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สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

(2)

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ภาชนะและเครื่องใชพลาสติกสําหรับอาหาร เลม 1 พอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน
พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต พอลิไวนิลแอลกอฮอล และพอลิเมทิลเพนทีน นี้ ไดประกาศใชครั้งแรกเปน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ภาชนะและเครื่องใชพลาสติกสําหรับอาหาร มาตรฐานเลขที่ มอก. 655-2529
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 104 ตอนที่ 3 วันที่ 8 มกราคม พุทธศักราช 2530 ตอมาไดพิจารณาเห็นสมควรแกไข
ปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสม สอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีการผลิตปจจุบัน และตรงตามวัตถุประสงค
ในการใชงานที่ มีความหลากหลายมากขึ้ น จึงไดแ กไขปรับปรุงโดยยกเลิก มาตรฐานเดิ มและกําหนดมาตรฐานนี้
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดขึ้นโดยใชขอมูลจากผูทํา ผูใช และเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง
JIS S 2029 : 2002
Plastics table wares
(Reaffirmed 2007)
มอก. 619-2519
แถบกระดาษกาวยน
มอก. 656-2529
วิธีวเิ คราะหผลิตภัณฑพลาสติกทีใ่ ชกับอาหาร
มอก. 1310-2538
สัญลักษณสาํ หรับพลาสติกแปรใชใหม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบั บ ที่ 295) พ.ศ. 2548 เรื่ อ ง กํ า หนดคุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐานของ
ภาชนะบรรจุทที่ ําจากพลาสติก

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดพิจารณามาตรฐานนี้แลว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
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ฉบับที่ 4225 ( พ.ศ. 2553 )
ออกตามความในพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรือ่ ง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ภาชนะและเครือ่ งใช้พลาสติกสำหรับอาหาร
และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ภาชนะและเครือ่ งใช้พลาสติกสำหรับอาหาร
เล่ม 1 พอลิเอทิลนี พอลิพรอพิลนี พอลิสไตรีน พอลิเอทิลนี เทเรฟแทเลต
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และพอลิเมทิลเพนทีน
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โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ภาชนะและเครือ่ งใช้พลาสติกสำหรับอาหาร
มาตรฐานเลขที่ มอก.655-2529
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1113 (พ.ศ. 2529)
ออกตามความในพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 เรือ่ ง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ภาชนะและเครือ่ งใช้พลาสติกสำหรับอาหาร ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2529 และออกประกาศ
กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ภาชนะและเครือ่ งใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 1 พอลิเอทิลนี พอลิพรอพิลนี
พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และพอลิเมทิลเพนทีน มาตรฐานเลขที่
มอก.655 เล่ม 1-2553 ขึน้ ใหม่ ดังมีรายการละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มผี ลเมือ่ พ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วนั ทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553
ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
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1. ขอบขาย

ารจ

าห

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมภาชนะและเครื่องใชพลาสติกทีส่ ัมผัสอาหาร ทําจากวัสดุเดีย่ ว
ผสม ชั้นเดียว หรือหลายชั้ น สําหรับใชเตรียม เก็บ หรือบริโภคอาหาร รวมถึงสวนประกอบของภาชนะ
ที่ สั มผั ส อาหาร เช น ฝา ช องแบ ง หรื อ ฝาในสํา หรั บริ น มี ทั้ งแบบใช ค รั้ งเดี ย วและแบบใช ซ้ํ า ได
ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา “ภาชนะพลาสติก”
1.2 มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมนี้ ไ ม ค รอบคลุ ม ภาชนะและ/หรื อเครื่ องใช พลาสติ กสํา หรั บอาหาร
ทีป่ ระกาศกําหนดเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ไวแลว
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2. บทนิยาม
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ความหมายของคําทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
2.1 วัสดุเดี่ยว หมายถึง พอลิเมอรที่ไดจากมอนอเมอร (หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งวา หนวยซ้ํา) ชนิดเดียวกัน
ทําปฏิกริ ยิ ากัน
2.2 วั สดุ ผ สม หมายถึ ง พอลิ เ มอร ร ว มซึ่ งประกอบด ว ยมอนอเมอร ม ากกว า 1 ชนิ ด ทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั น
หรือพอลิเมอรตางชนิดผสมกัน

