เช่น ดอกไม้ ประดิษฐ์จากรังไหม
ดอกกุหลาบจากเกล็ดปลา พวงมาลัยดอกมะลิจากกระดาษทิชชู กล้ วยไม้ จากผ้ าใยบัว
(๒) ขนาดหรือมิติ (ถ้ ามี) เป็ นเซนติเมตรหรือนิ้ว
(๓) เดือน ปี ที่ทา
(๔) ประวัติผลิตภัณฑ์ (ถ้ ามี)
(๕) ข้ อแนะนาในการดูแลรักษา (ถ้ ามี)
(๖) ชื่อผู้ทา หรือสถานที่ทา พร้ อมสถานที่ต้ัง หรือเครื่องหมายการค้ าที่จดทะเบียน
ในกรณีท่ใี ช้ ภาษาต่างประเทศ ต้ องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กาหนดไว้ ข้างต้ น

-๒-
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๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตดั สิน
๖.๑ รุ่น ในที่น้ ี หมายถึง ดอกไม้ ประดิษฐ์ ท่ที าจากวัสดุชนิดเดียวกัน ทาโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทาหรือส่งมอบ
หรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้ เป็ นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กาหนดต่อไปนี้
๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สาหรับการทดสอบการบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ ชักตัวอย่าง
โดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จานวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้ วทุกตัวอย่างต้ องเป็ นไปตามข้ อ ๔.
และข้ อ ๕. จึงจะถือว่าดอกไม้ ประดิษฐ์ รุ่นนั้นเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนด
๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรั บ สาหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การประกอบ (ถ้ ามี) สี (ถ้ ามี)
การประกอบหรือตกแต่งด้ วยวัสดุอ่นื (ถ้ ามี) และการเคลือบผิว (ถ้ ามี) ให้ ใช้ ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบ
ตามข้ อ ๖.๒.๑ แล้ ว จานวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้ วทุกตัวอย่า งต้ องเป็ นไปตามข้ อ ๓.๑
ถึงข้ อ ๓.๕ จึงจะถือว่าดอกไม้ ประดิษฐ์ รุ่นนั้นเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนด
๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน
ตัวอย่างดอกไม้ ประดิษฐ์ ต้องเป็ นไปตามข้ อ ๖.๒.๑ และข้ อ ๖.๒.๒ ทุกข้ อ จึงจะถือว่า ดอกไม้ ประดิษฐ์
รุ่นนั้นเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

-๓-

