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ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี
มาตรฐานเลขที่ มอก. 208-2562
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ
อนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละมาตรฐานให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผล
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงกำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการ
อนุญ าตสำหรับ ผลิต ภัณ ฑ์อ ุต สาหกรรมลวดตาข่า ยเหล็ก เคลือ บสัง กะสี มาตรฐานเลขที่ มอก. 208-2562 ดัง
รายละเอียดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 90 สิงหาคม พ.ศ. ๒(ร:๖๓

(นายธนะ อัลภา'ซน์)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี
มาตรฐานเลขที่ มอก. 208-2562
1. ขอบข่าย
เอกสารฉบับนี้กำหนด เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในการยื่น คำขอรับ ใบอนุญ าต นิยามโรงงานที่ทำ
ผลิตภัณฑ์สำหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รูปแบบการอนุญาต การตรวจระบบการควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้ง การออกใบอนุญาต การตรวจติดตามผล และเงื่อนไข
ที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ

2. การยื่นคำขอ
ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
2.1 เอกสารตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผล
2.2 ภาพตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานพร้อมระบุตำแหน่งที่จะแสดงบนผลิตภัณฑ์หลังจากที่ได้รับ
ใบอนุญาตแล้ว

3. โรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์สำหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) นี้หมายถึง โรงงานทีอ่ ย่า งน้อ ยต้อ งมี
กรรมวิธีการสานหรือการเชื่อมลวดเหล็กเคลือบสังกะสีเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดตาข่ายเหล็กเคลือบ
สังกะสี

4. รูปแบบการอนุญาต มี 1 แบบ ดังนี้
อนุญาตทั่วไป

5. การตรวจระบบการควบคุมคุณภาพ
ระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
และติดตามผล และสำหรับมาตรฐานนี้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ยอมรับดังต่อไปนี้
(1) รายงานผลการประเมิน ระบบควบคุม คุณ ภาพของโรงงานที่ท ำผลิต ภัณ ฑ์ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงาน
หรือหน่วยตรวจ หุฐืร
(2) ใบรับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate of Conformity) ที่ออกโดยหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือหน่วยงานภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วม
รายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดไวิในหลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผล
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6. การตรวจสอบผลิตภัณ ฑ์
กรณียื่นคำขอโดยใช้ใบรับรองผลิตภัณฑ์ตามข้อ 5 (2) ไม่ต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์
6.1 การจำแนกผลิตภัณฑ์เป็นดังนี้

ประเภท

ขนาดระบุของ
ข่องตาข่าย
(มิลลิเมตร)

แบบ
ตาหกเหลิยม

10
26

13
40

16

20

0.56 0.71 0.80 0.90
1.00 1.25 1.40 1.60

ตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปน

20
50

25

32

40

2.00 2.50 2.80
4.00 5.00

ตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส

9
18
35

10
20
40

12
25
50

15
30
60

1.60 2.00 2.50 2.80
3.15 4.00 5.00

การสาน

ตาสี่เหลี่ยมผืนผ้า

การเชื่อม

เส้นผ่านศูนย์กลาง
ของลวด
(มิลลิเมตร)

ตามที่ยื่นขอ

10
38

ตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ตาสี่เหลี่ยมผืนผ้า

15
50

20

ตามที่ยื่นขอ

3.15

ตามที่ยื่นขอ

25

0.60 0.80 0.90
1.25 1.40 1.60
2.00 2.24

1.00
1.80

ตามที่ยื่นขอ

6.2 การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน
เก็บตัวอย่างจำนวน 2 ชุดตัวอย่าง ต่อประเภท ต่อแบบ โดยเก็บเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่สุดที่ขนาดระบุของ
ซ่องตาข่ายน้อยสุด และเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กสุดที่ขนาดระบุของซ่องตาข่ายมากสุด
หมายเหตุ ตัวอย่าง 1 ชุดตัวอย่าง ประกอบด้วย ลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี จำนวน 1 ม้วนหรือผืน
6.3 ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้โรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน
ดังนี้
6.3.1 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานทุกรายการ โดยที่แต่ละรายการ อาจกระทำโดยผู้ฃอรับใบอนุญาต
หรือผู้อื่นที่ได้รับมอบหมาย
6.3.2 มีเครื่องมือทดสอบ และต้องทดสอบเป็นประจำที่โรงงาน ในรายการต่อไปนี้
(1) ขนาด
(2) แรงเฉือนของจุดเชื่อม (เฉพาะประเภทการเชื่อม)

7. การอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้ง (ถ้ามี)
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8. การออกใบอนุญาต
การออกใบอนุญาตจะระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตตามการจำแนกผลิตภัณฑ์ตามข้อ 6.1
ตัวอย่างการออกใบอนุญาต
- ประเภทการสาน แบบตาหกเหลี่ยม ขนาดระบุของซ่องตาข่าย 10 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของลวด
0.90 และ 1.00 มิลลิเมตร
- ประเภทการเขื่อม แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดระบุของซ่องตาข่าย 20 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของลวด
1.00 และ 1.25 มิลลิเมตร

9. การตรวจติดตามผล
สมอ. จะดำเนินการตรวจติดตามผลภายหลังการอนุญาตตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบ
เพื่อการอนุญาตและติดตามผลต่อไป

10. เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด
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