3. ประเภท ชนิด และตัวยอ
3.1 ภาชนะพลาสติก แบงตามลักษณะการใชงานเปน 3 ประเภท คือ
3.1.1 ประเภททนความรอน
ทนอุณหภูมไิ มต่ํากวา 100 องศาเซลเซียส
3.1.2 ประเภทธรรมดา
ทนอุณหภูมิไมต่ํากวา 60 องศาเซลเซียส
3.1.3 ประเภททนความเย็น
ทนอุณหภูมิไดถึง -10 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา
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3.2 ภาชนะพลาสติก แตละประเภทแบงตามชนิดของพลาสติกที่ใชทํา (เฉพาะชั้นที่สัมผัสอาหาร) เปน 6 ชนิด
แตละชนิดใหใชตัวยอ ดังนี้
พอลิเอทิลีน (polyethylene)
พอลิพรอพิลีน (polypropylene)
พอลิสไตรีน (polystyrene)
พอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต (poly(ethylene terephthalate))
พอลิไวนิลแอลกอฮอล (poly(vinyl alcohol))
พอลิเมทิลเพนทีน (poly(methyl pentene))
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ตัวยอ
PE
PP
PS
PET
PVAL
PMP
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วัสดุทใี่ ชทําภาชนะพลาสติก ตองเปนดังนี้
4.1 ตัวภาชนะ
4.1.1 กรณี 1 ชั้น
4.1.1.1 เรซิน
ตองเปนเรซินบริสุทธิ์ (virgin resin) ชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร (food contact grade) กรณีผสมเศษ
วัสดุ (scrap) ยอมใหใชไดเฉพาะทีย่ ังคงอยูใ นกระบวนการผลิตนัน้
ผูทําตองพิสูจนหรือแสดงเอกสารรับรองคุณภาพหรือผลการวิเคราะหจากสถาบันหรือหนวยงานที่
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมยอมรับ
4.1.1.2 วัสดุ
(1) วัสดุเดีย่ ว
ต องเป นพอลิ เอทิ ลี น พอลิ พรอพิ ลี น พอลิ สไตรี น พอลิ เอทิ ลี นเทเรฟแทเลต
พอลิไวนิล แอลกอฮอล หรือพอลิเมทิลเพนทีน อยางใดอยางหนึง่ ตามทีร่ ะบุไวทฉี่ ลาก
การวิเคราะหใหปฏิบัติตาม มอก. 656
(2) วัสดุผสม
ตองเปนพอลิเมอรรวมระหวางมอนอเมอรตามภาคผนวก ข. มากกวา 1 อยาง หรือเปนการ
ผสมกันระหว างวั สดุเดี่ ยวตามภาคผนวก ค. มากกวา 1 อยางและตองเปนไปตามที่ระบุไว
ทีฉ่ ลาก
การวิเคราะหใหปฏิบัติตาม มอก. 656
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4.1.2 กรณีมากกวา 1 ชั้น
4.1.2.1 เรซิน
ตองเปนไปตามขอ 4.1.1.1
4.1.2.2 วัสดุ
(1) วัสดุชนั้ สัมผัสอาหาร
ตองเปนไปตามขอ 4.1.1.2
(2) วัสดุอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดในขอ 4.1.1.2 และไมสมั ผัสอาหาร
ต อ งทํ า จากเรซิ น บริ สุ ทธิ์ ชั้ นคุ ณ ภาพสั ม ผั ส อาหาร กรณี ผ สมเศษวั ส ดุ ย อมให ใช ไ ด
เฉพาะที่ ยั งคงอยู ในกระบวนการผลิตนัน้
ผู ทํ า ต อ งพิ สู จ น ห รื อ แสดงเอกสารรั บ รองคุ ณ ภาพหรื อ ผลการวิ เ คราะห จ ากสถาบั น
หรือหนวยงานที่ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมยอมรับ
4.2 สวนประกอบทีส่ มั ผัสอาหาร (ยกเวนตัวภาชนะ)
ต องทํา จากเรซินบริสุ ทธิ์ ชั้ นคุ ณภาพสัมผั สอาหาร กรณี ผสมเศษวั สดุ ยอมใหใชได เ ฉพาะที่ ยั งคงอยู ใน
กระบวนการผลิตนัน้
ผู ทํา ต องพิ สู จ น หรื อแสดงเอกสารรั บรองคุ ณ ภาพหรื อผลการวิ เ คราะห จ ากสถาบั น หรื อหน ว ยงานที่
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมยอมรับ

