มอก. คืออะไร
มอก.เป็ นคําย่อมาจาก"มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม" หมายถึงข้ อกําหนดทางวิชาการที่สาํ นักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้ กําหนดขึ ้นเพื่อเป็ นแนวทางแก่ผ้ ผู ลิตในการผลิตสินค้ าให้ มีคณ
ุ ภาพในระดับที่เหมาะสมกับ
การใช้ งานมากที่สดุ โดยจัดทําออกมาเป็ นเอกสารและจัดพิมพ์เป็ นเล่ม
ภาย ในมอก.แต่ละเล่มประกอบด้ วยเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สําคัญ
ประสิทธิภาพของการนําไปใช้ งาน คุณภาพของวัตถุที่นํามาผลิต และวิธีการทดสอบเป็ นต้ น
ปั จจุบนั สินค้ าที่สมอ. กําหนดเป็ นมาตรฐานปั จจุบนั มีอยูก่ ว่า 2,000 เรื่ อง ครอบคลุมสินค้ าที่เราใช้
อยูใ่ นชีวิตประจําวันหลายๆ ประเภท ได้ แก่ ประเภทอาหาร เครื่ องใช้ ไฟฟ้า ยานพาหนะ สิง่ ทอ วัสดุก่อสร้ าง เป็ นต้ น

มอก. มีความสําคัญอย่ างไร
มอก. มีประโยชน์ตอ่ ผู้เกี่ยวข้ องในหลายด้ านด้ วยกัน ดังนี ้

ประโยชน์ ต่อผู้ผลิต
1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

้
างานซํ ้าซ้ อน
2. ลดรายจ่าย ลดเครื่ องจักร ลดขันตอนการทํ
3. ช่วยให้ ได้ สน
ิ ค้ าที่มีคณ
ุ ภาพสมํ่าเสมอ
4. ทําให้ สน
ิ ค้ ามีคณ
ุ ภาพดีขึ ้น และมีราคาถูกลง
5. เพิ่มโอกาสทางการค้ า ในการจัดซื ้อจัดจ้ างของหน่วยงานราชการที่มีการกําหนดให้ สน
ิ ค้ านันๆต้
้ องได้ รับมอก.

ประโยชน์ ผ้ ูบริโภค
1. ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ า และ
2. สร้ างความปลอดภัยในการนําไปใช้
3. ในกรณีที่ชํารุ ด ก็สามารถหาอะไหล่ได้ ง่าย เพราะสินค้ ามีมาตรฐานเดียวกัน ใช้ ทดแทนกันได้
4. วิธีการบํารุ งรักษาใกล้ เคียงกัน ไม่ต้องหัดใช้ สินค้ าใหม่ทกุ ครัง้ ที่ซื ้อ
5. ได้ สน
ิ ค้ าคุณภาพดีขึ ้นในราคาที่เป็ นธรรมคุ้มค่ากับการใช้ งาน

ประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจส่ วนรวมหรือประโยชน์ ร่วมกัน
1. ช่วยเป็ นสื่อกลางเป็ นบรรทัดฐานทางการค้ า ทําให้ ผ้ ผู ลิตและผู้บริ โภคมีความ เข้ าใจที่ตรงกัน
2. ก่อให้ เกิดความยุติธรรมในการซื ้อขาย
3. ประหยัดการใช้ ทรัพยากรของชาติ ทําให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สงู สุด
4. สร้ างโอกาสทางการแข่งขันให้ กบ
ั ผู้ประกอบการไทย
5. ป้องกันสินค้ าคุณภาพตํ่าเข้ ามาจําหน่ายในประเทศ
6. สร้ างความเข้ มแข็งให้ กบ
ั อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

หมาย เลขมอก. คือหมายเลขที่กาํ หนดขึน้ เพื่อระบุลาํ ดับที่ของการออกมาตรฐานและปี ที่ สมอ.ประกาศเป็ นมาตรฐาน ซึ่งจะ
ระบุอยู่บนตัวสินค้ า ตัวอย่ างเช่ นเครื่ องหมายมาตรฐานที่แสดงว่ าสินค้ าได้ รับมาตรฐานอะไร

เครื่ องหมายมาตรฐานสํ าหรับผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.)
ในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ นั ผูร้ ับรองจะมีการออกใบรับรอง และให้แสดงเครื่ องหมายรับรอง โดยในส่ วนของประเทศไทย
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ วิธีที่ 3 แบบที่ 5 จัดเป็ นการรับรองคุณภาพโดยบุคคลที่ 3 และมี
การทดสอบแบบของผลิตภัณฑ์ ประเมินระบบการควบคุมคุณภาพของ โรงงานที่ผลิต รวมทั้งมีการติดตามผลและได้ออกใบอนุญาตให้แสดง
เครื่ องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่ องหมายมาตรฐาน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นการตรวจสอบและได้รับการรับรองจาก สมอ. แล้วว่ามีคุณภาพ ได้มาตรฐานที่
กําหนด มีความปลอดภัยในการอุปโภค บริ โภค มีประสิ ทธิภาพในการใช้งาน และมีคุณภาพสมราคา ปั จจุบนั สมอ.ได้อนุญาตในแสดง
เครื่ องหมาย มอก. กับผลิตภัณฑ์ 5 เครื่ องหมาย คือ

