ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส
ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๑)
โดยที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “มอก.ไลท์” สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณ ฑ์ตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมเอส เพื่อใช้ในการดําเนินงานด้านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส และ
ให้จัดทําเป็นประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงประกาศกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสไว้ ดังต่อไปนี้ และมีหน่วยตรวจสอบตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้
มาตรฐาน
อุตสาหกรรมเอส

เลขที่
มาตรฐาน

๑. ผ้าปูที่นอนและ
ปลอกหมอน
สําหรับโรงแรม
และที่พัก
สาธารณะ

มอก. เอส ความกว้างและความยาว
๑-๒๕๖๑ จํานวนเส้นด้ายต่อพื้นที่ ๖๔๕ ตารางมิลลิเมตร
ลักษณะทั่วไป
การเย็บ (ถ้ามี)

รายละเอียดการตรวจสอบ

ชนิดเส้นใยและส่วนผสมของเส้นใยของผ้าทอที่ใช้
ปริมาณฟอร์แมลดีไฮด์
กรณีเส้นใยไม่มี
สีเอโซที่ให้
แอโรแมติกแอมีน ๒๔ ตัว พอลิเอสเตอร์ผสม
กรณีเส้นใยมี
พอลิเอสเตอร์ผสม
แรงดึงสูงสุดในแต่ละแนว
การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทําให้แห้ง

อัตรา
ค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ
ต่อตัวอย่าง
๑ ชุด (บาท)
๑๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๒๕๐
๗๐๐
๑,๒๐๐
๒,๑๐๐
๔๐๐
๒๐๐

ความคงทนของสีต่อการซัก (ยกเว้นผ้าสีขาว)

๒๐๐

ความคงทนของสีต่อการขัดถู (ยกเว้นผ้าสีขาว)

๒๐๐

ความคงทนของสีต่อการฟอกขาว

๘๐๐
ความคงทน....

-๒มาตรฐาน
อุตสาหกรรมเอส

เลขที่
มาตรฐาน

อัตรา
ค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ
ต่อตัวอย่าง
๑ ชุด (บาท)
๘๐

รายละเอียดการตรวจสอบ
การบรรจุ
เครื่องหมายและฉลาก
คุณลักษณะ การต้านแบคทีเรีย
พิเศษอื่น ๆ (antibacterial activity)
(ถ้ามี)
การต้านการลามไฟ

๘๐
ก่อนซัก

๕,๐๐๐

หลังซัก*

๕,๐๐๐

Source 0

๓,๙๐๐

Source 5

๓,๖๐๐

การสัมผัสความรู้สึกเย็น
๒. ผ้าคลุมเตียง
สําหรับโรงแรม
และที่พัก
สาธารณะ

๑,๘๐๐

มอก. เอส ความกว้างและความยาว (ไม่รวมส่วนที่เป็นระบาย
๒-๒๕๖๑ หรือชายครุย)

๑๐๐

ลักษณะทั่วไป

๑๐๐

การเย็บ (ถ้ามี)

๑๐๐

ชนิดเส้นใยของผ้าทอที่ใช้ (ยกเว้นประเภททําจากเศษผ้า)

๒๕๐

ปริมาณฟอร์แมลดีไฮด์
กรณีเส้นใยไม่มี
สีเอโซที่ให้
แอโรแมติกแอมีน ๒๔ ตัว พอลิเอสเตอร์ผสม
กรณีเส้นใยมี
พอลิเอสเตอร์ผสม
การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทําให้แห้ง

๗๐๐
๑,๒๐๐
๒,๑๐๐
๒๐๐

ความคงทนของสีต่อการซัก (ยกเว้นผ้าสีขาว)

๒๐๐

ความคงทนของสีต่อแสงซีนอนอาร์กเมื่อเทียบกับ
ผ้าบลูวูลมาตรฐาน

๔๐๐

การบรรจุ

๘๐

เครื่องหมายและฉลาก

๘๐

คุณลักษณะ การต้านแบคทีเรีย
พิเศษอื่น ๆ (antibacterial activity)
(ถ้ามี)

*ไม่รวมค่า
ซัก ๒๐ ครั้ง
๔,๖๐๐ บาท

ก่อนซัก

๕,๐๐๐

หลังซัก*

๕,๐๐๐

*ไม่รวมค่า
ซัก ๒๐ ครั้ง
๔,๖๐๐ บาท

๓.ผ้าห่ม...