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

5. คุณลักษณะที่ตองการ

ห้า
ม

5.1 ลักษณะทัว่ ไป
5.1.1 ตองสะอาด ปราศจากขอบกพรอง เชน รูปรางลักษณะผิดปกติ หรือมีตําหนิที่เห็นไดชัดเจน
5.1.2 กรณีมฝี า ตองปดไดสนิทและเหมาะสมตามลักษณะการใชงาน
5.1.3 ความหนาของพลาสติ กที่ จุ ด ซึ่ ง สมมาตรกั น หรื อที่ จุ ด ต างๆ ซึ่ ง อยู ในลั กษณะและระดั บเดี ย วกั น
ตองสม่ําเสมอกัน
กรณีภาชนะพลาสติกทีไ่ มสมมาตร ตองมีสดั สวนความหนาเหมาะสม
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ
5.2 ความทนอุณหภูมิ
5.2.1 ความทนอุณหภูมติ ามประเภทภาชนะพลาสติก
เมื่อทดสอบตามขอ 9.2.1 แลว ตองไมราว ไมแตก ไมบิดเบี้ยว ไมมีตําหนิ
5.2.2 ความทนอุณหภูมทิ อี่ ณ
ุ หภูมใิ ชงาน
เมื่อทดสอบตามขอ 9.2.2 แลว ตองไมราว ไมแตก ไมบิดเบี้ยว ไมมีตําหนิ
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5.3 กลิน่ และรส (ยกเวนเครือ่ งใชพลาสติก)
เมื่อทดสอบตามขอ 9.3 แลว ภาชนะพลาสติกตองปราศจากกลิ่นไมพึงประสงค และรสของน้ําตองไมเปลี่ยน
จากเดิม
5.4 ความทนแรงกระแทก (เฉพาะแบบใชซ้ําได) (ยกเวนเครือ่ งใชพลาสติก)
เมื่อทดสอบตามขอ 9.4 แลว ตองไมแตก ไมราว
5.5 คุณลักษณะดานความปลอดภัย
5.5.1 สี
5.5.1.1 สีทใี่ ชพิมพ (ถามี) และสีผสมในพลาสติก
ตองเปนสีชนั้ คุณภาพสัมผัสอาหารทีม่ คี วามปลอดภัยและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
ผูทําตองพิสูจนหรือแสดงเอกสารรับรองคุณภาพหรือผลการวิเคราะหจากสถาบันหรือหนวยงานที่
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมยอมรับ
5.5.1.2 ความคงทนของสีทใี่ ชพิมพ (ถามี)
เมือ่ ทดสอบตามขอ 9.5 แลว สีทใี่ ชพิมพตองไมหลุดติดแถบกระดาษกาวยน
5.5.2 สีผสมในพลาสติกทีล่ ะลายออกมา
เมือ่ ทดสอบตามขอ 9.6 แลว สีของสารละลายที่ไดตองไมเขมกวาของสารละลายสอบเทียบ
5.5.3 ปริมาณสารทีล่ ะลายออกมา (เฉพาะชัน้ สัมผัสอาหาร)
ตองไมเกินเกณฑทกี่ ําหนดในตารางที่ 1
การวิเคราะหใหปฏิบัติตาม มอก.656
5.5.4 โลหะและสารอินทรียใ นพลาสติก
ใหรายงานผลการวิเคราะหของวัสดุ ที่เปนองคประกอบรวมถึงวั สดุตาม มอก. 655 เลม 2 (ถามี)
ทุกชนิดของชัน้ ที่สมั ผัสอาหาร แตละชนิดตองไมเกินเกณฑที่กําหนดในตารางที่ 2 แลวแตกรณี
กรณีเปนพอลิเมอรรวมที่มีโอเลฟนอื่น* เปนสวนประกอบ ตองเปนไปตามตารางที่ 2 ชนิดพอลิเอทิลีน
หรือชนิดพอลิพรอพิลนี
การวิเคราะหใหปฏิบัติตาม มอก.656
หมายเหตุ * หมายถึง ยกเวนเอทิลีนหรือพรอพิลีนตามภาคผนวก ข. ขอ ข.1.1
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ตารางที่ 1 ปริมาณสารทีล่ ะลายออกมา
(ขอ 5.5.3)

2

PP

10

10

10

10

10

10

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

150**

150**

30

120

1
-

1
-

PVAL
100
100
-

PMP
100
100
-

โพแทสเซียมเพอรแมงกาเนต
น้ํากลั่น
ที่ใชทําปฏิกริ ิยา
สารละลายกรดแอซีติก
รอยละ 4 โดยปริมาตร
น้ํากลั่น
เอทานอล รอยละ 20
สิ่งที่เหลือจากการระเหย
โดยปริมาตร
นอรแมลเฮปเทน
สารละลายกรดแอซีติก
รอยละ 4 โดยปริมาตร

***

30
1
-

240

1
-

าห

โลหะหนัก (เทียบเปนตะกั่ว)
พลวง
เจอรเมเนียม

***

30
1
-

ารจ

3
4
5

PE

จก

1

รายการทดสอบ

น่า
ยจ
่ายแ

รายการที่

เกณฑที่กาํ หนด
ไมเกิน
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร
PS
PET
PVAL

ตัวทําละลาย
ที่ใชสกัด

30
1
0.05
0.1

PMP

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

หมายเหตุ ** หมายถึง กรณีใชงานที่อุณหภูมิไมสูงกวา 100 องศาเซลเซียส
*** หมายถึง กรณีใชงานที่อุณหภูมิสูงกวา 100 องศาเซลเซียส

รายการที่
1
2
3

ห้า
ม

ตารางที่ 2 โลหะและสารอินทรียในพลาสติก
(ขอ 5.5.4)

