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1. วัตถุประสงค์ 

ข้อก ำหนดเฉพำะในกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์: ภำชนะเซรำมิกที่ใช้กับอำหำรนี้ ก ำหนดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1.1 เพ่ือให้วิธีกำร รูปแบบ และข้อก ำหนด ที่ใช้เป็นหลักปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนในกำรรับรองคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์: ภำชนะเซรำมิกที่ใช้กับอำหำร มีควำมชัดเจน เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับมำตรฐำนระดับประเทศ 
หรือระดับนำนำชำติ 

 1.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรตรวจประเมิน ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับกำรรับรอง รวมทั้งใช้ในกำร
ประเมินผลิตภัณฑ์ทั้งก่อนและหลังได้รับกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ 

 

2. ขอบข่าย 

ข้อก ำหนดเฉพำะในกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์: ภำชนะเซรำมิกที่ใช้กับอำหำรนี้  เป็นกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์เฉพำะในกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์: ภำชนะเซรำมิกที่ใช้กับอำหำร โดยครอบคลุมตั้งแต่ กำรชี้บ่ง
ผลิตภัณฑ์และมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง  หลักเกณฑ์และข้อก ำหนดทั้งหมด ซึ่งรวมถึงกำรทดสอบ กำรตรวจประเมิน และ
กำรตรวจติดตำมผล  

 

3. นิยาม 

3.1 ผู้ย่ืนค าขอ  หมำยถึง นิติบุคคลที่ประสงค์จะขอรับกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ กับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
3.2 ผู้ได้รับการรับรอง หมำยถึง ผู้ยื่นค ำขอที่ผ่ำนกำรตรวจประเมินและได้รับกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์จำก  

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
3.3 ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร หมำยถึง ผลิตภัณฑ์เซรำมิกที่ใช้ส ำหรับกำรเตรียม กำรท ำ กำรเก็บรักษำและ

กำรบริโภคอำหำร รวมถึงผลิตภัณฑ์ช่วยที่เกี่ยวข้องกับกำรเตรียม กำรท ำ กำรเก็บรักษำและกำรบริโภคอำหำร  ทั้งนี้   
ไม่รวมส่วนประกอบอื่นท่ีไม่ใช่เซรำมิก  ซึ่งต่อไปในเอกสำรนี้ จะเรียกว่ำ “ผลิตภัณฑ”์ 

3.4 การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  หมำยถึง กระบวนกำรที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ให้กำรยอมรับอย่ำงเป็น
ทำงกำรแก่ผู้ได้รับกำรรับรอง ว่ำมีขีดควำมสำมำรถในกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กรม
วิทยำศำสตร์บริกำรก ำหนดได้อย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถรักษำคุณภำพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนทีก่รมวิทยำศำสตร์บริกำรก ำหนดได้ตลอดระยะเวลำที่ได้รับกำรรับรอง 

3.5 การตรวจประเมิน หมำยถึง กำรตรวจประเมินระบบกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์และกำรประเมินผลิตภัณฑ์
ของผู้ยื่นค ำขอ ด้วยวิธีกำรและหลักเกณฑ์ที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรก ำหนด 

3.6 การตรวจติดตามผล หมำยถึง กำรตรวจประเมินระบบกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์และกำรประเมิน
ผลิตภัณฑ์ในขอบข่ำยที่ได้รับกำรรับรองของผู้ได้รับกำรรับรอง ด้วยวิธีกำรและหลักเกณฑ์ที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
ก ำหนด 

3.7 มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ้างอิง หมำยถึง มำตรฐำนระดับชำติของประเทศไทย  
3.8 มาตรฐานที่เทียบเท่า หมำยถึง มำตรฐำนระดับนำนำชำติ   
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4. เอกสารอ้างอิง(1) 
4.1 มอก. 17065 กำรตรวจสอบและรับรอง – ข้อก ำหนดส ำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนกำร และ 

กำรบริกำร 
4.2 มอก. 17020 ข้อก ำหนดทั่วไปส ำหรับหน่วยตรวจ 
4.3 มอก. 17025 ข้อก ำหนดทั่วไปว่ำด้วยควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรทดสอบและห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบ 
4.4 มอก. 17040 กำรตรวจสอบและรับรอง – ข้อก ำหนดทั่วไปว่ำด้วยกำรประเมินเพ่ือกำรยอมรับร่วมของหน่วย