-๓มาตรฐาน
อุตสาหกรรมเอส

เลขที่
มาตรฐาน

รายละเอียดการตรวจสอบ

๓. ผ้าห่มสําหรับ มอก. เอส ความกว้างและความยาว (ไม่รวมส่วนที่เป็นระบาย)
โรงแรมและ
๓-๒๕๖๑ ลักษณะทัว่ ไป
ที่พักสาธารณะ
การเย็บ

๑๐๐
๑๐๐

ชนิดเส้นใยและส่วนผสมของเส้นใยของผ้าทอที่ใช้

๒๕๐

ไส้ผ้าห่มนวมสําเร็จรูป

๒๕๐

ปริมาณฟอร์แมลดีไฮด์
กรณีเส้นใยไม่มี
สีเอโซที่ให้
แอโรแมติกแอมีน ๒๔ ตัว พอลิเอสเตอร์ผสม
กรณีเส้นใยมี
พอลิเอสเตอร์ผสม
แรงดึงสูงสุดในแต่ละแนว

๗๐๐
๑,๒๐๐
๒,๑๐๐
๔๐๐

การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทําให้แห้ง

๒๐๐

ความคงทนของสีต่อการซัก (ยกเว้นผ้าสีขาว)

๒๐๐

การบรรจุ

๘๐

เครื่องหมายและฉลาก

๘๐

คุณลักษณะ
พิเศษ (ถ้ามี)

๔. ผ้าขนหนูสาํ หรับ มอก. เอส
โรงแรมและทีพ่ ัก ๔-๒๕๖๑
สาธารณะ

อัตรา
ค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ
ต่อตัวอย่าง
๑ ชุด (บาท)
๑๐๐

สมบัติการกักความร้อน
การต้านแบคทีเรีย

๓,๕๐๐
ก่อนซัก

๕,๐๐๐

(antibacterial activity) หลังซัก*

๕,๐๐๐

*ไม่รวมค่า

การต้านการลามไฟ

Source 0

๓,๙๐๐

ซัก ๒๐ ครั้ง

Source 5

๓,๖๐๐

๔,๖๐๐ บาท

ความกว้างและความยาว

๑๐๐

จํานวนเส้นด้ายต่อ ๒๕ มิลลิเมตร

๒๕๐

น้ําหนักต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่

๒๐๐

ขนาดเส้นด้ายที่ใช้ทอ

๒๕๐

ขนาดเส้นด้ายที่ใช้ทอริมผ้า
(เฉพาะผ้าขนหนูทอริมในตัว)

๒๕๐
ขนาดด้ายเย็บ...

-๔มาตรฐาน
อุตสาหกรรมเอส

เลขที่
มาตรฐาน

อัตรา
ค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ
ต่อตัวอย่าง
๑ ชุด บาท)
๒๕๐

รายละเอียดการตรวจสอบ
ขนาดด้ายเย็บ
ลักษณะทั่วไป

๑๐๐

ชนิดเส้นใยและส่วนผสมของเส้นใย

๒๕๐

อัตราส่วนความยาวของเส้นด้ายขนต่อความยาวของ
เส้นด้ายยืน

๒๐๐

ปริมาณฟอร์แมลดีไฮด์

๗๐๐

กรณีเส้นใยไม่มี
สีเอโซที่ให้
แอโรแมติกแอมีน ๒๔ ตัว พอลิเอสเตอร์ผสม

๑,๒๐๐

กรณีเส้นใยมี
พอลิเอสเตอร์ผสม

๒,๑๐๐

การดูดซึมน้ํา

๒๕๐

แรงดึงสูงสุดในแต่ละแนว

๔๐๐

การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทําให้แห้ง

๒๐๐

การบรรจุ

๘๐

เครื่องหมายและฉลาก

๘๐

คุณลักษณะ การต้านแบคทีเรีย
พิเศษ
(antibacterial activity)
(ถ้ามี)
๕. ผ้าปูโต๊ะและ
ผ้าที่ใช้บนโต๊ะ
อาหารสําหรับ
โรงแรมและ
ที่พักสาธารณะ

