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คณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมไดพจิารณามาตรฐานนีแ้ลว   เหน็สมควรเสนอรฐัมนตรปีระกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม พ.ศ. 2511

มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม ทองรปูพรรณ นี ้ไดประกาศใชครัง้แรกเปนมาตรฐานเลขที ่มอก.303-2522 ใน
ราชกจิจานเุบกษา เลม 96 ตอนที ่123 วนัที ่25 กรกฎาคม พทุธศกัราช 2522 ตอมาไดพจิารณาเหน็สมควรแกไข
ปรบัปรงุสาระสำคญัในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมดงักลาวและคมุครองผบูรโิภค  จงึไดแกไขปรบัปรงุโดยยกเลกิ
มาตรฐานเดมิและกำหนดมาตรฐานนีข้ึน้ใหม
มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้กำหนดขึน้โดยอาศยัขอมลูจากผทูำ และเอกสารตอไปนีเ้ปนแนวทาง

ISO 11426 : 1997 Determination of gold in gold jewellery alloys - Cupellation method (fire
assay)
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ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม
ฉบบัที ่ 3405   ( พ.ศ. 2548 )

ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
พ.ศ. 2511

เรือ่ง  ยกเลกิและกำหนดมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
ทองรปูพรรณ

โดยทีเ่ปนการสมควรปรบัปรงุมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม ทองรปูพรรณ มาตรฐานเลขที ่มอก. 303-
2522

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม พ.ศ. 2511
รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรมออกประกาศยกเลกิประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัที ่401 (พ.ศ. 2522)
ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรือ่ง กำหนดมาตรฐานผลติภณัฑ
อตุสาหกรรม ทองรปูพรรณ ลงวนัที ่ 18 เมษายน พ.ศ. 2522  และออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
ทองรปูพรรณ มาตรฐานเลขที ่มอก. 303-2548 ขึน้ใหม ดงัมรีายละเอยีดตอทายประกาศนี้

ทัง้นี ้ใหมผีลตัง้แตวนัทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษา เปนตนไป

ประกาศ ณ วนัที ่31  สงิหาคม  พ.ศ. 2548

     รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรม
สรุยิะ  จงึรงุเรอืงกจิ
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มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
ทองรูปพรรณ

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้ครอบคลมุทองรปูพรรณทีม่คีวามบรสิทุธิข์องทองคำประเภทและสญัลกัษณ

ตาง ๆ และทองรูปพรรณที่มีสีเปนไปตามธรรมชาติของทองคำและที่มีสีอื่นๆ ดวย แตไมไดครอบคลุมถึง
สนิคารปูพรรณทีท่ำจากโลหะอืน่ทีช่บุดวยทองคำ

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้มดีงัตอไปนี้

2.1 ความบรสิทุธิข์องทองคำ (gold fineness) หมายถงึ อตัราสวนของน้ำหนกัทองคำบรสิทุธิต์อน้ำหนกัทัง้หมด
ของผลติภณัฑโดยคดิหนวยเปนสวนในพนัสวน (part per thousand,      ) หรอื รอยละ (percentage, %)

2.2 ทองคำบรสิทุธิ ์ (pure gold) หมายถงึ โลหะทองคำ (Au) ทีม่คีวามบรสิทุธิข์องทองคำ ไมนอยกวารอยละ
99.99 โดยน้ำหนกั

2.3 ทองรปูพรรณ (gold ornaments) หมายถงึ ผลติภณัฑทีท่ำหรอืประกอบขึน้ดวยทองคำบรสิทุธิห์รอืโลหะทองคำ
ผสม (gold alloys) เทานัน้

3. ประเภทและสญัลกัษณ
3.1 ประเภทและสญัลกัษณของทองรปูพรรณ ใหเปนไปตามตารางที ่1

o
  oo
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ตารางที ่1 ประเภทและสญัลกัษณ
(ขอ 3.1)

4. คุณลักษณะที่ตองการ
4.1 ตองประกอบดวยสวนประกอบทีเ่ปนโลหะทองคำเปนหลกั และอาจมสีวนประกอบอืน่ เชน รอยตอ กานเขม็

ตะขอ บานพบั หรอืทีเ่ปนนยัเดยีวกนั
4.2 ในกรณทีีท่องรปูพรรณมสีวนประกอบทีเ่ปนโลหะทองคำ ตองทำดวยทองคำทีม่คีวามบรสิทุธิต์ามประเภทหรอื