ตรวจสอบและรับรอง และหน่วยรับรองระบบงำน 
4.5 มอก. 17050 เล่ม 1กำรตรวจสอบและรับรอง – กำรรับรองตนเองของผู้ประกอบกำร เล่ม 1 ข้อก ำหนดทั่วไป 
4.6 มอก. 17050 เล่ม 2กำรตรวจสอบและรับรอง – กำรรับรองตนเองของผู้ประกอบกำร เล่ม 2 เอกสำร

สนับสนุน 
4.7 ISO/IEC 17065 Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes 

and services  
4.8 ISO/IEC 17067 Conformity assessment - Fundamentals of product certification and 

guidelines for product certification schemes 
หมายเหตุ: (1) เอกสำรอ้ำงอิงให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน ฉบับล่าสุด 
 
5.การชี้บ่งผลิตภัณฑ์และมาตรฐานที่ก าหนด 

5.1   กำรชี้บ่งผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะขอรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ตำมข้อก ำหนดฉบับนี้ ต้องมีกำรชี้บ่งอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 
 - ชื่อผลิตภัณฑ์ 

 - แบบรุ่น (Model) / คอลเลคชั่น   
 - ชื่อผู้ท ำหรือสถำนที่ท ำ พร้อมสถำนที่ตั้ง  
 - เดือน ปีที่ผลิต 

 - ประเภท 
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5.2 มำตรฐำนและหลักเกณฑ์อ้ำงอิง 
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ ดังตำรำงที่ 1  โดยผู้ยื่นค ำขอที่ประสงค์ใช้

สิทธิ์แสดงเครื่องหมำยรับรองหรือใบรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ (CoC) ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ต้องทดสอบตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ทุกรำยกำร  
ตารางท่ี 1 มำตรฐำน หลักเกณฑ์และข้อก ำหนดที่เก่ียวข้อง 

หมวด มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ้างองิ(1)  มาตรฐานที่เทียบเท่า(2) 

ลักษณะทั่วไป(3) 
(ลักษณะภำชนะเซรำมิก
และข้อบกพร่อง) 
 

มอก. 564-2546 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  
ภำชนะเซรำมิกที่ใช้กับอำหำร: พอร์ซเลน 

 

มอก. 601-2546 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  
ภำชนะเซรำมิกที่ใช้กับอำหำร: เออร์เทนแวร์ 

มอก.602-2546                              
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  
ภำชนะเซรำมิกที่ใช้กับอำหำร: สโตนแวร์ 

คุณสมบัติด้านความ
ปลอดภัย  
(ปริมำณตะกั่วและ
แคดเมียม) 

มอก. 32-2546 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม วิธีทดสอบ
ตะกั่วและแคดเมียมที่ละลำยจำกภำชนะเซรำมิก 
ภำชนะเซรำมิกแก้ว และภำชนะแก้วที่ใช้กับ
อำหำร 

ISO 6486 Ceramic ware, glass- ceramic 
ware and glass dinnerware in contact 
with food - -  Release of lead and 
cadmium -- Part 1: Test method 

มอก. 564-2546 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  
ภำชนะเซรำมิกที่ใช้กับอำหำร: พอร์ซเลน 

มอก. 601-2546 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  
ภำชนะเซรำมิกที่ใช้กับอำหำร: เออร์เทนแวร์ 

มอก.602-2546                              
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  
ภำชนะเซรำมิกที่ใช้กับอำหำร: สโตนแวร์ 

- ISO 8391-1 – 1986 Ceramic cookware 
in contact with food -- Release of 
lead and cadmium -- Part 1: Method 
of test 

 
 
 
 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=15556
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ตารางท่ี 1 มำตรฐำน หลักเกณฑ์และข้อก ำหนดที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

หมวด มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ้างองิ(1) มาตรฐานที่เทียบเท่า(2) 

คุณสมบัติทางกายภาพ 
ควำมทนต่อกำร
เปลี่ยนแปลง 
อุณหภูมิโดยฉับพลัน 

มอก. 564-2546 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  
ภำชนะเซรำมิกที่ใช้กับอำหำร: พอร์ซเลน. 