ก่อนซัก

๕,๐๐๐

หลังซัก*

๕,๐๐๐

มอก. เอส ความกว้างและความยาว

๑๐๐

๕-๒๕๖๑ ลักษณะทั่วไป

๑๐๐

การเย็บ (ถ้ามี)

๑๐๐

ชนิดเส้นใยและส่วนผสมของเส้นใยของผ้าทอที่ใช้

๒๕๐

ปริมาณฟอร์แมลดีไฮด์

๗๐๐

กรณีเส้นใยไม่มี
สีเอโซที่ให้
แอโรแมติกแอมีน ๒๔ ตัว พอลิเอสเตอร์ผสม

๑,๒๐๐

กรณีเส้นใยมี
พอลิเอสเตอร์ผสม

๒,๑๐๐

*ไม่รวมค่า
ซัก ๒๐ ครั้ง
๔,๖๐๐ บาท

๕. ผ้าปูโต๊ะ...

-๕มาตรฐาน
เลขที่
อุตสาหกรรมเอส มาตรฐาน

รายละเอียดการตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทําให้แห้ง

๖. เสื้อกีฬา

อัตรา
ค่าใช้จ่าย
ต่อตัวอย่าง
๑ ชุด (บาท)
๒๐๐

ความคงทนของสีต่อการซัก (ยกเว้นผ้าสีขาว)

๒๐๐

ความคงทนของสีต่อการขัดถู (ยกเว้นผ้าสีขาว)

๒๐๐

ความคงทนของสีต่อการฟอกขาว
การบรรจุ
เครื่องหมายและฉลาก
การต้านแบคทีเรีย
ก่อนซัก
คุณลักษณะ
พิเศษอื่น ๆ
(antibacterial activity) หลังซัก*
(ถ้ามี)
การสะท้อนน้ํามัน
ก่อนซัก
หลังซัก*
การขจัดรอยเปื้อน
มอก. เอส ลักษณะทั่วไป
๖-๒๕๖๑ ชนิดเส้นใยและส่วนผสมของเส้นใยของผ้าทอที่ใช้
ปริมาณฟอร์แมลดีไฮด์
สีเอโซที่ให้
กรณีเส้นใยไม่มี
แอโรแมติกแอมีน ๒๔ ตัว พอลิเอสเตอร์ผสม
กรณีเส้นใยมี
พอลิเอสเตอร์ผสม

๘๐๐
๘๐
๘๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๗๐๐
๗๐๐
๑,๖๕๐
๑๐๐
๒๕๐
๗๐๐
๑,๒๐๐

หมายเหตุ

*ไม่รวมค่าซัก
๒๐ ครั้ง
๔,๖๐๐ บาท

๒,๑๐๐

การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทําให้แห้ง

๒๐๐

ความต้านแรงดันทะลุ

๓๐๐

ความแข็งแรงของตะเข็บ

๔๐๐

ความคงทนของสีต่อการซัก (ยกเว้นผ้าสีขาว)

๒๐๐

ความคงทนของสีต่อเหงื่อ ทั้งสภาพกรดและสภาพด่าง
(ยกเว้นสีขาว)

๒๐๐

ความคงทนของสีต่อแสงซีนอนอาร์กเมื่อเทียบกับ
ผ้าบลูวูลมาตรฐาน

๔๐๐

คุณลักษณะ...

