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1. วัตถุประสงค์ 
ข้อก ำหนดเฉพำะในกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์: หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำนี้ ก ำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือใช้ประกอบกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์: หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ 

  
2. ขอบข่าย 

ข้อก ำหนดเฉพำะในกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์: หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำนี้  เป็นกำรก ำหนดหลักเกณฑ์
เฉพำะในกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์: หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ โดยครอบคลุมกำรชี้บ่งผลิตภัณฑ์ และหลักเกณฑ์
หรือข้อก ำหนด  

 

3. นิยาม 

3.1 ผู้ย่ืนค าขอ  หมำยถึง นิติบุคคลที่ประสงค์จะขอรับกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ กับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
3.2 ผู้ได้รับการรับรอง หมำยถึง ผู้ยื่นค ำขอที่ผ่ำนกำรตรวจประเมินและได้รับกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์จำก  

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
3.3 หน้ากากอนามัยแบบผ้า หมำยถึง หน้ำกำกอนำมัยที่ท ำจำกเส้นใยธรรมชำติ เส้นใยประดิษฐ์ หรือเส้นใยผสม 

ส ำหรับใช้งำนทั่วไป ตัดเย็บแบบ 2 ชั้นขึ้นไป ไม่ครอบคลุมถึงหน้ำกำกอนำมัยเพื่อใช้งำนทำงกำรแพทย์ และหน้ำกำกที่
ท ำจำกเส้นใยไม่ถักทอ (nonwoven) ซึ่งต่อไปในเอกสำรนี้ จะเรียกว่ำ “ผลิตภัณฑ”์ 

3.4 การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  หมำยถึง กระบวนกำรที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ให้กำรยอมรับอย่ำงเป็น
ทำงกำรแก่ผู้ได้รับกำรรับรอง ว่ำมีขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์  

3.5 การตรวจประเมิน หมำยถึง กำรประเมินผลิตภัณฑ์ของผู้ยื่นค ำขอด้วยวิธีกำรและหลักเกณฑ์ท่ีกรมวิทยำศำสตร์
บริกำรก ำหนด 
 
4. เอกสารอ้างอิง 
     ประกำศกรมวิทยำศำสตร์บริกำร เรื่องข้อแนะน ำคุณลักษณะหน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ ประกำศ ณ วันที่ 29 
พฤษภำคม 2563 
 
5.การชี้บ่งผลิตภัณฑ์และเกณฑ์ก าหนด 

5.1   การชี้บ่งผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะขอรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ตำมข้อก ำหนดฉบับนี้ ต้องมีกำรชี้บ่งอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 

 - ชื่อผลิตภัณฑ์ 
 - รุ่น  

 - ชื่อผู้ท ำหรือสถำนที่ท ำ พร้อมสถำนที่ตั้ง  
 - เดือน ปีที่ผลิต 
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 5.2 เกณฑ์ก าหนด* 
        5.2.1 คุณลักษณะทั่วไป 
           ต้องสะอำด ไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ เนื้อผ้ำหรือวัสดุ และรอยตะเข็บ (ถ้ำมี) ต้องปรำศจำก
ข้อบกพร่องที่มีผลต่อกำรใช้งำน เช่น รอยแยก รอยขำด เป็นรู 
 
      5.2.2  คุณลักษณะส าหรับการใช้งานและความปลอดภัย 
ตารางท่ี 1 คุณลักษณะที่ต้องกำรของหน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ 

รำยกำร
ที ่

คุณลักษณะ เกณฑ์กำรยอมรับ 

ระดับท่ี 
1 

ระดับท่ี 
1 

ระดับท่ี 
2 

ระดับท่ี 
2 

ระดับท่ี 
3 

ระดับท่ี 
3 

1 ประสิทธิภำพกำรกรองอนุภำค
ขนำด 3 ไมครอน, % 

- ก่อนซัก 
- หลังซัก (20 ครั้ง) 

 
 

≥ 70 
≥ 60 

 
 

≥ 70 
≥ 60 

 
 

≥ 80 
≥ 70 

 
 

≥ 80 
≥ 70 

 
 