คุณลักษณะ

ตะกั่ว
แคดเมียม
สารที่ระเหยได (โทลูอีน เอทิลเบนซีน ไอ
โซพรอพิลเบนซิน นอรแมลพรอพิลเบนซิน
และสไตรีน)

PE
100
100
-

PP
100
100
-

เกณฑที่กําหนด
ไมเกิน
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
PS
PET
100
100
100
100
****
5 000
2 000

*****

หมายเหตุ **** หมายถึง กรณีใชงานที่อุณหภูมิไมสูงกวา 100 องศาเซลเซียส
***** หมายถึง กรณี ใ ช ง านที่ อุ ณ หภู มิ สู ง กว า 100 องศาเซลเซี ย ส ทั้ งนี้ ปริ มาณสไตรี นต อ งไม เ กิ น
1 000 มิ ลลิ กรั ม ต อกิ โ ลกรั ม และปริ มาณเอทิ ลเบนซี นต อ งไม เกิ น 1 000 มิ ลลิ ก รั ม
ตอกิโลกรัม
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6. การบรรจุ
6.1 หากมิ ได กําหนดเปนอย างอื่ นใหหุ มหอภาชนะพลาสติ กด วยวั สดุ หรื อบรรจุ ในหีบห อที่ สะอาด แข็ งแรง
สามารถป องกั น การเกิ ด รอยขี ด ข ว นของพลาสติ ก รอยร า ว การเสี ย รู ป หรื อแตกหั ก ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ระหวางขนสงหรือเก็บรักษา

7. เครื่องหมายและฉลาก

ห้า
ม

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

ารจ

าห

น่า
ยจ
่ายแ

จก

7.1 ที่ภาชนะพลาสติ กทุกหนวย หรือที่ วัสดุหุ มหอทุกหนวย หรือที่หีบหอภาชนะพลาสติกที่มีขนาดเดียวกั น
ทุกหีบหอ อย างน อยต องมีเลข อักษร หรือเครื่ องหมายแจ งรายละเอียดต อไปนี้ ใหเห็นได ง าย ชัดเจน
แลวแตกรณี
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑตามมาตรฐานนีห้ รือชือ่ อืน่ ทีส่ อื่ ความหมายวาเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
(2) ประเภท
(3) ชนิด และ/หรือสัญลักษณชนิดพลาสติกตาม มอก.1310
โดยแสดงทีต่ วั ภาชนะรวมฝา (ถามี) เปนตัวนูนขึน้ หรือลึกลงในผิวพลาสติก และใหระบุดงั นี้
(3.1) ชนิดพลาสติกทุกชนิดทีส่ มั ผัสอาหาร
(3.2) ชนิดพลาสติกทุกชั้น กรณีมากกวา 1 ชั้น
(4) ขนาด เปนมิลลิเมตร หรือ เซนติเมตร หรือความจุ (ถามี) เปนลูกบาศกมลิ ลิเมตร หรือ ลูกบาศกเดซิเมตร
หรือ ลิตร แลวแตกรณี
(5) จํานวน
(6) อุณหภูมิใชงาน เปนองศาเซลเซียส
กรณีแบบใชซา้ํ ไดใหแสดงทีต่ วั ภาชนะรวมฝา (ถามี) เปนตัวนูนขึน้ หรือลึกลงในผิวพลาสติก
(7) ขอความ “ใชครั้งเดียว” กรณีแบบใชไดครัง้ เดียว
(8) ขอความหรือเครื่องหมายแสดงคําเตือน “หามใชกับเตาไมโครเวฟ”
(9) ขอความหรือเครือ่ งหมายแสดงคําเตือนทีจ่ ําเปนสําหรับพลาสติกแตละชนิด เชน หามวางใกล เปลวไฟ
หามบรรจุอาหารรอนจัดที่เพิง่ ปรุงเสร็จใหมๆ
กรณีเขียงใหระบุ “ไมเหมาะสําหรับรองสับดวยมีดขนาดใหญ”
(10) สัญลักษณแสดงวาสัมผัสอาหารไดอยางปลอดภัยและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ มีลกั ษณะและสัดสวน
ตามภาคผนวก ง. โดยแสดงทีต่ วั ภาชนะเปนตัวนูนขึน้ หรือลึกลงในผิวพลาสติก
หมายเหตุ สัญลักษณตามภาคผนวก ง. มีขนาดเทาใดหรือใชสใี ดก็ได
(11) เดือน ปที่ทํา และรหัสรุน ทีท่ ํา
(12) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศดวย ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขา งตน