ASTM C554-93 (2011) Standard Test 
Method for Crazing Resistance of 
Fired Glazed Ceramic Whitewares by 
a Thermal Shock Method 
 
 
 

มอก. 601-2546 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  
ภำชนะเซรำมิกที่ใช้กับอำหำร: เออร์เทนแวร์ 

มอก.602-2546  
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  
ภำชนะเซรำมิกที่ใช้กับอำหำร: สโตนเทนแวร์ 

คุณสมบัติทางกายภาพ 
กำรดูดซึมน้ ำ 

มอก. 564-2546 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  
ภำชนะเซรำมิกที่ใช้กับอำหำร: พอร์ซเลน. 

 

มอก. 601-2546 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  
ภำชนะเซรำมิกที่ใช้กับอำหำร: เออร์เทนแวร์ 

มอก.602-2546  
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  
ภำชนะเซรำมิกที่ใช้กับอำหำร: สโตนเทนแวร์ 

คุณสมบัติทางกายภาพ 
กำรทนต่อกำรรำน 

มอก. 564-2546 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  
ภำชนะเซรำมิกที่ใช้กับอำหำร: พอร์ซเลน. 

ASTM C424 - 93(2016)  Standard Test 
Method for Crazing Resistance of 
Fired Glazed Whitewares by 
Autoclave Treatment 
 
 

มอก. 601-2546 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  
ภำชนะเซรำมิกที่ใช้กับอำหำร: เออร์เทนแวร์ 

มอก.602-2546  
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  
ภำชนะเซรำมิกที่ใช้กับอำหำร: สโตนเทนแวร์ 

หมายเหตุ  (1) เฉพำะมำตรฐำนไทย ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน และหลักเกณฑ์ ฉบับล่าสุด  
   (2) ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน ของมำตรฐำนที่เทียบเท่ำฉบบัล่ำสดุ หรือมำตรฐำนอ่ืนท่ีก ำหนด ขึ้นโดยรบั 

  เอำมำตรฐำนที่เทียบเท่ำเป็นต้นแบบ และจ ำเป็นต้องถูกตรวจสอบควำมสอดคล้องเทียบกับมำตรฐำนที่อ้ำงอิง 
  (3) ไม่พิจำรณำลักษณะภำชนะเซรำมกิ กรณีผลิตภัณฑ์ท่ีตั้งใจออกแบบเป็นงำนศิลปะ  
  (4) ในกรณีที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรเห็นควรเพิ่มเติมมำตรฐำนจำกท่ีก ำหนดไว้ในตำรำงข้ำงต้น กรมฯ จะพิจำรณำ  
   ร่วมกับผู้ประกอบกำร และขอควำมคิดเห็นจำกผู้ที่เกีย่วข้อง โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ก่อนบังคับใช้  
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5.3 เกณฑ์ก าหนด 
      5.3.1  ลักษณะทั่วไป 

     5.3.1.1 ลักษณะภาชนะเซรามิก 
  (1)   ภำชนะทุกใบในรุน่เดียวกันต้องมีแบบ สี และกำรตกแต่งแบบเดียวกัน 
  (2)   ถ้วยต้องวำงตรงกลำงจำนรอง (ถ้ำมี) ได้สนิท ไม่โคลงเคลง หรือหมุนได้ 

(3)   หูภำชนะ (ถ้ำมี) ต้องอยู่ในต ำแหน่งที่ถูกต้องตำมแบบของผู้ท ำ 
(4)   ปำกหรือพวย ต้องมีลักษณะที่ยกข้ึนรินแล้วไม่ท ำให้ของเหลวไหลย้อยลงมำตำมตัวภำชนะ 
(5)   ฝำ (ถำ้มี) ต้องปิดได้พอดีไม่โคลงเคลง และไม่หลุดจำกตัวภำชนะที่มีปำกหรือพวย เม่ือรินของเหลว

ออกโดยภำชนะเอียงไม่เกิน 60 องศำจำกแนวตั้ง 
(6)   ขอบของภำชนะทุกใบต้องไม่เอียงเมื่อวำงภำชนะบนแผน่รำบ 
(7)   ผิวทั้งหมดที่มองเห็นไดต้้องเคลือบสม่ ำเสมอยกเว้นจุก (stopcock) ส่วนที่เป็นเกลียว และผิวที่ขอบ