≥ 90 
≥ 80 

 
 

≥ 90 
≥ 80 

2 กำรสะท้อนน้ ำ, ไม่น้อยกว่ำระดับ 
- ก่อนซัก 
- หลังซัก (20 ครั้ง) 

 
ISO 1 
ISO 1 

 
ISO 3 
ISO 3 

 
ISO 1 
ISO 1 

 
ISO 3 
ISO 3 

 
ISO 1 
ISO 1 

 
ISO 3 
ISO 3 

3 ควำมแตกต่ำงของควำมดัน, 
mmH2O/cm2 

- ก่อนซัก 
- หลังซัก (20 ครั้ง) 

 
 

‹ 5.0 

‹ 5.0 

4 ปริมำณสีเอโซ (azo dye) ที่ให้ 
แอโรแมติกแอมีน, mg/kg 

≤ 30 

5 ปริมำณฟอร์แมลดีไฮด์, mg/kg ≤ 75 
 
หมำยเหตุ  *เกณฑ์ก ำหนด อ้ำงอิงจำกประกำศกรมวิทยำศำสตร์บริกำร เรื่องข้อแนะน ำคุณลักษณะหน้ำกำกอนำมัย
แบบผ้ำ ประกำศ ณ วันที่ 29 พฤษภำคม 2563 ระบเุกณฑ์กำรยอมรับ ระดับคุณภำพหน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำแบ่ง
ออกเป็น 6 ระดับ ตำมประสิทธิภำพกำรกรองอนุภำค และสมบัติกำรสะท้อนน้ ำ ดังนี้ 
  ระดับท่ี 1 ป้องกันฝุ่นได้พอใช้ ป้องกันละอองฝอยได้น้อย 

ระดับท่ี 1 ป้องกันฝุ่นได้พอใช้ ป้องกันละอองฝอยได้ดี 
ระดับท่ี 2 ป้องกันฝุ่นได้ดี ป้องกันละอองฝอยได้น้อย 
ระดับท่ี 2 ป้องกันฝุ่นได้ดี ป้องกันละอองฝอยไดดี้ 
ระดับท่ี 3 ป้องกันฝุ่นได้ดีมำก ป้องกันละอองฝอยได้น้อย 
ระดับท่ี 3 ป้องกันฝุ่นได้ดีมำก ป้องกันละอองฝอยไดดี้ 
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6. หลักเกณฑ์และข้อก าหนดในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

 6.1 หลักเกณฑ์กำรตรวจประเมินเพ่ือให้กำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ 
       กำรตรวจประเมินเพ่ือให้กำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์จะพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติตำม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ กรณีกำรแจ้งแก้ไข/เพ่ิมเติม ก ำหนดให้ผู้ยื่นค ำขอต้องเป็น         
ผู้แจ้งกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมที่ได้แจ้งไว้แล้วกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร เพ่ือทบทวนควำมเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องทุกครั้งเมื่อมีกำรด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ 
 6.2 กำรเลือกตัวอย่ำงส ำหรับตรวจสอบ 
  ก ำหนดให้เลือกตัวอย่ำงจำกรุ่นกำรผลิตตำมท่ีผู้ยื่นค ำขอระบุ  

6.3 กำรประเมินผลกำรตรวจสอบ 
        กรมวิทยำศำสตร์บริกำร  จะประเมินผลกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยใช้ผลทดสอบ เทียบกับหลักเกณฑ์
กำรยอมรับที่เก่ียวข้องของมำตรฐำนที่ก ำหนด 
        กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ยอมรับผลทดสอบ ดังต่อไปนี้ 

   (1) ห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้รับกำรยอมรับหรือข้ึนทะเบียนโดยกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
  (2) ห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้รับกำรรับรองควำมสำมำรถแล้ว จำกส ำนักงำนมำตรฐำน      
         ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม หรือหน่วยรับรองระบบงำนอ่ืนที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรให้กำรยอมรับ 
6.4 กำรตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ 
  กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจะด ำเนินกำรตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ ณ สถำน

