ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน
ฉบับที่ ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๕๔๙)
ผลิตภัณฑเครื่องเงิน
โดยที่คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คณะที่ ๒ มีมติในการประชุมครั้งที่
๑๐-๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑ
เครื่องเงิน เดิมและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑเครื่องเงิน ขึ้นใหม
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๖) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ และออกประกาศกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑเครื่องเงิน มาตรฐานเลขที่ มผช.๒๓/๒๕๔๙ ขึ้นใหม ดังมีรายการ
ละเอียดตอทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชนับแตวันที่ประกาศ เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ไพโรจน สัญญะเดชากุล
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

ผลิตภัณฑเครื่องเงิน
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑเครื่องเงินที่ทําดวยมือ
ซึ่งมีโลหะเงินเปน
สวนประกอบหลัก ทั้งนี้ไมครอบคลุมถึงเครื่องเงินที่ทําโดยใชเครื่องจักร เครื่องถมเงินและเครื่องถมตะทอง
ที่ไดประกาศเปนมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนแลว

๒. บทนิยาม

๒.๑

๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
ผลิตภัณฑเครื่องเงิน หมายถึง ผลิตภัณฑที่ทาํ จากโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ ๙๒.๕
โดยน้าํ หนัก อาจมีการลงยาถม เคลือบดวยทองคําบริสุทธิ์ ลงยาสี รมดํา หรือชุบทอง และอาจใชวัสดุอื่น
มาประดับตกแตงใหดูสวยงาม เชน พลอย หิน ใชเปนเครื่องประดับ เครื่องตกแตง หรือเครื่องใชตางๆ
เครื่องเงิน หมายถึง เครื่องเงินที่ไมมีการลงยาถม ลงยาสี รมดํา หรือเคลือบดวยทองคําบริสุทธิ์
เครื่องเงินลงยาสี หมายถึง เครื่องเงินที่ตกแตงใหเกิดสีดว ยสารเคมี
เครื่องเงินรมดํา หมายถึง เครื่องเงินที่ใชสารสีดําเคลือบลงบนผิวเงิน
เครื่องเงินชุบทอง หมายถึง เครื่องเงินที่มีการชุบทอง

๓. ชนิด
๓.๑ ผลิตภัณฑเครือ่ งเงิน แบงออกเปน ๔ ชนิด คือ
๓.๑.๑ เครื่องเงิน
๓.๑.๑.๑ แบบเรียบ (ขัดมัน ขัดทราย จิกทราย)
๓.๑.๑.๒ แบบมีลวดลาย (ตอกลาย เขียนลาย ฉลุลาย ดุนลาย)
๓.๑.๒ เครื่องเงินลงยาสี
๓.๑.๓ เครื่องเงินรมดํา
๓.๑.๔ เครื่องเงินชุบทอง

-๑-
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๔. คุณลักษณะที่ตองการ
๔.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงที่เหมาะสม การตัดตอชิ้นงานหรือการเชื่อมติดตองไมเห็นรอยตอที่
ชัดเจน และไมทําใหชิ้นงานขาดความแข็งแรงหรืออาจทําใหเกิดอันตรายจากการใชงาน
๔.๒ ลวดลาย (ถามี)
ตองประณีต สม่ําเสมอ การตอลวดลายตองกลมกลืน เหมาะสมกับการใชงานแตละประเภท
๔.๓ สี (ถามี)
ตองมีสีสม่ําเสมอกัน มีความหนาบางของสีเทากัน สีไมแตกหลุดลอก
๔.๔ การประกอบดวยวัสดุอื่น (ถามี)
ตองประณีต สวยงาม คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงาน
๔.๕ การขัดเงา (ถามี)
ตองมีความเงาสม่ําเสมอ ไมเห็นรอยขัดของตะไบหรือกระดาษทราย หรือที่เรียกวา “รอยขนแมว”
เมื่อตรวจสอบโดยวิธใี หคะแนนตามขอ ๘.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลีย่ ของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนนจากผูต รวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๔.๖ ปริมาณโลหะเงิน
ตองไมนอยกวารอยละ ๙๒.๕ โดยน้าํ หนัก
๔.๗ การใชงาน
ตองสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการใชงาน

๕. การบรรจุ
๕.๑ หากมีการบรรจุ ใหบรรจุผลิตภัณฑเครื่องเงินในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑเครื่องเงินได

๖. เครื่องหมายและฉลาก
๖.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑเครื่องเงินทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจง
รายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ เชน ขันถมเงิน หีบบุหรีร่ มดํา กระเปาลงยาสี
(๒) ขนาดหรือมิติ
(๓) เดือน ปที่ทํา
(๔) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา
(๕) ชื่อผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขางตน
-๒-
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๗. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๗.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑเครื่องเงินชนิดเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขาย
ในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุน เดียวกัน จํานวน ๕ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไป
ตามขอ ๔.๗ ขอ ๕. และขอ ๖. จึงจะถือวาผลิตภัณฑเครื่องเงินรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป ลวดลาย สี การประกอบดวยวัสดุอื่น
และการขัดเงา ใหใชตวั อยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ แลว จํานวน ๕ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบ
แลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๑ ถึงขอ ๔.๕ จึงจะถือวาผลิตภัณฑเครื่องเงินรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด
๗.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบปริมาณโลหะเงิน ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจาก
โลหะเงินที่ใชทําจํานวน ๓ กรัม เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๖ จึงจะถือวา
ผลิตภัณฑเครือ่ งเงินรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางผลิตภัณฑเครื่องเงินตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ ขอ ๗.๒.๒ และขอ ๗.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือวา
ผลิตภัณฑเครือ่ งเงินรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๘. การทดสอบ
๘.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป ลวดลาย สี การประกอบดวยวัสดุอื่น และการขัดเงา
๘.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบผลิตภัณฑเครื่องเงิน
อยางนอย ๕ คน แตละคนแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๘.๑.๒ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑

-๓-
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ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๘.๑.๒)
ลักษณะที่ตรวจสอบ
ลักษณะทั่วไป

ลวดลาย

สี (ถามี)
การประกอบ
ดวยวัสดุอื่น (ถามี)
การขัดเงา (ถามี)

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
๓
๒
๑
ตองประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงที่ ๔
เหมาะสม การตัดตอชิ้นงานหรือการเชื่อม
ติดตองไมเห็นรอยตอที่ชัดเจน และไมทาํ
ใหชิ้นงานขาดความแข็งแรงหรืออาจทําให
เกิดอันตรายจากการใชงาน
ตองประณีต สม่ําเสมอ การตอลวดลาย ๔
๓
๒
๑
ตองกลมกลืน เหมาะสมกับการใชงานแต
ละประเภท
ตองมีสีสม่ําเสมอกัน มีความหนาบางของ ๔
๓
๒
๑
สีเทากัน สีไมแตกหลุดลอก
ตองประณีต สวยงาม คงทน กลมกลืน ๔
๓
๒
๑
และเหมาะสมกับชิ้นงาน
ตองมีความเงาสม่ําเสมอ ไมเห็นรอยขัด ๔
๓
๒
๑
ของตะไบหรือกระดาษทราย
หรือที่
เรียกวา “รอยขนแมว”
เกณฑที่กําหนด

๘.๒ การทดสอบปริมาณโลหะเงิน
ใหใชวิธีทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเครื่องเงิน มาตรฐานเลขที่ มอก.๒๑
๘.๓ การทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ

-๔-

