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หลักเกณฑเฉพาะ
ในการรับรองผลิตภัณฑ
สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนําทองแดง หุมฉนวน
พอลิโอเลฟน สําหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ
มาตรฐานเลขที่ มอก. 2434-2552
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ประกาศ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ
สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนําทองแดง หุมฉนวนพอลิโอเลฟน
สําหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ
มาตรฐานเลขที่ มอก. 2434-2552
คณะกรรมการมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 557-1/2552
เมื่ อ วั น ที่
21 มกราคม 2552 ใหความเห็นชอบหลักเกณฑการรับรองผลิตภัณฑ เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงสําหรับการรับรอง
ผลิตภัณฑ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จึงกําหนดหลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑสายเคเบิล
โทรคมนาคม ตัวนําทองแดง หุมฉนวนพอลิโอเลฟนสําหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศมาตรฐานเลขที่ มอก. 2434-2552ไว
ดังมีรายละเอียดทายประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันประกาศ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
(ลงชื่อ)

ชัยยง กฤตผลชัย

(นายชัยยง กฤตผลชัย)
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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หลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ
สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนําทองแดง หุมฉนวนพอลิโอเลฟน
สําหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ
มาตรฐานเลขที่ มอก. 2434-2552

1. การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
การอนุญาตใหใชเครื่องหมายมาตรฐานจะพิจารณาจากขีดความสามารถในการทําผลิตภัณฑใหเปนไปตามที่
มาตรฐานกําหนด และขีดความสามารถในการควบคุมดูแลใหผลิตภัณฑเปนไปตามมาตรฐาน อยางสม่ําเสมอ
1.1 การตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ
สมอ. จะตรวจสอบการทําผลิตภัณฑของผูทํา ดังนี้
1.1.1 ประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑของโรงงานที่ทําตามขอกําหนดกิจกรรมในภาคผนวก 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 จากหนวยงานดังนี้
(1) หนวยงานที่ไดรับการแตงตั้ง ตามมาตรา 5
(2) หนวยงานที่ สมอ.ใหการยอมรับตามเกณฑที่ สมอ.กําหนด
1.1.2 ตองมีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบผลิตภัณฑทุกรายการตามมาตรฐาน โดยที่การตรวจสอบแตละ
รายการอาจกระทําโดยผูขอรับอนุญาตหรือผูอื่นที่ไดรับมอบหมาย
1.1.3 เครื่องมือทดสอบ/การทดสอบที่ตองทําเปนประจํา ในรายการตอไปนี้ เปนอยางนอย
(1) ความทนแรงดันกระแสตรง
(2) ความตอเนื่องของชิลด
(3) ความตอเนื่องของตัวนํา
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1.2 การตรวจสอบผลิตภัณฑ
สมอ. จะตรวจสอบผลิตภัณฑเพื่อการอนุญาตตามขอกําหนดในมาตรฐานทุกรายการ โดยมีการจําแนก
ผลิตภัณฑ การเก็บตัวอยางตรวจสอบ และการยอมรับผลทดสอบ ดังนี้
1.2.1 การจําแนกผลิตภัณฑ
กลุม
จํานวนคูสาย
แบบ
ขนาดตัวนํา
1

ไมเกิน 25

2

เกิน 25 แตไมเกิน 600

0.4 mm (26 AWG)
0.5 mm (24 AWG)
0.65 mm (22 AWG)
0.9 mm (19 AWG)

มีสายสะพาน
3
เกิน 600 แตไมเกิน 1800
4
เกิน 1800 แตไมเกิน 3000
5
ไมเกิน 25
0.4 mm (26 AWG)
0.5 mm (24 AWG)
6
เกิน 25 แตไมเกิน 600
ไมมีสายสะพาน
0.65 mm (22 AWG)
7
เกิน 600 แตไมเกิน 1800
0.9 mm (19 AWG)
8
เกิน 1800 แตไมเกิน 3000
1.2.2 การเก็บตัวอยางตรวจสอบ
เจาหนาที่เปนผูเก็บตัวอยาง 2 ชุดตัวอยางตอแบบ กลุมจํานวนคูสาย โดยตัวอยางตองมีขนาดตัวนําต่ําสุด
และจํานวนคูสายสูงสุดตามที่ยื่นขอรวมอยูดวย
หมายเหตุ 1 ชุดตัวอยางประกอบดวยสายเคเบิลโทรคมนาคมฯ จํานวน 100 เมตร
1.2.3 การยอมรับผลทดสอบ
สมอ. จะประเมินผลิตภั ณฑตามขอกําหนดในมาตรฐาน โดยจะพิจารณาผลทดสอบผลิตภัณ ฑ
ตาม ความเหมาะสม ดังนี้
(1) ผลทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบที่ไดรับการแตงตั้งตามมาตรา 5
(2) ผลทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบที่ สมอ.ใหการยอมรับตามเกณฑที่ สมอ.กําหนด
1.3 การออกใบอนุญาต
สมอ.จะออกใบอนุญาตโดยระบุ แบบ ขนาดตัวนํา และจํานวนคูสายสูงสุด
ตัวอยางการระบุใบอนุญาต
1 สายโทรคมนาคมฯ แบบไมมีสายสะพาน ขนาดตัวนํา 0.4 mm(26 AWG) และ 0.65 mm (22 AWG) ไมเกิน 900 คูสาย
2 สายโทรคมนาคมฯ แบบมีสายสะพาน ขนาดตัวนํา 0.5 mm (24 AWG) 0.65 mm (22 AWG) และ 0.9 mm (19 AWG)
ไมเกิน 1500 คูสาย