-6-

มอก. 655 เลม 1-2553

8. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
8.1 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ
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9.1 ขอกําหนดทัว่ ไป
9.1.1 ใหใชวิธีที่กําหนดในมาตรฐานนี้ หรือวิธีอื่นใดที่ใหผลเทียบเทา ในกรณีที่มีขอโตแยง ใหใชวิธีที่กําหนด
ในมาตรฐานนี้
9.1.2 หากมิได กําหนดเป นอย างอื่ น น้ํ า กลั่ นและสารเคมีที่ ใช ต องมี ความบริ สุทธิ์ เหมาะสําหรับใชในการ
วิเคราะห
9.2 การทดสอบความทนอุณหภูมิ
9.2.1 ความทนอุณหภูมติ ามประเภทภาชนะพลาสติก
9.2.1.1 เครื่องมือ
(1) ตูอบแบบอากาศหมุนเวียนทีค่ วบคุมอุณหภูมิไดที่ (70  2) องศาเซลเซียส
(2) ตูเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (-12  2) องศาเซลเซียส
9.2.1.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
กรณีบรรจุไดและมีความจุไมเกิน 500 ลูกบาศกเซนติเมตร ใหใชภาชนะพลาสติกตัวอยางทั้งหนวย
เปนชิ้ นทดสอบ และกรณีบรรจุ ไมได หรือมีความจุ เกิน 500 ลูกบาศกเซนติ เมตร ใหใชพื้ นที่
ไมนอยกวา 100 ตารางเซนติเมตร
9.2.1.3 วิธที ดสอบ
(1) ประเภททนความรอน
แชชิ้นทดสอบในน้ําเดือด เปนเวลา 10 นาที นําออกมาไวที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 1 ชั่วโมง
ปฏิบตั ิเชนนี้ซ้ําอีก 3 ครั้ง แลวตรวจพินิจ
(2) ประเภทธรรมดา
อบชิ้นทดสอบในตูอบแบบอากาศหมุนเวียนที่มีอุณหภูมิ (70  2) องศาเซลเซียส เปนเวลา
3 ชั่วโมง นําออกมาไวที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 1 ชั่วโมง แลวตรวจพินิจ
(3) ประเภททนความเย็น
นําชิ้นทดสอบไวในตูเย็นที่มีอุณหภูมิ (-12  2) องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง
แลวตรวจพินจิ
9.2.2 ความทนอุณหภูมทิ อี่ ณ
ุ หภูมใิ ชงาน
9.2.2.1 เครื่องมือ
(1) ตู อบแบบอากาศหมุ น เวี ย นที่ ค วบคุ มอุ ณ หภู มิ ไ ด ถึ ง อุ ณ หภู มิ ใช ง านที่ ระบุ โดยมี ค วาม
คลาดเคลื่อนของอุณหภูมิไมเกิน  2 องศาเซลเซียส
(2) แผนทนความรอนที่มีผิวเรียบมีพื้นที่ ใหญกวาภาชนะพลาสติกหรือชิ้นทดสอบ และสามารถ
รับน้าํ หนักของภาชนะพลาสติกหรือชิน้ ทดสอบได
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9.2.2.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
ปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 9.2.1.2
9.2.2.3 วิธที ดสอบ
วางชิ้ น ทดสอบบนแผ นทนความร อน แล ว นําไปอบในตู อบแบบอากาศหมุ น เวี ย นที่ อุ ณ หภู มิ
เทากับอุณหภูมิใชงานที่ระบุเปนเวลา 1 ชั่วโมง นําชิ้ นทดสอบพรอมแผนทนความรอน มาไวที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 30 นาที แลวตรวจพินิจ
