หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
สาหรับผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า
มาตรฐานเลขที่ มอก.4 เล่ม 1-2529
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ประกาศสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
สาหรับผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า
มาตรฐานเลขที่ มอก.4 เล่ม 1-2529
โดยที่เป็นการสมควรกาหนด หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการ
อนุญาตสาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับประกาศสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงยกเลิกประกาศสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑ์เฉพาะในการ ตรวจสอบเพื่อการอนุญาตสาหรับ ผลิตภัณฑ์ หลอดไฟฟ้า มาตรฐานเลขที่
มอก.4 เล่ม 1-2529 ฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และกาหนดหลักเกณฑ์เฉพ าะในการตรวจสอบเพื่อการ
อนุญาตสาหรับผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า มาตรฐานเลขที่ มอก.4 เล่ม 1-2529 ดังรายละเอียดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559
ธวัช ผลความดี
(นายธวัช ผลความดี)
เลขาธิการสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2/5

R0004(01)

หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
สาหรับผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า
มาตรฐานเลขที่ มอก.4 เล่ม 1-2529
1. การยื่นคาขอ
ในการยื่นคาขอรับใบอนุญาต ให้ผู้ยื่นคาขอจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1.1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
พร้อมคาชี้แจงแสดงลั กษณะ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือภาพ หรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์
1.2 สถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต และรายชื่อผู้แทนจาหน่าย (ถ้ามี)
1.3 รายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบหลักที่ใช้ในการทาผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต
1.4 แผนภูมิและรายละเอียดแสดงวิธีการทาและการควบคุ มคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมรายละเอียดรายการ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
1.5 ใบรับรอง(Certificate of Conformity) หรือเอกสารรับรองจากโรงงานในต่างประเทศที่ขึ้นทะเบียน (ถ้ามี)
1.6 รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต (ถ้ามี)
2. รูปแบบการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
กาหนดให้มีการอนุญาตได้ 1 แบบ คือ การอนุญาตทั่วไป
รายละเอียดในการขออนุญาตเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต ให้
ทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ตามมาตรา 20 หรือ ให้นา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาจาหน่ายในราชอาณาจักร
ตามมาตรา 21
3. การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
3.1 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต
3.1.1 จาแนกผลิตภัณฑ์ จาแนกตาม ประเภท ชนิด แบบ แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด และกาลังไฟฟ้าที่กาหนด ดังนี้
ประเภท

ชนิด

ให้ฟลักซ์การส่องสว่าง
ธรรมดา

แบบ
ขั้วเขี้ยว

สุญญากาศ
บรรจุก๊าซ
ให้ฟลักซ์การส่องสว่างสูง

ขั้วเกลียว

แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด
(V)
110 – 127
หรือ
220 – 240

กาลังไฟฟ้าที่กาหนด
(W)
10 15 20 25 40
60 100 150
10 15 20 25 40
60 100 150 200
300 500 1,000

3.1.2 การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
(1) เก็บตัวอย่าง 1 ชุดตัวอย่าง ต่อ ประเภท ต่อชนิด ต่อแบบ ต่อแรงดันไฟฟ้า และต่อกาลังไฟฟ้า
(2) กรณีการยื่นขอเป็นกลุ่มที่มีประเภท ชนิด แบบ และแรงดันไฟฟ้าที่กาหนด เดียวกัน ให้เก็บ
ตัวอย่างที่มีกาลังไฟฟ้าที่กาหนดสูงสุด
(3) ตัวอย่าง 1 ชุดตัวอย่าง ประกอบด้วยหลอดไฟฟ้า จานวน 35 หลอด
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3.2 การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทาผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามที่กาหนดในหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตให้ทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน ตามมาตรา 20 ภาคผนวก ก หรือให้นาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาจาหน่ายในราชอาณาจักร ตามมาตรา 21 ภาคผนวก ก
3.3 ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้โรงงานที่ทาผลิตภัณฑ์ มีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบผลิตภัณฑ์ทุก
รายการตามข้อกาหนดของมาตรฐาน โดยอาจมอบหมายให้หน่วยงานอื่นที่มีความสามารถเป็นผู้ดาเนินการ
แทนได้ และอย่างน้อยต้องจัดให้มีการทดสอบและมีเครื่องมือทดสอบเพื่อ การทดสอบเป็นประจาของโรงงานที่
ทาผลิตภัณฑ์ในรายการ ดังต่อไปนี้
3.3.1 มิติ
3.3.2 ขั้วหลอด
3.3.3 ความต้านทานการฉนวนของขั้วหลอดแบบเขี้ยว
3.3.4 คุณลักษณะทางกล
4 การออกใบอนุญาต
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะพิจารณาออกใบอนุญาตในกรณีที่ผลการตรวจสอบตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานและผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะรักษา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปอย่างสม่าเสมอ โดยระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตตามการจาแนกผลิตภัณฑ์ใน
ข้อ 3.1.1
5 การตรวจติดตามผล
เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตยังคงมี คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่าเสมอ และโรงงานที่ทา
ผลิตภัณฑ์นั้นยัง มีความสามารถในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามระบบควบคุมคุณภาพที่ได้รับการตรวจ
ประเมินแล้วอย่างต่อเนื่อง
5.1 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการตรวจติดตามผลิตภัณฑ์และระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทาผลิต ภัณฑ์นั้น
ตามระยะเวลาที่กาหนด อาจดาเนินการโดยสานักงานหรือผู้ตรวจสอบการทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับ
การแต่งตั้งตามมาตรา 5 ก็ได้ หากดาเนินการโดยผู้ตรวจสอบการทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้รับใบอนุญาต
ต้องส่งรายงานการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพให้สานักงานภายใน 30 วันหลังการตรวจประเมิน
5.2 อาจมีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากสถานที่ผลิต สถานที่เก็บ และสถานที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อการ
ตรวจสอบติดตามเพิ่มเติมก็ได้
5.3 การจาแนกรายการทดสอบ
การจาแนกระดับความสาคัญ
ที่
รายการตรวจสอบ
สาคัญมาก สาคัญ
รอง
1
2
3
4
5
6
7

/

มิติ และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
ส่วนประกอบและการทา
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
คุณลักษณะทางกล
อายุการใช้งาน
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของขั้วหลอด
เครื่องหมายและฉลาก

/
/
/
/
/
/
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6. เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตให้
ทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ตามมาตรา 20 ภาคผนวก ข
หรือให้นาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ต้อ งเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาจาหน่ายในราช
อาณาจักร ตามมาตรา 21 ภาคผนวก ข ซึ่งสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแจ้งให้ทราบในวันที่ได้รับ
ใบอนุญาต
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