2. การตรวจติดตามภายหลังการอนุญาต
เพื่ อ ให มั่ น ใจว า ผู รั บ ใบอนุ ญ าตยั ง คงรั ก ษาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห เ ป น ไปตามมาตรฐานอย า งสม่ํ า เสมอ สมอ.
จะดํ า เนิ น การตรวจติ ด ตามภายหลั ง การอนุ ญ าต โดยการตรวจสอบการทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องผู รั บ ใบอนุ ญ าตและ
การตรวจสอบผลิตภัณฑ ดังนี้
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2.1 ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ โดยการประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑตามขอ 1.1.1 ณ โรงงานที่ทําผลิตภัณฑ
ปละ 1 ครั้ง
2.2 เก็บตัวอยางผลิตภัณฑจากโรงงานที่ทําผลิตภัณฑ เพื่อตรวจสอบ 1 ครั้ง/ป
โดยทั่วไป สมอ.จะดําเนินการตรวจสอบการทําและตรวจสอบผลิตภัณฑของผูรับใบอนุญาตแตละราย 1 ครั้ง/ป และ
หากผลการตรวจแสดงว า ผู รั บ ใบอนุ ญ าต สามารถรั ก ษาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห เ ป น ไปตามมาตรฐาน
ไดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง สมอ.อาจพิจารณาปรับลดจํานวนครั้งการตรวจสอบการทําและการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ ในทางกลับกันหากผลการตรวจแสดงวามีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูรับใบอนุญาตไมสามารถรักษาคุณภาพ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห เ ป น ไปตามมาตรฐานได อ ย า งสม่ํ า เสมอและต อ เนื่ อ ง สมอ.อาจพิ จ ารณาปรั บ เพิ่ ม จํ า นวนครั้ ง
การตรวจสอบการทําและการตรวจสอบผลิตภัณฑ ตามความเหมาะสม
2.3 ซื้อตัวอยางผลิตภัณฑจากสถานที่จําหนายเพื่อตรวจสอบ ตามความเหมาะสม

3. เงื่อนไขที่ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ
3.1 ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
ผูรับใบอนุญาตตองไดรับการตรวจติดตามภายหลังการอนุญาตตามที่กําหนดและจัดใหมีการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ ดังนี้
(1) ตองมีวิธีการควบคุมคุณภาพตามขอกําหนดกิจกรรมในระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ตามภาคผนวก ก.
ของหลักเกณฑการรับรองผลิตภัณฑ
(2) ต อ งมี ก ารควบคุ ม /ตรวจสอบ/ทดสอบ ทุ ก รายการตามที่ ม าตรฐานกํ า หนด โดยที่ ก ารตรวจสอบ
แตละรายการอาจกระทําโดยผูรับใบอนุญาตหรือผูอื่นที่ไดรับมอบหมายก็ได
(3) ตองมีเครื่องมือทดสอบรายการตามขอกําหนดในหลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
และตองทดสอบเปนประจําที่โรงงาน
(4) ตองแจงให สมอ. ทราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ ไปจากที่เคยแจงไวที่ สมอ .ซึ่งอาจมีผล
ตอคุณภาพผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาต
(5) ตองแจงปริมาณการผลิตผลิตภัณฑที่ไดรับใบอนุญาตตอสมอ. ทุกครึ่งปปฏิทินโดยตองแจงภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ครบกําหนดแจง
(6) ตองบันทึกและจัดเก็บขอรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑรวมทั้งบันทึกการแกไข และสงสําเนาให
สมอ. เมื่อไดรับการรองขอ
3.2 ผูรับใบอนุญาตตองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑที่ไดรับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงจาก สมอ.
3.3 ผูรับใบอนุญาตตองชําระคาใชจายในการตรวจสอบผลิตภัณฑภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงใหชําระ
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