ล่ำงสดุของฐำนภำชนะซึ่งไม่จ ำเป็นต้องเคลือบ แต่ผิวที่ไมไ่ด้เคลอืบนี้ต้องเรียบร้อย 
(8)   ควำมเบี้ยว (เฉพำะภำชนะแบบวงกลม) เส้นตรงทีล่ำกผำ่นจุดศูนย์กลำงต่ำงกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 1.5 
(9)   ขอบบิดเบี้ยว ภำชนะมีขอบบิดเบี้ยวไดไ้ม่เกิน 2 มิลลิเมตร 
(10)  ควำมรำบ (เฉพำะภำชนะก้นตื้น) พืน้ภำชนะต้องรำบเรียบ ค่ำที่วัดได้ที่ต ำแหน่งสงูสุดและต่ ำสุด 

ต่ำงกันได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร 
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5.3.1.2 ข้อบกพร่อง 
  (1) ภำชนะพอร์ซเลน เออร์เทนแวร์ สโตนแวร์ ต้องไม่พบข้อบกพร่องส ำคัญ 
 

ข้อบกพร่องส าคัญ 
ชนิดเซรามิก 

พอร์ซเลน 
มอก.564-2546 

เออร์เทนแวร์ 
มอก.601-2546 

สโตนแวร ์
มอก.602-2546 

ภำชนะแบบก้นลึก ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงตั้งแต่ 130 มิลลิเมตรขึน้ไป และภำชนะแบบก้นตื้น 
     1. จุดขนำดตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไปท่ีด้านในภำชนะ x 
     2. จุดขนำด 0.25 มิลลิเมตร แต่ไม่ถึง 0.5 มิลลิเมตร ตั้งแต่ 4 จดุ
ขึ้นไปท่ีด้านในภำชนะ 

x 

     3. พอร์ซเลน, เออร์เทนแวร์และสโตนแวร์ รเูข็มขนำดตั้งแต่ 0.5, 
0.8 และ 0.8 มิลลิเมตรขึ้นไป ตำมล ำดับ 

x 

     4. พอร์ซเลน รูเข็มขนำดตั้งแต่ 0.25 มิลลิเมตร แตไ่ม่ถึง 0.5 
มิลลเิมตรตั้งแต่ 4 จุดขึ้นไปท่ีด้ำนในภำชนะ 
        เออร์เทนแวร์และสโตนแวร ์รูเข็มขนำดตั้งแต่ 0.25 มิลลิเมตร 
แต่ไม่ถึง 0.8 มิลลิเมตร ตั้งแต่ 4 จดุขึ้นไปทีด้่านในภำชนะ 

x 

     5. ฝุ่นหรือเศษวัสดุฝังในขนำดตั้งแต่ 1 มิลลเิมตร ขึ้นไป x 
     6. รอยร้ำว รำน x 
     7. รอยเปื้อนเนื่องจำกกำรตกแต่ง x 
     8. สีผิดมำตรฐำนจำกท่ีผู้ท ำก ำหนด x 
     9. กำรตกแต่งผิดที่ หรือไม่สมบูรณ ์ x 
    10. รอยบิ่น ยกเว้นรอยบิ่นของเนื้อขนำดเล็กกว่ำ 1.5 มิลลิเมตรที่
ขอบ และเล็กกว่ำ 3.0 มิลลิเมตร ที่ก้นภำชนะด้ำนท่ีสมัผสักับพ้ืนแต่
ได้ผำ่นกำรเคลือบแล้ว 

x 

    11. จุดที่เคลือบไม่ตดิ ยกเว้นจดุที่เกิดจำกเครื่องยึดภำชนะในกำร
พ่นเคลือบ และจุดที่รองรับภำชนะในกำรเคลือบเผำ 

x 

    12. รอยนูน (blister) x 
    13. ผิวเคลือบหนำจนมีโพรงอำกำศ x 
ภาชนะแบบกน้ลึก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 130 มิลลิเมตร 
     1. จุดขนำดตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไปท่ีด้านนอกภำชนะ x 
     2. จุดขนำด 0.25 มิลลิเมตร แต่ไม่ถึง 0.5 มิลลิเมตร ตั้งแต่ 4 จดุ
ขึ้นไปท่ีด้านนอกภำชนะ 