-๖มาตรฐาน
เลขที่
อุตสาหกรรมเอส มาตรฐาน

อัตรา
ค่าใช้จ่าย
ต่อตัวอย่าง
๑ ชุด (บาท)
๘๐

รายละเอียดการตรวจสอบ
การบรรจุ
เครื่องหมายและฉลาก
คุณลักษณะ
พิเศษอื่น ๆ
(ถ้ามี)

๘๐

การกันรังสี UV

๒,๐๐๐

หลังซัก*

๒,๐๐๐

*ไม่รวมค่าซัก

๔,๐๐๐

๒๐ ครั้ง

ก่อนซัก

๕,๐๐๐

๔,๖๐๐ บาท

(antibacterial activity) หลังซัก*

๕,๐๐๐

การขึ้นเม็ดและขน

ที่ระลึก

ก่อนซัก

การระบายเหงื่อ
การต้านแบคทีเรีย

๗. เสื้อทีเชิ้ต

หมายเหตุ

ผ้าถัก

๔๗๐

ผ้าทอ

๙๔๐

มอก. เอส ลักษณะทั่วไป

๑๐๐

๗-๒๕๖๑ เอกลักษณ์

๑๐๐

ปริมาณฟอร์แมลดีไฮด์
สีเอโซที่ให้
แอโรแมติกแอมีน ๒๔ ตัว

๗๐๐
กรณีเส้นใยไม่มี
พอลิเอสเตอร์ผสม

๑,๒๐๐

กรณีเส้นใยมี
พอลิเอสเตอร์ผสม

๒,๑๐๐

การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทําให้แห้ง

๒๐๐

ความต้านแรงดันทะลุ

๓๐๐

ความคงทนของสีต่อการซัก (ยกเว้นผ้าสีขาว)

๒๐๐

ความคงทนของสีต่อเหงื่อ ทั้งสภาพกรดและสภาพด่าง
(ยกเว้นสีขาว)
ความคงทนของสีต่อการขัดถู ทั้งสภาพเปียกและสภาพ
แห้ง (ยกเว้นผ้าสีขาว)
การบรรจุ

๒๐๐
๒๐๐

เครื่องหมายและฉลาก

๘๐

๘๐

คุณลักษณะ...

-๗เลขที่
มาตรฐาน
อุตสาหกรรมเอส มาตรฐาน

ลายดอก

หลังซัก*

๒,๐๐๐

ก่อนซัก

๕,๐๐๐

๒๐ ครั้ง

(antibacterial activity) หลังซัก*

๕,๐๐๐

๔,๖๐๐ บาท

การกันรังสี UV

ก่อนซัก

๒,๐๐๐

หลังซัก*

๒,๐๐๐

รายละเอียดการตรวจสอบ
คุณลักษณะ
พิเศษอื่น ๆ
(ถ้ามี)

๘. เสื้อฮาวาย

ก่อนซัก

อัตรา
ค่าใช้จ่าย
ต่อตัวอย่าง
๑ ชุด (บาท)
๒,๐๐๐

การจัดการความชื้น
การต้านแบคทีเรีย

มอก. เอส ชื่อขนาดของเสื้อฮาวายลายดอก

๑๐๐

๘-๒๕๖๑ ลักษณะทั่วไป

๑๐๐

ปริมาณฟอร์แมลดีไฮด์
สีเอโซที่ให้
แอโรแมติกแอมีน ๒๔ ตัว

*ไม่รวมค่าซัก

๗๐๐
กรณีเส้นใยไม่มี
พอลิเอสเตอร์ผสม

๑,๒๐๐

กรณีเส้นใยมี
พอลิเอสเตอร์ผสม

๒,๑๐๐

ความแข็งแรงของตะเข็บ

๔๐๐

การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทําให้แห้ง

๒๐๐

ความคงทนของสีต่อการซัก (ยกเว้นผ้าสีขาว)

๒๐๐

ความคงทนของสีต่อเหงื่อ ทั้งสภาพกรดและสภาพด่าง
(ยกเว้นสีขาว)

๒๐๐

ความคงทนของสีต่อการขัดถู ทั้งสภาพเปียกและสภาพ
แห้ง (ยกเว้นผ้าสีขาว)

๒๐๐

การบรรจุ

๘๐

เครื่องหมายและฉลาก

๘๐

คุณลักษณะ
พิเศษอื่น ๆ
(ถ้ามี)

หมายเหตุ

การจัดการความชื้น

ก่อนซัก

๒,๐๐๐

หลังซัก*

๒,๐๐๐

การต้านแบคทีเรีย

ก่อนซัก

๕,๐๐๐

๒๐ ครั้ง

(antibacterial activity)

หลังซัก*

๕,๐๐๐

๔,๖๐๐ บาท

*ไม่รวมค่าซัก

การกันรังสี....