สญัลกัษณทีร่ะบไุวทีฉ่ลาก
4.3 สวนประกอบอืน่ (รอยตอ กานเขม็ ตะขอ บานพบั หรอืทีเ่ปนนยัเดยีวกนั) อาจมกีารใชน้ำประสานทองหรอื

โลหะทองคำผสมทีม่คีวามบรสิทุธิแ์ละ/หรอืคณุลกัษณะแตกตางไปจากทีร่ะบไุวตามสวนประกอบทีเ่ปนโลหะ
ทองคำก็ได แตการใชน้ำประสานทองหรือโลหะทองคำผสมจะตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการเชื่อมตอ
ยดึจบั เสรมิสรางความแขง็แรง หรอือืน่ๆ ตามเจตนาของสวนประกอบนัน้เทาทีจ่ำเปน หามใชน้ำประสานทอง
หรือโลหะผสมนั้น เพื่อวัตถุประสงคในการเพิ่มน้ำหนักทองรูปพรรณหรือเพื่อการแสวงหาผลประโยชนทาง
การคาโดยมชิอบ

4.4 สวนประกอบและฝมอืการประกอบทองรปูพรรณ ตองแขง็แรง ทนทาน ไมมตีำหน ิและอยใูนสภาพเรยีบรอย
4.5 ความบรสิทุธิข์องทองคำเมือ่นำทองรปูพรรณทัง้ชิน้งานมาหลอมรวมกนัแลวตองเปนไปตามตารางที ่1

การทดสอบใหปฏบิตัติาม ISO 11426

ประเภท
ความบริสุทธ์ิ

ต่ําสุด
สัญลักษณ
รอยละ

999 999/1 000 99.9
965 965/1 001 96.5
958 958/1 000 95.8
916 916/1 000 91.6
868 868/1 001 86.8
750 750/1 000 75
585 585/1 000 58.5
416 416/1 000 41.6
375 375/1 000 37.5
333 333/1 000 33.3
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5. เครือ่งหมายและฉลาก
5.1 ที่ทองรูปพรรณทุกชิ้น อยางนอยตองมี เลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นและ

อานไดงาย ชดัเจน ครบถวนและถาวร
(1) ชือ่หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยของผทูำ หรอืโรงงานทีท่ำ ใหประทบัตราหรอื

สลกัลงบนชิน้งาน
(2) ประเภทหรอืสญัลกัษณตามขอ 3.

5.2 ทีฉ่ลากของทองรปูพรรณอยางนอยตองม ีเลข อกัษร หรอืเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนีด้วยภาษาไทย
ทีเ่หน็และอานไดงาย ชดัเจน
(1) ประเภทหรอืสญัลกัษณของทองรปูพรรณ ในกรณทีีเ่ปนทองรปูพรรณทีส่ัง่หรอืนำเขามาในราชอาณาจกัร

เพือ่ขาย ใหระบชุือ่ประเทศทีท่ำดวย
(2) ชือ่สถานทีป่ระกอบการหรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยของผทูำเพือ่ขาย หรอืของ

ผสูัง่หรอืนำเขามาในราชอาณาจกัรเพือ่ขาย แลวแตกรณี
(3) ปรมิาณความบรสิทุธิข์องทองรปูพรรณ เปนรอยละ หรอืใชสญัลกัษณ % แทนกไ็ด
(4) น้ำหนกัทองรปูพรรณ เปนกรมั (g)
ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศดวย ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน

6. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
6.1 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.
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ภาคผนวก ก.
การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ

(ขอ 6.1)

ก.1 รนุ หมายถงึ ทองรปูพรรณทประเภทและลวดลายเดยีวกนั จำหนายในคราวเดยีวกนั
ก.2 ขนาดตวัอยาง

ใหชักตัวอยางทองรูปพรรณโดยวิธีสุมใหไดจำนวนชิ้นตัวอยางเทากับรอยละ 5 ของผลรวมของจำนวนรุน
ทีจ่ำหนาย

ก.3 เกณฑตดัสนิ
ตวัอยางทองรปูพรรณตองเปนไปตามขอ 4. ทกุขอจงึจะถอืวาทองรปูพรรณรนุนัน้เปนไปตามมาตรฐานผลติภณัฑ
อตุสาหกรรมนี้