x 

     3. พอร์ซเลน, เออร์เทนแวร์และสโตนแวร์ รูเข็มขนำดตั้งแต่ 0.5, 
0.8 และ 0.8 มิลลิเมตรขึ้นไป ตำมล ำดับ 

x 

     4. พอร์ซเลน รูเขม็ขนำดตั้งแต่ 0.25 มิลลิเมตร  
แต่ไม่ถึง 0.5 มิลลิเมตรตั้งแต่ 4 จดุขึ้นไปที่ด้านนอกภำชนะ 
        เออร์เทนแวร์และสโตนแวร ์รูเข็มขนำดตั้งแต่ 0.25 มิลลิเมตร 
แต่ไม่ถึง 0.8 มิลลิเมตร ตั้งแต่ 4 จดุขึ้นไปทีด้่านนอกภำชนะ 

x 

     5. ฝุ่นหรือเศษวัสดุฝังในขนำดตั้งแต่ 1 มิลลเิมตร ขึ้นไป x 
     6. รอยร้ำว รำน x 
     7. รอยเปื้อนเนื่องจำกกำรตกแต่ง x 
     8. สีผิดมำตรฐำนจำกท่ีผู้ท ำก ำหนด x 
     9. กำรตกแต่งผิดที่ หรือไม่สมบูรณ ์ x 
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ข้อบกพร่องส าคัญ 
ชนิดเซรามิก 

พอร์ซเลน 
มอก.564-2546 

เออร์เทนแวร์ 
มอก.601-2546 

สโตนแวร ์
มอก.602-2546 

    10. รอยบิ่น ยกเว้นรอยบิ่นของเนื้อขนำดเล็กกว่ำ 1.5 มิลลิเมตร    
ที่ขอบ และเล็กกว่ำ 3.0 มิลลิเมตร ท่ีก้นภำชนะด้ำนท่ีสัมผัสกับพ้ืน   
แต่ไดผ้่ำนกำรเคลือบแล้ว 

x 

    11. จุดที่เคลือบไม่ตดิ ยกเว้นจดุที่เกิดจำกเครื่องยึดภำชนะ         
ในกำรพ่นเคลือบ และจุดทีร่องรับภำชนะในกำรเคลือบเผำ 

x 

    12. รอยนูน (blister) x 
    13. ผิวเคลือบหนำจนมีโพรงอำกำศ x 

 
 (2) ภำชนะพอร์ซเลน เออร์เทนแวร์ สโตนแวร์ อำจมีข้อบกพร่องย่อยได้ไม่เกิน 3 ข้อ 

ข้อบกพร่องย่อย 
ชนิดเซรามิก 

พอร์ซเลน 
มอก.564-2546 

เออร์เทนแวร์ 
มอก.601-2546 

สโตนแวร ์
มอก.602-2546 

ภาชนะแบบกน้ลึก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต้ังแต่ 130 มิลลิเมตรขึ้นไป และภาชนะแบบก้นต้ืน 
     1. จุดขนำดเล็กกว่ำ 0.5 มิลลเิมตร ตั้งแต่ 4 จุดขึ้นไปที่ด้านนอก
ภำชนะ 

X 

     2. พอร์ซเลน รูเขม็ขนำดเล็กกว่ำ 0.5 มิลลิเมตร ตั้งแต่ 4 จุดขึ้นไปท่ี
ด้านนอกภำชนะ 
         เออร์เทนแวร์และสโตนแวร์ รูเข็มขนำดเล็กกว่ำ 0.8 มลิลิเมตร 
ตั้งแต่ 4 จุดขึ้นไปทีด้่านนอกภำชนะ 

X 

     3. ฝุ่น เศษวัสดุฝังในหรือรอยขีดข่วนบนผิวเคลือบขนำดเล็กกว่ำ    
1 มิลลิเมตร ตั้งแต่ 4 แห่งขึ้นไป ท่ีด้ำนในภำชนะ และ 5 แห่งขึ้นไปท่ี  
ด้านนอกภำชนะ 

X 

     4. ข้อบกพร่องตำมข้อ 2 และข้อ 3 รวมกันตั้งแต่ 4 แห่งขึ้นไปท่ี
ด้านนอกภำชนะ 

X 

     5. ผิวเคลือบบำงต่ำงจำกส่วนอื่นจนมองเห็นได้ชัด X 
ภาชนะแบบกน้ลึก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 130 มิลลิเมตร 
     1. จุดขนำดเล็กกว่ำ 0.5 มิลลเิมตร ตั้งแต่ 4 จุดขึ้นไปที ่
ด้านในภำชนะ 