-๘เลขที่
มาตรฐาน
อุตสาหกรรมเอส มาตรฐาน

๑๐. ดอกไม้
ประดิษฐ์
จากวัสดุ
ธรรมชาติ

๑๑. ดอกไม้
ประดิษฐ์
จากวัสดุ
แปรรูป

หลังซัก*

๒,๐๐๐

รายละเอียดการตรวจสอบ
การกันรังสี UV

๙. ผลิตภัณฑ์
เครื่องเงิน

ก่อนซัก

อัตรา
ค่าใช้จ่าย
ต่อตัวอย่าง
๑ ชุด (บาท)
๒,๐๐๐

มอก. เอส ขนาดหรือมิติ
๙-๒๕๖๑ ลักษณะทัว่ ไป
ลวดลาย (ถ้ามี)
สี (ถ้ามี)
การประกอบด้วยวัสดุอื่น
การขัดเงา
ปริมาณโลหะเงิน
การใช้งาน
การบรรจุ
เครื่องหมายและฉลาก
มอก. เอส ลักษณะทั่วไป
๑๐-๒๕๖๑ การประกอบ (ถ้ามี)
สี (ถ้ามี)
การประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)
การเคลือบผิว (ถ้ามี)
การบรรจุ
เครื่องหมายและฉลาก
มอก. เอส ลักษณะทั่วไป
๑๑-๒๕๖๑ การประกอบ (ถ้ามี)
สี (ถ้ามี)
การประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)
การเคลือบผิว (ถ้ามี)
การบรรจุ
เครื่องหมายและฉลาก

หมายเหตุ

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๑๒. แชมพู....

-๙เลขที่
มาตรฐาน
อุตสาหกรรมเอส มาตรฐาน
๑๒. แชมพูผสม
สมุนไพร

รายละเอียดการตรวจสอบ

มอก. เอส ลักษณะทั่วไป

อัตรา
ค่าใช้จ่าย
ต่อตัวอย่าง
๑ ชุด (บาท)
๘๐

๑๒-๒๕๖๑ การระคายเคืองต่อผิวหนัง

๓,๕๐๐

สารปนเปื้อน

ตะกั่ว

๖๐๐

สารหนู (คํานวณเป็น As2O3)

๘๐๐

จุลินทรีย์

หมายเหตุ

ปรอท

๑,๐๐๐

แคดเมียม

๑,๐๐๐

จํานวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์
และราที่เจริญเติบโตโดยใช้
อากาศ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา

๓๐๐

๒,๗๐๐

สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
แคนดิดา อัลบิแคนส์
คลอสตริเดียม
ความเป็นกรด-ด่าง (ยกเว้นน้ํามัน)

๕๐๐

การใช้งาน

๓๐๐

ความคงสภาพ

๕๐๐

การบรรจุ

ตรวจพินิจ

๘๐

ปริมาณสุทธิ

๘๐

เครื่องหมายและฉลาก
๑๓. สบู่ก้อนผสม
สมุนไพร

๘๐

มอก. เอส ลักษณะทั่วไป

๘๐

๑๓-๒๕๖๑ การระคายเคืองต่อผิวหนัง

๓,๕๐๐

สารปนเปื้อน

ตะกั่ว

๖๐๐

สารหนู (คํานวณเป็น As2O3)

๘๐๐

ปรอท

๑,๐๐๐

แคดเมียม

๑,๐๐๐
จุลินทรีย์...