1. เครื่ องหมายมาตรฐานทั่วไป เป็ นเครื่ องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ สมอ. กําหนดมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์น้ นั ไว้แล้วซึ่ งผูผ้ ลิต
สามารถยืน่ ขอการรับรองคุณภาพโดยสมัครใจ (มาตรฐานทัว่ ไป) เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์กาํ หนดในมาตรฐาน
และหลัก ประกันให้กบั ผูบ้ ริ โภคหรื อผูซ้ ้ื อว่าผลิตภัณฑ์น้ นั มีคุณภาพ มีความปลอดภัยคุม้ ค่า และเหมาะสมกับราคา เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารวัสดุ
ก่อสร้าง วัสดุสาํ นักงาน เครื่ องใช้ไฟฟ้า เป็ นต้น

2. เครื่ องหมายมาตรฐานบังคับ เป็ นเครื่ องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งเป็ นไป ตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ)
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู ้ บริ โภคและป้องกันความเสี ยหายอันอาจจะเกิดต่อเศรษฐกิจและ สังคม โดยส่ วนรวม โดยกฎหมายบังคับผูผ้ ลิต ผูน้ าํ
เข้าและผู ้ จําหน่าย จะต้องผลิต นําเข้า และจําหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นไป ตามมาตรฐานแล้วเท่านั้น ซึ่ งจะต้องมีเครื่ องหมายมาตรฐานบังคับ ติด
แสดงไว้ทุกหน่วยเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์น้ นั ได้ผา่ นการตรวจสอบรับรองแล้วตามกฎหมาย เช่น ไม้ขีดไฟ สายไฟฟ้า บัลลาสต์ ผงซักฟอก
ท่อพีวีซี ผลิตภัณฑ์ เหล็ก ถังดับเพลิง ของเล่นเด็ก หมวกกันน๊อค เป็ นต้น

3. เครื่ องหมายมาตรฐานเฉพาะด้ านความปลอดภัย เป็ นเครื่ องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งมีความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่ งสํานักงาน
ฯ จะกําหนดมาตรฐานโดยเน้นเฉพาะเรื่ องความปลอดภัยเป็ นสําคัญเพื่อให้การคุม้ ครองแก่ ผูบ้ ริ โภคด้านความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น เตารี ด
พัดลมไฟฟ้า เป็ นต้น เครื่ องหมายที่มีท้ งั แบบบังคม และไม่บงั คับ หากเป็ นแบบ บังคับก็ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ตอ้ งทําผลิตภัณฑ์ให้ได้ตาม
มาตรฐานที่ กําหนดทั้งผูท้ าํ ผูน้ าํ เข้า และผูจ้ าํ หน่าย

4. เครื่ องหมายมาตรฐานเฉพาะด้ านสิ่งแวดล้ อม เป็ นเครื่ องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติใน การรักษาสิ่ งแวดล้อม เช่นการ
ประหยัดนํ้าและการไม่ก่อให้เกิด มลพิษในอากาศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และการ รักษาสิ่ งแวดล้อมโดยรวมของประเทศ เช่น
เครื่ องซักผ้า ประหยัด นํ้า ตูเ้ ย็นที่ไม่ใช้สาร CFC เป็ นต้น เครื่ องหมายนี้มีท้ งั แบบบังคับ และไม่บงั คับหากเป็ นแบบบังคับก็ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
กฎหมายที่ ต้อง ทําผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กาํ หนด ทั้งผูท้ าํ ผูน้ าํ เข้า และ ผูจ้ าํ หน่าย

5. เครื่ องหมายมาตรฐานเฉพาะด้ านความเข้ ากันได้ ทางแม่ เหล็กไฟฟ้ า เป็ นเครื่ องหมายรับรองผลิต ภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติของความเข้ากันได้
ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่ งเป็ น ผลิตภัณฑ์ที่สามารถทํางานร่ วมกับผลิตภัณฑ์อื่นหรื อใช้พร้อมกันได้และไม่ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ในระดับหนึ่ง
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เครื่ องรับ-ส่ งวิทยุและเครื่ องมือทางการแพทย์ เป็ นต้นเครื่ องหมายนี้มีท้ งั แบบ
บังคับ และไม่บงั คับหากเป็ นมาตรฐานบังคับ ผูผ้ ลิต ผูน้ าํ เข้า และผู ้ จําหน่ายจะต้องผลิตนําเข้า และจําหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาตรฐานเท่านั้น

เครื่ องหมายมาตรฐานสําหรั บผลิตภัณฑ์ ชุมชน (มผช.) ในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) นั้นผูร้ ับรอง คือ สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จะเป็ นผูใ้ ห้การรับรอง โดยจะมีเงื่อนไขการรับรอง ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน และต่างจากการให้การรับรอง
เครื่ องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่ งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ของสมอ. จะแสดง
เครื่ องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ดังภาพด้านบนไว้ที่ผลิตภัณฑ์