X 

     2. พอร์ซเลน รูเขม็ขนำดเล็กกว่ำ 0.5 มิลลิเมตร ตั้งแต่ 4 จุดขึ้นไปท่ี
ด้านในภำชนะ 
         เออร์เทนแวร์และสโตนแวร์ รูเข็มขนำดเล็กกว่ำ 0.8 มลิลิเมตร 
ตั้งแต่ 4 จุดขึ้นไปทีด้่านในภำชนะ 

X 

     3. ฝุ่น เศษวัสดุฝังในหรือรอยขีดข่วนบนผิวเคลือบขนำดเล็กกว่ำ    
1 มิลลิเมตร ตั้งแต่ 4 แห่งขึ้นไป ท่ีด้ำนในภำชนะ และ 5 แห่งขึ้นไปท่ี  
ด้านในภำชนะ 

X 

     4. ข้อบกพร่องตำมข้อ 2 และข้อ 3 รวมกันตั้งแต่ 4 แห่งขึ้นไปท่ี
ด้านในภำชนะ 

X 

     5. ผิวเคลือบบำงต่ำงจำกส่วนอื่นจนมองเห็นได้ชัดเจน X 
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5.3.2. คุณสมบัติด้านความปลอดภัย (ปริมาณตะกั่วและแคดเมียม) 

ผลิตภัณฑ ์ เกณฑ์ก าหนดสงูสุด 
ตะกั่ว แคดเมียม 

พอร์ซเลน (มอก.564-2546) เออร์เทนแวร์ (มอก.601-2546)  สโตนแวร์ (มอก.602-2546) 
ภำชนะแบบก้นตื้น (มลิลิกรมัต่อตำรำงเดซเิมตร) 0.8 0.07 
ภำชนะแบบก้นลึกขนำดเล็ก (มลิลกิรัมต่อลูกบำศก์เดซิเมตร) 2 0.5 
ภำชนะแบบก้นลึกขนำดใหญ่ (มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เดซเิมตร) 1 0.25 
ถ้วยเครื่องดื่ม (มลิลิกรัมต่อลูกบำศก์เดซิเมตร) 0.5 0.25 
ขอบของถ้วยเครื่องดื่ม (มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เดซิเมตร) 4 0.4 
ISO 6486   
Flatware (mg/dm2) 0.8 0.07 
Small Hollowware (mg/l) 2 0.5 
Large Hollowware (mg/l) 1 0.25 
Storage Hollowware (mg/l) 0.5 0.25 
Cups and Mugs (mg/l) 0.5 0.25 
ISO 8391   
Cookware (mg/l) 5 0.5 

 
5.3.3. คุณสมบัติทางกายภาพ  

          5.3.3.1 ควำมทนต่อกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน 
               ภำชนะพอร์ซเลน เออร์เทนแวร์ สโตนแวร์ ต้องทนต่อกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลันที่แตกต่ำงกนั  
120 องศำเซลเซียส โดยเมื่อทดสอบแล้วต้องไม่แตก ร้ำว และผวิเคลือบต้องไม่รำน 

5.3.3.2 กำรดูดซึมน้ ำ 
 

ชนิดเซรามิก ค่าการดูดซึมน้ าเฉลี่ย 
พอร์ซเลน (มอก.564-2546) ไม่เกินร้อยละ 0.2 

เออร์เทนแวร์ (มอก.601-2546) ไม่เกินร้อยละ 8 
สโตนแวร์ (มอก.602-2546) ไม่เกินร้อยละ 3 

 

5.3.3.3 กำรทนต่อกำรรำน 
                ภำชนะพอร์ซเลน เออร์เทนแวร์ สโตนแวร์ เมื่อทดสอบแล้วผิวเคลือบต้องไม่ร้ำวหรือรำน 
 
