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ทองรูปพรรณ
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ ครอบคลุมทองรูปพรรณทีม่ คี วามบริสทุ ธิข์ องทองคำประเภทและสัญลักษณ
ตาง ๆ และทองรูปพรรณที่มีสีเปนไปตามธรรมชาติของทองคำและที่มีสีอื่นๆ ดวย แตไมไดครอบคลุมถึง
สินคารูปพรรณทีท่ ำจากโลหะอืน่ ทีช่ บุ ดวยทองคำ

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
2.1 ความบริสทุ ธิข์ องทองคำ (gold fineness) หมายถึง อัตราสวนของน้ำหนักทองคำบริสทุ ธิต์ อ น้ำหนักทัง้ หมด
ของผลิตภัณฑโดยคิดหนวยเปนสวนในพันสวน (part per thousand,o oo ) หรือ รอยละ (percentage, %)
2.2 ทองคำบริสทุ ธิ์ (pure gold) หมายถึง โลหะทองคำ (Au) ทีม่ คี วามบริสทุ ธิข์ องทองคำ ไมนอ ยกวารอยละ
99.99 โดยน้ำหนัก
2.3 ทองรูปพรรณ (gold ornaments) หมายถึง ผลิตภัณฑทที่ ำหรือประกอบขึน้ ดวยทองคำบริสทุ ธิห์ รือโลหะทองคำ
ผสม (gold alloys) เทานัน้

3. ประเภทและสัญลักษณ
3.1 ประเภทและสัญลักษณของทองรูปพรรณ ใหเปนไปตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ประเภทและสัญลักษณ
(ขอ 3.1)

ประเภท
999
965
958
916
868
750
585
416
375
333

ความบริสุทธิ์
ต่ําสุด
999/1 000
965/1 001
958/1 000
916/1 000
868/1 001
750/1 000
585/1 000
416/1 000
375/1 000
333/1 000

สัญลักษณ
รอยละ
99.9
96.5
95.8
91.6
86.8
75
58.5
41.6
37.5
33.3

4. คุณลักษณะที่ตองการ
4.1 ตองประกอบดวยสวนประกอบทีเ่ ปนโลหะทองคำเปนหลัก และอาจมีสว นประกอบอืน่ เชน รอยตอ กานเข็ม
ตะขอ บานพับ หรือทีเ่ ปนนัยเดียวกัน
4.2 ในกรณีทที่ องรูปพรรณมีสว นประกอบทีเ่ ปนโลหะทองคำ ตองทำดวยทองคำทีม่ คี วามบริสทุ ธิต์ ามประเภทหรือ
สัญลักษณทรี่ ะบุไวทฉี่ ลาก
4.3 สวนประกอบอืน่ (รอยตอ กานเข็ม ตะขอ บานพับ หรือทีเ่ ปนนัยเดียวกัน) อาจมีการใชน้ำประสานทองหรือ
โลหะทองคำผสมทีม่ คี วามบริสทุ ธิแ์ ละ/หรือคุณลักษณะแตกตางไปจากทีร่ ะบุไวตามสวนประกอบทีเ่ ปนโลหะ
ทองคำก็ได แตการใชน้ำประสานทองหรือโลหะทองคำผสมจะตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการเชื่อมตอ
ยึดจับ เสริมสรางความแข็งแรง หรืออืน่ ๆ ตามเจตนาของสวนประกอบนัน้ เทาทีจ่ ำเปน หามใชน้ำประสานทอง
หรือโลหะผสมนั้น เพื่อวัตถุประสงคในการเพิ่มน้ำหนักทองรูปพรรณหรือเพื่อการแสวงหาผลประโยชนทาง
การคาโดยมิชอบ
4.4 สวนประกอบและฝมอื การประกอบทองรูปพรรณ ตองแข็งแรง ทนทาน ไมมตี ำหนิ และอยใู นสภาพเรียบรอย
4.5 ความบริสทุ ธิข์ องทองคำเมือ่ นำทองรูปพรรณทัง้ ชิน้ งานมาหลอมรวมกันแลวตองเปนไปตามตารางที่ 1
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม ISO 11426
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5. เครือ่ งหมายและฉลาก
5.1 ที่ทองรูปพรรณทุกชิ้น อยางนอยตองมี เลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นและ
อานไดงา ย ชัดเจน ครบถวนและถาวร
(1) ชือ่ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทยของผทู ำ หรือโรงงานทีท่ ำ ใหประทับตราหรือ
สลักลงบนชิน้ งาน
(2) ประเภทหรือสัญลักษณตามขอ 3.
5.2 ทีฉ่ ลากของทองรูปพรรณอยางนอยตองมี เลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนีด้ ว ยภาษาไทย
ทีเ่ ห็นและอานไดงา ย ชัดเจน
(1) ประเภทหรือสัญลักษณของทองรูปพรรณ ในกรณีทเี่ ปนทองรูปพรรณทีส่ งั่ หรือนำเขามาในราชอาณาจักร
เพือ่ ขาย ใหระบุชอื่ ประเทศทีท่ ำดวย
(2) ชือ่ สถานทีป่ ระกอบการหรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทยของผทู ำเพือ่ ขาย หรือของ
ผสู งั่ หรือนำเขามาในราชอาณาจักรเพือ่ ขาย แลวแตกรณี
(3) ปริมาณความบริสทุ ธิข์ องทองรูปพรรณ เปนรอยละ หรือใชสญ
ั ลักษณ % แทนก็ได
(4) น้ำหนักทองรูปพรรณ เปนกรัม (g)
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศดวย ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน

6. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
6.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

–3–

มอก. 303 – 2548

ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
(ขอ 6.1)
ก.1 รนุ หมายถึง ทองรูปพรรณทประเภทและลวดลายเดียวกัน จำหนายในคราวเดียวกัน
ก.2 ขนาดตัวอยาง
ใหชักตัวอยางทองรูปพรรณโดยวิธีสุมใหไดจำนวนชิ้นตัวอยางเทากับรอยละ 5 ของผลรวมของจำนวนรุน
ทีจ่ ำหนาย
ก.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางทองรูปพรรณตองเปนไปตามขอ 4. ทุกขอจึงจะถือวาทองรูปพรรณรนุ นัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมนี้
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