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ประกาศ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑหลอดฟลูออเรสเซนซ
มาตรฐานเลขที่ มอก. 236-2548
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในการประชุมครั้งที่ 557-1/2552 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552
ใหความเห็นชอบหลักเกณฑการรับรองผลิตภัณฑเพื่อใชเปนเอกสารอางอิงสําหรับการรับรองผลิตภัณฑ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จึงกําหนดหลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ
หลอดฟลูออเรสเซนซ มาตรฐานเลขที่ มอก.236-2548ไว ดังรายละเอียดทายประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2552
(ลงชื่อ) รัตนาภรณ จึงสงวนสิทธิ์
(นางรัตนาภรณ จึงสงวนสิทธิ์)
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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หลักเกณฑเฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ
หลอดฟลูออเรสเซนซ
มาตรฐานเลขที่ มอก.236-2548

1. การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
การอนุญาตใหใชเครื่องหมายมาตรฐานจะพิจารณาจากขีดความสามารถของโรงงานในการทําผลิตภัณฑให
เปนไปตามที่มาตรฐานกําหนด และขีดความสามารถในการควบคุมดูแลใหผลิตภัณฑเปนไปตามมาตรฐานโดย
สม่ําเสมอ

1.1 การตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ
สมอ.จะตรวจสอบการทําผลิตภัณฑของผูทํา ดังนี้
1.1.1 ระบบควบคุมคุณภาพ ตามขอกําหนดกิจกรรมในระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ใน ภาคผนวก ก.
ของหลักเกณฑการรับรองผลิตภัณฑ ดังนี้
(1) การควบคุมวัตถุดิบ
(2) การควบคุมระหวางการผลิต
(3) การควบคุมผลิตภัณฑสําเร็จรูป
(4) การควบคุมผลิตภัณฑที่ไมเปนตามขอกําหนด
(5) การชี้บงและสอบกลับได
(6) การเก็บรักษาผลิตภัณฑ
(7) เครื่องจักรที่ใชในการผลิต และการบํารุงรักษา
(8) การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ
(9) การฝกอบรม (ทักษะและความรูความสามารถ)
(10) การควบคุมบันทึกคุณภาพ
อนึ่ง สมอ.จะพิจารณารับผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพ หรือใบรับรอง ดังนี้
(1) หนวยงานที่ไดรับการแตงตั้งตามมาตรา 5
(2) หนวยงานที่ สมอ. ใหการยอมรับตามเกณฑที่ สมอ. กําหนด
1.1.2 ตองมีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบ ผลิตภัณฑทุกรายการตามที่มาตรฐาน กําหนด โดยที่การ
ตรวจสอบแตละรายการ อาจกระทําโดยผูขอรับใบอนุญาตหรือผูอื่นที่ไดรับมอบหมาย
1.1.3 เครื่องมือทดสอบและตองทดสอบเปนประจําที่โรงงานในรายการตอไปนี้ เปนอยางนอย
(1) รูปรางและมิติของหลอด
(2) ความทนตอโมเมนตบิดของขั้วหลอด
(3) ความตานทานฉนวนระหวางฝาครอบกับขาหลอด
(4) คาเริ่มตนกําลังไฟฟาของหลอด
(5) คาเริ่มตนแรงดันไฟฟาของหลอด
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(6)
(7)

คาเริ่มตนฟลักซการสองสวางของหลอด
อายุการใชงานและคาดํารงลูเมน

1.2 การตรวจสอบผลิตภัณฑ
สมอ. จะตรวจสอบผลิตภัณฑเพื่อการอนุญาตตามขอกําหนดในมาตรฐานทุกรายการ โดยมีการจําแนก
ผลิตภัณฑ การเก็บตัวอยางตรวจสอบ และการยอมรับผลทดสอบ ดังนี้
1.2.1 การจําแนกผลิตภัณฑ
แบบขั้วหลอด