6. หลักเกณฑ์และข้อก าหนดในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

 6.1 หลักเกณฑ์กำรตรวจประเมินเพ่ือให้กำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ 
กำรตรวจประเมินเพ่ือให้กำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์จะพิจำรณำจำกขีดควำมสำมำรถของผู้ยื่นค ำขอโดยวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ 
   1. กำรผลิต กำรน ำเข้ำ/ส่งออก เพ่ือจ ำหน่ำยที่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรก ำหนด 
และ 
   2. กำรควบคุมดูแลให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตำมมำตรฐำนทั้งหมดอย่ำงสม่ ำเสมอ กรณีเป็นกำรแจ้งแก้ไข/
เพ่ิมเติม ก ำหนดให้ผู้ยื่นค ำขอ ต้องเป็นผู้แจ้งกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ส่วนประกอบที่ได้แจ้งไว้แล้วกับ                    
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กรมวิทยำศำสตร์บริกำร เพ่ือทบทวนควำมเป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องทุกครั้งเมื่อมีกำรด ำเนินกำร
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ 

 6.2   กำรเลือกตัวอย่ำงส ำหรับตรวจสอบ 

  ก ำหนดให้เลือกตัวอย่ำงจำกรุ่นกำรผลิตตำมที่ผู้ยื่นค ำขอระบุ ที่มีนัยส ำคัญต่อผลกำรทดสอบ เป็น
ตัวแทนส ำหรับตรวจสอบในแต่ละหัวข้อของมำตรฐำน 
 หมายเหตุ  กำรเลือกตัวอย่ำงในที่นี้ มิได้หมำยถึงกำรสุ่ม แต่เป็นกำรเลือกเพ่ือหำตัวแทนที่มีลักษณะตำม
ข้อก ำหนดแต่ละข้อของมำตรฐำนที่ให้ผลที่มีนัยส ำคัญต่อผลกำรทดสอบ เช่น กำรทดสอบตำม มอก. 601-2546 

กำรเลือกตัวอย่ำงให้พิจำรณำตำมข้อก ำหนดที่ต้องกำรของมำตรฐำนแต่ละหัวข้อ 

6.3   กำรประเมินผลกำรตรวจสอบ 
  กรมวิทยำศำสตร์บริกำร  จะประเมินผลกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยใช้ผลทดสอบ เทียบกับ
หลักเกณฑ์กำรยอมรับที่เกี่ยวข้องของมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ในข้อ 5.2  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประเภทกำรรับรองและขอบข่ำย
ผลิตภัณฑ์ที่ขอรับกำรรับรอง 
 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ยอมรับผลทดสอบ ดังต่อไปนี้ 

  (1) ห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้รับกำรยอมรับหรือข้ึนทะเบียนโดยกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
 (2) ห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้รับกำรรับรองควำมสำมำรถแล้ว จำกส ำนักงำนมำตรฐำน      
        ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม หรือหน่วยรับรองระบบงำนอ่ืนที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรให้กำรยอมรับ 

6.4   กำรออกใบรับรองและกำรแสดงเครื่องหมำยรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ 

        กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จะออกใบรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ยื่นค ำขอที่ผ่ำนกำรตรวจประเมิน 
โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบกำรรับรองซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ รูปแบบกำรรับรองประเภทที่ 1a 1b และ 5  

        รูปแบบกำรรับรองประเภทที่ 1a หน่วยรับรองให้กำรรับรองเฉพำะผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยประเมิน
จำกเอกสำรและหลักฐำนประกอบค ำขอและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำกนั้นทบทวนและตัดสินให้กำรรับรอง 
โดยไม่มีกำรตรวจติดตำม ใบรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ที่มีอำยุ 1ปี  และไม่อนุญำตให้แสดงเครื่องหมำยรับรอง โดยใน
ใบรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์จะระบุรำยละเอียดขอบข่ำยของผลิตภัณฑ์ที่ให้กำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ สำมำรถระบุชื่อรุ่นได้มำกกว่ำ 1 รุ่น  

รูปแบบกำรรับรองประเภทที่ 1b หน่วยรับรองให้กำรรับรองผลิตภัณฑ์เฉพำะรอบกำรผลิต (Batch 
หรือ Lot.) โดยประเมินจำกเอกสำรและหลักฐำนประกอบค ำขอ ประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยหน่วยรับรอง
เลือกตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรตรวจสอบตำมข้อ 6.2 จำกนั้นทบทวนและตัดสินให้กำรรับรอง โดยไม่มีกำรตรวจ
ติดตำม ใบรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์มีอำยุ 6 เดือน และสำมำรถแสดงเครื่องหมำยรับรองได้ ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด  (R-
CB0-02) ดังภำพประกอบที่ 1 