9.3 การทดสอบกลิน่ และรส (ยกเวนเครือ่ งใชพลาสติก)
9.3.1 สารละลาย
9.3.1.1 สารละลายโซเดียมโดเดซิลเบนซีนซัลโฟเนต รอยละ 0.05 โดยมวล
9.3.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
ปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 9.2.1.2
9.3.3 คณะผูต รวจสอบ
ประกอบดวยผูมคี วามชํานาญในการตรวจสอบกลิน่ และรสของภาชนะพลาสติก จํานวน 5 คน แตละคน
แยกกันตรวจและใหขอ คิดเห็นโดยอิสระ
9.3.4 เกณฑตดั สิน
ใหถือเอาขอคิดเห็นที่ตรงกันของคณะผูตรวจสอบอยางนอย 3 คน
9.3.5 วิธที ดสอบ
9.3.5.1 ทําความสะอาดชิ้ น ทดสอบและฝา (ถามี) ด วยสารละลายโซเดี ย มโดเดซิ ลเบนซี นซัลโฟเนต
เขยาเปนเวลาไมนอยกวา 30 วินาที และทําความสะอาดอีก 2 ครั้งดวยน้ํากลั่น เทน้ํากลั่นออก
9.3.5.2 กรณีใชภาชนะพลาสติกตัวอยางเปนชิ้นทดสอบ ใสน้ํากลั่นที่อุณหภูมิ (60  2 ) องศาเซลเซียส
หรือ (95 2 ) องศาเซลเซียส แลวแตกรณี ในชิ้นทดสอบจากขอ 9.3.5.1 ประมาณรอยละ 80
ของความจุระบุ ปดฝา (กรณีไมมีฝาใหใชฝาอื่นที่เหมาะสมและไมสงผลตอการทดสอบ) ตั้งไวเปน
เวลา 5 นาที แลวใหคณะผู ตรวจสอบเป ดฝาแลวดมกลิ่ นทันที ปดฝา ตั้ งไวจนมีอุณหภูมิเปน
(252 ) องศาเซลเซียส แลวใหคณะผูตรวจสอบชิมน้ํา
9.3.5.3 กรณี ใช ชิ้ น ทดสอบที่ มี พื้ น ที่ ไม น อยกว า 100 ตารางเซนติ เ มตร ใส ชิ้ น ทดสอบในบี กเกอร
เติมน้ํากลั่นที่อุณหภูมิ (60  2 ) องศาเซลเซียส หรือ (95  2 ) องศาเซลเซียส แลวแตกรณี
ในอั ต ราส ว น 2 ลู กบาศก เ ซนติ เ มตรต อพื้ นที่ ผิ ว สั มผั สของตั ว อย าง 1 ตารางเซนติ เ มตร
ให ท ว มชิ้ นทดสอบ ป ด ด ว ยกระจก ตั้ ง ไว จ นมี อุ ณ หภู มิ เ ป น (25  2 ) องศาเซลเซี ย ส
แลวใหคณะผูต รวจสอบชิมน้ํา
9.4 การทดสอบความทนแรงกระแทก (เฉพาะแบบใชซ้ําได) (ยกเวนเครือ่ งใชพลาสติก)
9.4.1 เครื่องมือ
9.4.1.1 แผนไมเนื้อแข็ง เชน เต็ง รัง ประดู แดง หนาไมนอยกวา 3 เซนติเมตรหรือวัสดุอื่นที่มีความแข็ง
เทียบเทา
9.4.1.2 ลูกเหล็กกลม ผิ วเรียบขนาดเสนผ านศูนย กลาง 19 มิลลิเมตร ความหนาแน น 7.6 กรัมต อ
ลูกบาศกเซนติเมตร ถึง 7.9 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
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9.4.2 วิธที ดสอบ
คว่ําตัวอยางหรือฝาปด (กรณีมีฝา) บนแผนไมที่วางในแนวราบบนพื้นคอนกรีต ปลอยลูกเหล็กกลม
ในแนวดิ่ ง ใหตกบริเวณกึ่งกลางกนภาชนะหรือกลางฝาปด แลวแตกรณีระยะความสูงตามที่กําหนด
ในตารางที่ 3 แลวตรวจพินิจ
ตารางที่ 3 ระยะความสูง
(ขอ 9.4.2)
หนวยเปนเซนติเมตร
ลักษณะกนหรือฝาภาชนะพลาสติก
แลวแตกรณี
ทรงกลม ขนาดเสนผานศูนยกลางของขอบใน
- นอยกวา 6
- 6 ขึ้นไป
ทรงเหลี่ยมหรือทรงรี ขนาดขอบในของดานกวาง
- นอยกวา 6
- 6 ขึ้นไป