-๑๐เลขที่
มาตรฐาน
อุตสาหกรรมเอส มาตรฐาน

รายละเอียดการตรวจสอบ
จุลินทรีย์

จํานวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์
และราที่เจริญเติบโตโดยใช้
อากาศ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา

อัตรา
ค่าใช้จ่าย
ต่อตัวอย่าง
๑ ชุด (บาท)

หมายเหตุ

๓๐๐

๒,๗๐๐

สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
แคนดิดา อัลบิแคนส์
คลอสตริเดียม
ความคงสภาพ
คุณลักษณะทางเคมี

การบรรจุ

๕๐๐
ไขมันทั้งหมด

๘๐๐

กรดไขมันของน้ํามันลอริก ใน
รูปของกรดจากน้ํามันลอริก

๘๐๐

สารที่ไม่ละลายในเอทานอล

๘๐๐

ไฮดรอกไซด์อิสระ

๖๐๐

คลอไรด์

๖๐๐

สารประเทืองผิว กรดไขมันอิสระ

๘๐๐
*

สารสกัดจากพืช

*

ตรวจพินิจ

๘๐

ปริมาณสุทธิ

๘๐

เครื่องหมายและฉลาก
๑๔. สบู่เหลวผสม มอก. เอส ลักษณะทั่วไป
สมุนไพร

สารให้ความ
ชุ่มชื้น

๑๔-๒๕๖๑ การระคายเคืองต่อผิวหนัง

* ผู้ทําต้องแจ้ง
ชื่อสาร
ปริมาณที่ใช้
และวิธีทดสอบ

๘๐
๘๐
๓,๕๐๐

สารปนเปื้อน...

-๑๑เลขที่
มาตรฐาน
อุตสาหกรรมเอส มาตรฐาน

รายละเอียดการตรวจสอบ
สารปนเปื้อน

จุลินทรีย์

อัตรา
ค่าใช้จ่าย
ต่อตัวอย่าง
๑ ชุด (บาท)

ตะกั่ว

๖๐๐

สารหนู (คํานวณเป็น As2O3)

๘๐๐

ปรอท

๑,๐๐๐

แคดเมียม

๑,๐๐๐

จํานวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์
และราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา

หมายเหตุ

๓๐๐
๒,๗๐๐

สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
แคนดิดา อัลบิแคนส์
คลอสตริเดียม
ความคงสภาพ

๕๐๐

คุณลักษณะทางเคมี

ไขมันทั้งหมด

๘๐๐

ความเป็นกรด-ด่าง

๒๐๐

ด่างอิสระ (คํานวณเป็น NaOH)

๗๐๐

สารที่ไม่ละลายในเอทานอล

๘๐๐

ตรวจพินิจ

๘๐

ปริมาณสุทธิ

๘๐

การบรรจุ
เครื่องหมายและฉลาก
๑๕. ผลิตภัณฑ์
บํารุงผิว
ผสมสมุนไพร

๘๐

มอก. เอส ลักษณะทั่วไป

๘๐

๑๕-๒๕๖๑ การระคายเคืองต่อผิวหนัง

๓,๕๐๐

สารปนเปื้อน

ตะกั่ว

๖๐๐

สารหนู (คํานวณเป็น As2O3)

๘๐๐

ปรอท

๑,๐๐๐

แคดเมียม

๑,๐๐๐
จุลินทรีย์...

-๑๓เลขที่
มาตรฐาน
อุตสาหกรรมเอส มาตรฐาน

รายละเอียดการตรวจสอบ
จุลินทรีย์

ความเป็นกรด-ด่าง
การใช้งาน
ความคงสภาพ
การบรรจุ

จํานวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์
และราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
แคนดิดา อัลบิแคนส์
คลอสตริเดียม

ตรวจพินิจ
ปริมาณสุทธิ

เครื่องหมายและฉลาก
๑๖. ผลิตภัณฑ์
มอก. เอส ลักษณะทั่วไป
ล้างหน้า
๑๖-๒๕๖๑ การระคายเคืองต่อผิวหนัง
ผสมสมุนไพร
สารปนเปื้อน
ตะกั่ว
สารหนู (คํานวณเป็น As2O3)
ปรอท
แบเรียมที่ละลายได้
จุลินทรีย์
จํานวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และ
ราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
แคนดิดา อัลบิแคนส์
คลอสตริเดียม

อัตรา
ค่าใช้จ่าย
ต่อตัวอย่าง
๑ ชุด (บาท)

หมายเหตุ

๓๐๐
๒,๗๐๐

๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓,๕๐๐
๖๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๒,๗๐๐

ความเป็นกรด-ด่าง

ชนิดครีมและชนิดโลชัน

๕๐๐

(ยกเว้นน้ํามัน)

ชนิดเจลและชนิดโฟม

๕๐๐
การใช้งาน...