กําลังไฟฟาที่กําหนด

ฟลักชการสอง

อายุการใชงาน

สวางที่กําหนด
ไมมากกวา 40 วัตต
G 13

41 ถึง 50 วัตต
มากกวา 50 วัตต
ไมมากกวา 40 วัตต

G5

41 ถึง 50 วัตต
มากกวา 50 วัตต
ไมมากกวา 40 วัตต

Fa 6

R 17d

41 ถึง 50 วัตต
มากกวา 50 วัตต

ตามคุณลักษณะเฉพาะ

ตามคุณลักษณะเฉพาะ

ไมมากกวา 40 วัตต

ของผลิตภัณฑ

ของผลิตภัณฑ

41 ถึง 50 วัตต

ที่ยื่น

ที่ยื่น

มากกวา 50 วัตต
ไมมากกวา 40 วัตต
Fa 8

41 ถึง 50 วัตต
มากกวา 50 วัตต
ไมมากกวา 40 วัตต

2G13

41 ถึง 50 วัตต
มากกวา 50 วัตต
ไมมากกวา 40 วัตต

W 4.3

41 ถึง 52 วัตต
มากกวา 52 วัตต
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1.2.2 การเก็บตัวอยางตรวจสอบ
เจาหนาที่เปนผูเก็บตัวอยาง 1 ชุดตัวอยาง / แบบขั้วหลอด / กลุมกําลังไฟฟาที่กําหนด / แบบของ
หลอดและวิธีการทํางาน / ลักษณะเฉพาะเชิงแสง / คาดํารงลูเมน / ฟลักซการสิองสวาง / อายุการใช
งาน โดย 1 ชุดตัวอยางประกอบดวยหลอดฟลูออเรสเซนซ ฯ จํานวน 20 หนวย
1.2.3 การยอมรับผลทดสอบ
สมอ. จะประเมินผลิตภัณฑตามขอกําหนดในมาตรฐาน โดยจะพิจารณาผลทดสอบผลิตภัณฑตาม
ความเหมาะสม ดังนี้
(1) ผลทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบที่ไดรับการแตงตั้งตามมาตรา 5
(2) ผลทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบที่ สมอ. ใหการยอมรับตามเกณฑที่ สมอ. กําหนด
1.3 การออกใบอนุญาต
สมอ. จะออกใบอนุญาตโดยระบุ ประเภท แบบขั้วหลอด กําลังไฟฟา แบบของหลอดและวิธีการทํางาน
ลักษณะเฉพาะเชิงแสง คาดํารงลูเมน ฟลักชการสองสวางที่กําหนด อายุการใชงาน และแบบรุน ตามที่ยื่นขอ

2. การตรวจติดตามภายหลังการอนุญาต
เพื่อใหมั่นใจวาผูรับใบอนุญาตยังคงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ สมอ.จะ
ดําเนินการตรวจติดตามภายหลังการอนุญาต โดยการตรวจสอบการทําผลิตภัณฑของผูรับใบอนุญาตและการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ ดังนี้
2.1 ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑโดยการประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑตามขอ 1.1.1 ณ โรงงานที่ทํา
ผลิตภัณฑ ปละ 1 ครั้ง
2.2 เก็บตัวอยางผลิตภัณฑจากโรงงานที่ทําผลิตภัณฑ เพื่อตรวจสอบ ปละ 1 ครั้ง
โดยทั่วไป สมอ.จะดําเนินการตรวจสอบการทําและตรวจสอบผลิตภัณฑของผูรับใบอนุญาตแตละราย 1 ครั้ง/ป
และหากผลการตรวจสอบแสดงวาผูรับใบอนุญาต สามารถรักษาคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานได
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง สมอ.อาจพิจารณาปรับลดจํานวนครั้งการตรวจสอบการทําและการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ ในทางกลับกันหากผลการตรวจแสดงวามีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูรับใบอนุญาตไมสามารถรักษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานไดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง สมอ.อาจพิจารณาปรับเพิ่มจํานวนครั้งการ
ตรวจสอบการทําและการตรวจสอบผลิตภัณฑตามความเหมาะสม
2.3 ซื้อตัวอยางผลิตภัณฑจากสถานที่จําหนายเพื่อตรวจสอบ ตามความเหมาะสม

3. เงื่อนไขที่ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ
3.1 ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
ผูรับใบอนุญาตตองไดรับการตรวจติดตามภายหลังการอนุญาตตามที่กําหนดและจัดใหโรงงานที่ระบุใน
ใบอนุญาตมีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ดังนี้
(1) ตองมีวิธีการควบคุมคุณภาพตามขอกําหนดกิจกรรมในระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑตาม
ภาคผนวก ก. ของหลักเกณฑการรับรองผลิตภัณฑ
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(2) ตองมีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบ ทุกรายการตามที่ มาตรฐาน กําหนด โดยที่การตรวจสอบแตละ
รายการอาจกระทําโดยผูรับใบอนุญาตหรือผูอื่นที่ไดรับมอบหมายก็ได
(3) ตองมีเครื่องมือทดสอบรายการตามขอกําหนดในหลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑที่ เกี่ยวของ
และตองทดสอบเปนประจําที่โรงงาน
(4) ตองแจงให สมอ. ทราบทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ ไปจากที่เคยแจงไวที่ สมอ .ซึ่งอาจมี
ผลตอคุณภาพผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาต
(5) ตองแจงปริมาณการผลิตผลิตภัณฑที่ไดรับใบอนุญาตตอสมอ. ทุกครึ่งปปฏิทินโดยตองแจงภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ครบกําหนดแจง
(6) ตองบันทึกและจัดเก็บขอรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑรวมทั้งบันทึกการแกไขและสงสําเนาให
สมอ. เมื่อไดรับการรองขอ
3.2 ผูรับใบอนุญาตตองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑที่ไดรับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงจาก สมอ.
3.3 ผูรับใบอนุญาตตองชําระคาใชจายในการตรวจสอบผลิตภัณฑภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงใหชําระ
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