น่า
ยจ
่ายแ

จก

ระยะความสูง

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

ารจ

าห

20 2
30 1

20 2
30 1

ห้า
ม

9.5 การทดสอบความคงทนของสีทใี่ ชพมิ พ
9.5.1 อุปกรณ
แถบกระดาษกาวยน ทีเ่ ปนไปตาม มอก. 619 หรือกระดาษกาวอืน่ ทีม่ ีคณ
ุ ภาพเทียบเทา
9.5.2 วิธที ดสอบ
ติ ด กระดาษกาวย น บนตั ว อย า งส ว นที่ มี ห มึ กพิ ม พ ดึ ง แถบกระดาษกาวย น ขึ้ นทั น ที ในแนวตั้ ง
แลวตรวจพินจิ ทีแ่ ถบกระดาษกาวยน
9.6 การทดสอบสีผสมในพลาสติกทีล่ ะลายออกมา
9.6.1 เครื่องมือ
9.6.1.1 อางน้ํารอนหรือตูควบคุมอุณหภูมิไดที่ (25  2) องศาเซลเซียส (60  2) องศาเซลเซียส และ
(95  2) องศาเซลเซียส
9.6.1.2 หลอดเนสสเลอร ขนาด 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
9.6.2 สารเคมี และสารละลาย
9.6.2.1 น้าํ กลัน่
9.6.2.2 สารละลายกรดแอซีติก รอยละ 4 โดยปริมาตร
9.6.2.3 สารละลายเอทานอล รอยละ 20 โดยปริมาตร
9.6.2.4 นอรแมลเฮปเทน
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9.6.3 การเตรียมสารละลายตัวอยาง
9.6.3.1 กรณีสกัดดวยน้ํากลัน่ หรือสารละลายกรดแอซีติก รอยละ 4 โดยปริมาตร
ใสหรือแชตัวอยางในน้ํากลั่นหรือสารละลายกรดแอซีติก แลวแตกรณี ตัวอยางที่ใชตอ งแหง สะอาด
และปราศจากฝุนละออง อุณหภูมิที่ใชเปน (60  2) องศาเซลเซียส สําหรับประเภทธรรมดา
และประเภททนความเย็ น หรื อ (95  2) องศาเซลเซี ย ส สํา หรั บประเภททนความร อน
โดยให พื้ น ผิ ว สั มผั สต อสารละลายที่ ใช เ ป น 1 ตารางเซนติ เมตรต อ 2 ลู กบาศก เ ซนติ เ มตร
นําไปตั้ งในอางน้ํ า รอนหรือตู ควบคุ มอุณหภู มิที่ มี อุณหภู มิ (60  2) องศาเซลเซียสสําหรับ
ประเภทธรรมดาและประเภททนความเย็ น หรื อ อุ ณ หภู มิ (95  2) องศาเซลเซี ย ส
สําหรับประเภททนความรอน เปนเวลา 30 นาที แลวเทสารละลายทีไ่ ดแยกใสบกี เกอร
9.6.3.2 กรณีสกัดดวยสารละลายเอทานอล รอยละ 20 โดยปริมาตร
ใสหรือแชตัวอยางในสารละลายเอทานอล ตัวอยางที่ใชตองแหง สะอาด และปราศจากฝุนละออง
อุ ณ หภู มิ ที่ ใช เ ป น (60  2) องศาเซลเซี ย ส โดยให พื้ น ผิ ว สั มผั สต อสารละลายที่ ใช เ ป น
1 ตารางเซนติ เมตรต อ 2 ลูกบาศกเซนติ เมตร นําไปตั้ งในอ างน้ํารอนหรือตู ควบคุมอุณหภูมิ
ที่มีอุณหภูมิ (60  2) องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที แลวเทสารละลายที่ไดแยกใสบีกเกอร
9.6.3.3 กรณีสกัดดวยนอรแมลเฮปเทน
ใสหรือแชตั วอยางในนอรแมลเฮปเทน ตั วอยางที่ใชตองแหง สะอาด และปราศจากฝุนละออง
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (25  2) องศาเซลเซียส โดยใหพนื้ ผิวสัมผัสตอสารละลายทีใ่ ชเปน 1 ตารางเซนติเมตรตอ
2 ลูกบาศกเซนติ เมตร นํา ไปตั้ งที่ อุณหภู มิ (25  2) องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 นาที
แลวเทสารละลายทีไ่ ดแยกใสบกี เกอร
9.6.4 การเตรียมสารละลายสอบเทียบ
เตรียมสารละลายสอบเทียบเชนเดียวกับขอ 9.6.3 แลวแตกรณี ยกเวนไมตอ งใสตัวอยาง
9.6.5 วิธที ดสอบ
ใชปเปตตดูดสารละลายตัวอยางจากขอ 9.6.3 แลวแตกรณี และสารละลายสอบเทียบจากขอ 9.6.4
อยางละ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร แยกใสในหลอดเนสสเลอร ตั้ งหลอดเนสสเลอรไวบนพื้นสีขาว
แลวเทียบสีของสารละลายตัวอยางกับสารละลายสอบเทียบแลวแตกรณี โดยมองจากดานบน
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
(ขอ 8.1)

น่า
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จก

ก.1 รุน ในทีน่ ี้ หมายถึง ภาชนะพลาสติกประเภทและชนิดเดียวกัน ทําจากวัสดุอยางเดียวกันดวยกรรมวิธเี ดียวกัน
ทีท่ ําหรือสงมอบหรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ
ชักตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ําหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบลักษณะทัว่ ไป การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธีสมุ จากรุนเดียวกันตามจํานวนทีก่ ําหนดในตารางที่ ก.1
ก.2.1.2 จํานวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 5.1 ขอ 6. และ ขอ 7. ในแตละรายการ ตองไมเกินเลข
จํานวนทีย่ อมรับทีก่ าํ หนดในตารางที่ ก.1 จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ าํ หนด

ารจ

ขนาดตัวอยาง
หนวย
8
13
20
32

ห้า
ม

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

ขนาดรุน
หนวย
ไมเกิน
500
501 ถึง 3 200
3 201 ถึง 35 000
เกิน 35 000

าห

ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบลักษณะทัว่ ไป การบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.1)
เลขจํานวนที่ยอมรับ
1
2
3
5

ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบวัสดุ
ก.2.2.1 ใหใชตัวอยางที่ผานการตรวจสอบจากขอ ก.2.1 แลว จํานวน 1 หนวย
ก.2.2.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4. ทุกรายการ จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุนนั้นเปนไปตามเกณฑ
ทีก่ ําหนด
ก.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบความทนอุณหภูมิ
ก.2.3.1 ใหใชตัวอยางที่ผานการตรวจสอบจากขอ ก.2.1 แลว จํานวน 4 หนวย
ก.2.3.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.2 จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุนนั้นเปนไปตามเกณฑ
ทีก่ ําหนด
ก.2.4 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบกลิน่ และรส (ยกเวนเครือ่ งใชพลาสติก)
ก.2.4.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน 5 หนวย
ก.2.4.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.3 จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุนนั้นเปนไปตามเกณฑ
ทีก่ ําหนด
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ก.2.5 การชั กตั ว อย า งและการยอมรั บสํา หรั บการทดสอบความทนแรงกระแทก (เฉพาะแบบใช ซ้ํา ได )
(ยกเวนเครือ่ งใชพลาสติก)
ก.2.5.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน 1 หนวย
ก.2.5.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.4 จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด
ก.2.6 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบคุณลักษณะดานความปลอดภัย
ก.2.6.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรุน เดียวกันจํานวน 20 หนวย โดยทําเปนตัวอยางรวม
ในกรณี ที่ ตั วอย างไมเพียงพอ ใหชักตั วอย างเพิ่ มโดยวิ ธีสุ มจากรุ นเดี ยวกันจนได ตั วอย างรวม
ตามทีก่ ําหนด
ก.2.6.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.5 ทุกรายการ จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุนนั้นเปนไปตามเกณฑ
ทีก่ ําหนด
ก.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางภาชนะพลาสติกตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 ขอ ก.2.2.2 ขอ ก.2.3.2 ขอ ก.2.4.2 ขอ ก.2.5.2
และขอ ก.2.6.2 ทุกขอ จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุน นัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้

-12-

มอก. 655 เลม 1-2553

ภาคผนวก ข.
(ขอ 4.1.1.2(2))
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ข.1 มอนอเมอรที่ใชทําเปนพอลิเมอรรวม มีใหเลือกดังตอไปนี้
ข.1.1 โอเลฟน ไดแก เอทิลีน (ethylene) พรอพิลนี (propylene) และโอเลฟนอืน่
กรณีเปนโอเลฟนอื่น ตองมีสัดสวนนอยกวารอยละ 50 ของสวนประกอบ และผูทําตองพิสจู นหรือแสดง
เอกสารรั บรองคุ ณภาพและปริ มาณโอเลฟ นอื่ น ในสว นประกอบ หรือผลการวิ เคราะห จากสถาบั น
หรือหนวยงานทีส่ ํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมยอมรับ
ข.1.2 สไตรีน (styrene)
ข.1.3 เอทิลนี เทเรฟแทเลต (ethylene terephthalate)
ข.1.4 ไวนิลแอลกอฮอล (vinyl alcohol)
ข.1.5 เมทิลเพนทีน (methyl pentene)
ข.1.6 ไวนิลคลอไรด (vinyl chloride)
ข.1.7 คารบอเนต (carbonate)
ข.1.8 แอไมด (amide)
ข.1.9 เมทิลเมทาคริเลต (methyl methacrylate)
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ภาคผนวก ค.
(ขอ 4.1.1.2(2))
ค.1 วัสดุเดีย่ วทีใ่ ชผสมเปนวัสดุผสม มีใหเลือกดังตอไปนี้

จก

ตัวยอ
PE
PP
PS
PET
PVAL
PMP
PVC
PC
PA
PMMA

ห้า
ม

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

ารจ

าห

น่า
ยจ
่ายแ

ชนิด
ค.1.1 พอลิเอทิลีน (polyethylene)
ค.1.2 พอลิพรอพิลนี (polypropylene)
ค.1.3 พอลิสไตรีน (polystyrene)
ค.1.4 พอลิเอทิลนี เทเรฟแทเลต (poly(ethylene terephthalate))
ค.1.5 พอลิไวนิลแอลกอฮอล (poly(vinyl alcohol))
ค.1.6 พอลิเมทิลเพนทีน (poly(methyl pentene))
ค.1.7 พอลิไวนิลคลอไรด (poly(vinyl chloride))
ค.1.8 พอลิคารบอเนต (polycarbonate)
ค.1.9 พอลิแอไมด (polyamide)
ค.1.10 พอลิเมทิลเมทาคริเลต (poly(methyl methacrylate))
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ภาคผนวก ง.

ห้า
ม

ทา
ซ้า
เพื่อ
ก

ารจ

าห

น่า
ยจ
่ายแ

จก

สัญลักษณแสดงวาสัมผัสอาหารไดอยางปลอดภัยและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
(ขอ 7.1 (10))
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