ประกอบกำรของผู้ยื่นค ำขอ หรือยอมรับผลกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์โดยพิจำรณำจำกประวัติกำรได้รับกำร
รับรองจำกหน่วยงำนที่ได้ขึ้นทะเบียนโดยกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  

6.5 กำรออกใบรับรองและกำรแสดงเครื่องหมำยรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ 
 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จะออกใบรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ยื่นค ำขอที่ผ่ำนกำรตรวจประเมิน  

รูปแบบกำรรับรอง ประเภทกรณีพิเศษ ส ำหรับผลิตภัณฑ์หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ  
 รูปแบบกำรรับรอง ประเภทกรณีพิเศษ ส ำหรับผลิตภัณฑ์หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ หน่วยรับรองให้กำร

รับรองผลิตภัณฑ์ตลอดช่วงระยะเวลำกำรรับรอง โดยหน่วยรับรองประเมินจำกเอกสำรและหลักฐำนประกอบค ำขอ 
ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ ประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ทบทวนและตัดสินให้กำรรับรอง และ
มีกำรตรวจติดตำมโดยกำรเก็บตัวอย่ำงจำกโรงงำนเพ่ือตรวจสอบ ร่วมกับประเมินคุณภำพ หรือประเมินกระบวนกำร
ผลิต/บริกำร ก ำหนดควำมถี่ในกำรตรวจติดตำม 1 ครั้ง/ปี ทั้งนี้จะได้รับใบรับรองที่มีอำยุ 3 ปี อีกทั้งอนุญำตให้แสดง
เครื่องหมำยรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ ส ำหรับผลิตภัณฑ์หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ ดังรูปที่ 1 ใบรับรองคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์จะระบุรำยละเอียดขอบข่ำยของผลิตภัณฑ์ท่ีให้กำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

- ชื่อผลิตภัณฑ์ 
- รุ่น  
- ชื่อผู้ท ำหรือสถำนที่ท ำ พร้อมสถำนที่ตั้ง  
- ระดับคุณภำพ 

เครื่องหมำยรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์  ต้องมีควำมคมชัด โดยต้องมีขนำดเหมำะสมสำมำรถสังเกตเห็น
ได้ง่ำย ต้องมีควำมคงทนต่อกำรใช้งำนและกำรเสียดสี หลุดลอก 
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รูปที่ 1  เครื่องหมำยรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ ส ำหรับผลิตภัณฑ์หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ 

 
 ตัวอย่ำงฉลำกที่แสดงเครื่องหมำยรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ ดังรูปที่ 2 
 
 

  
 
 

รูปที่ 2  แสดงตัวอย่ำงฉลำกที่แสดงเครื่องหมำยรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ แบบย่อ 
 
7. การด าเนินการหลังได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ผู้ได้รับกำรรับรองต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดทั่วไปในกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
กำรใช้เครื่องหมำยรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

1. ผู้ได้รับกำรรับรองต้องจัดให้มีระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ภำยใต้ขอบข่ำยที่ ได้รับกำร
รับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดเฉพำะในกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ตลอดเวลำ รวมถึง
ต้องจัดเก็บข้อร้องเรียน และข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ไว้ใน
แบบที่เหมำะสม 

2. ผู้ได้รับกำรรับรองสำมำรถน ำเครื่องหมำยรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ไปแสดงบนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์
ของผลิตภัณฑ์ เฉพำะผลิตภัณฑ์ภำยใต้ขอบข่ำยที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์แล้วเท่ำนั้น 

หำกผู้ได้รับกำรรับรองไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรก ำหนด  อำจถูก พักใช้ เพิกถอน หรือ
ยกเลิกกำรรับรอง และด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมเงื่อนไขที่ประกำศแจ้งไว้แล้ว 
 
กลุ่มรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์  
กองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรและรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
เลขที่ 75/7 ซอยโยธี ถนนพระรำมที่ 6 
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-7341-2 Email : pc@dss.go.th 

ชื่อผลิตภัณฑ์………………………………………………………………… 
รุ่น ……………………………………………………………………………… 
ชื่อผู้ท ำหรือสถำนที่ท ำ พร้อมสถำนที่ตั้ง……………………………. 

mailto:pc@dss.go.th