ชื่อผลิตภัณฑ์ รำยละเอียดที่จะระบุในใบรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์เซรำมิกที่ใช้กับอำหำร 
- ประเภท 
- รุ่น 
- หมำยเลขกำรผลิต 
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รูปแบบกำรรับรองประเภทที่ 5 หน่วยรับรองให้กำรรับรองผลิตภัณฑ์ ตลอดช่วงระยะเวลำ        
กำรรับรอง โดยมีควำมถี่กำรตรวจติดตำมตำมเงื่อนไขในเอกสำร R-CB0-01 หน่วยรับรองประเมินจำกเอกสำรและ
หลักฐำนประกอบค ำขอ ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ ประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ทบทวนและ
ตัดสินให้กำรรับรอง และกำรตรวจติดตำมโดยกำรสุ่มตัวอย่ำงจำกท้องตลำด หรือจำกโรงงำนเพ่ือตรวจสอบ ร่วมกับ
ประเมินคุณภำพ หรือประเมินกระบวนกำรผลิต/บริกำร ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นผู้ผลิตจะได้รับกำรออกใบรับรองที่มีอำยุ 3  
ปี ส่วนในกรณีท่ีเป็นผู้น ำเข้ำ/ผู้จ ำหน่ำย จะได้รับกำรออกใบรับรองที่มีอำยุ 18 เดือน อีกท้ังยังได้รับอนุญำตให้สำมำรถ
แสดงเครื่องหมำยรับรองได้ ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด (R-CB0-02) ดังภำพประกอบที่ 1 

 
เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1  สัดส่วน  ขนาดและมิติของ เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

 
 เครื่องหมำยรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์  ต้องมีควำมคมชัด และมีสัดส่วนตำมที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น  
โดยต้องมีขนำดเหมำะสมสำมำรถสังเกตเห็นได้ง่ำย และต้องมีขนำดไม่เล็กกว่ำ 0.5 ซม. X 0.5 ซม.  ต้องมีควำมคงทนต่อ
กำรใช้งำนและกำรเสียดสี หลุดลอก 
 ตัวอย่ำงฉลำกที่แสดงเครื่องหมำย ดังรูปที่ 2 

ชื่อผู้ผลิตหรือเครื่องหมำยกำรค้ำของผู้ผลิต…………….…………. 
ชื่อผลิตภัณฑ์……………………………………………………..…………… 
รุ่น…………………………………………………………………………………. 
ข้อมูลส ำคัญอ่ืนตำมท่ีมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องก ำหนด……………. 

 
 
 

  รูปที่ 2  แสดงตัวอย่างฉลากที่แสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ แบบย่อ  

 

XX-YY 
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7. การด าเนินการหลังได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

7.1   เงื่อนไขที่ผู้ได้รับกำรรับรองต้องปฏิบัติ 
 ผู้ได้รับกำรรับรองต้องปฏิบัติตำม ข้อก ำหนดทั่วไปในกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์  และหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขกำรใช้เครื่องหมำยรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์  รวมทั้งต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้ได้รับกำรรับรองต้องจัดให้มีระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ภำยใต้ขอบข่ำยที่

ได้รับกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดเฉพำะในกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ตลอดเวลำ 
รวมถึงต้องจัดเก็บข้อร้องเรียน และข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์
ไว้ในแบบที่เหมำะสม 

2. ผู้ได้รับกำรรับรองต้องแจ้งปริมำณกำรผลิต ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ขอบข่ำยที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์ และจ ำนวนผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมำยรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ ต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำรภำยใน
สัปดำห์ที่สองของทุกสำมเดือน นับจำกเดือนที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ พร้อมช ำระค่ำแสดงเครื่องหมำย
รับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ 

3. ผู้ได้รับกำรรับรองต้องแสดงเครื่องหมำยรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์บนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์
ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ ก่อนน ำออกจำกสถำนประกอบกำร 

หำกผู้ได้รับกำรรับรองไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรก ำหนด  อำจถูก พักใช้ เพิกถอน หรือ
ยกเลิกกำรรับรอง และด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมเงื่อนไขที่ประกำศแจ้งไว้แล้ว 
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