-๑๔เลขที่
มาตรฐาน
อุตสาหกรรมเอส มาตรฐาน

รายละเอียดการตรวจสอบ
การใช้งาน
ความคงสภาพ
การบรรจุ

ตรวจพินิจ

๘๐

ปริมาณสุทธิ

๘๐
๘๐

มอก. เอส ลักษณะทั่วไป

๘๐

บํารุงริมฝีปาก ๑๗-๒๕๖๑ การระคายเคืองต่อผิวหนัง
ผสมสมุนไพร

สารปนเปื้อน

จุลินทรีย์

หมายเหตุ

๕๐๐

เครื่องหมายและฉลาก
๑๗. ผลิตภัณฑ์

อัตรา
ค่าใช้จ่าย
ต่อตัวอย่าง
๑ ชุด (บาท)
๒,๕๐๐

๓,๕๐๐

ตะกั่ว

๖๐๐

สารหนู (คํานวณเป็น As2O3)

๘๐๐

ปรอท

๑,๐๐๐

แคดเมียม

๑,๐๐๐

จํานวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และ
ราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา

๓๐๐
๒,๗๐๐

สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
แคนดิดา อัลบิแคนส์
คลอสตริเดียม
ความเป็นกรด-ด่าง

๕๐๐

คุณลักษณะเฉพาะ

จุดโค้งงอ

(กรณีเป็นแท่ง)

จุดเริ่มหลอมตัว

การบรรจุ

ตรวจพินิจ

๘๐

ปริมาณสุทธิ

๘๐

เครื่องหมายและฉลาก

๘๐

๘๐

๑๘. แป้งน้ํา....

-๑๕เลขที่
มาตรฐาน
อุตสาหกรรมเอส มาตรฐาน
๑๘. แป้งน้ํา
สมุนไพร

รายละเอียดการตรวจสอบ

มอก. เอส ลักษณะทั่วไป

อัตรา
ค่าใช้จ่าย
ต่อตัวอย่าง
๑ ชุด (บาท)
๘๐

๑๘-๒๕๖๑ การระคายเคืองต่อผิวหนัง

๓,๕๐๐

สารปนเปื้อน

ตะกั่ว

๖๐๐

สารหนู (คํานวณเป็น As2O3)

๘๐๐

จุลินทรีย์

หมายเหตุ

ปรอท

๑,๐๐๐

แคดเมียม

๑,๐๐๐

จํานวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และ
ราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา

๓๐๐
๒,๗๐๐

สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
แคนดิดา อัลบิแคนส์
คลอสตริเดียม
กรดบอริกและเกลือบอเรด (คํานวณเป็นกรดบอริก)
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน

๑๐๐

ความเป็นกรด-ด่าง
ความคงสภาพ

๕๐๐
๘๐

การบรรจุ

ตรวจพินิจ

๘๐

ปริมาณสุทธิ

๘๐

เครื่องหมายและฉลาก
๑๙. แป้งฝุ่น
สมุนไพร

๘๐

มอก. เอส ลักษณะทั่วไป

๘๐

๑๙-๒๕๖๑ การระคายเคืองต่อผิวหนัง

๓,๕๐๐

สารปนเปื้อน

ตะกั่ว

๖๐๐

สารหนู (คํานวณเป็น As2O3)

๘๐๐

ปรอท

๑,๐๐๐

แคดเมียม

๑,๐๐๐
จุลินทรีย์...

-๑๖เลขที่
มาตรฐาน
อุตสาหกรรมเอส มาตรฐาน

รายละเอียดการตรวจสอบ
จุลินทรีย์

จํานวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์
และราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา

อัตรา
ค่าใช้จ่าย
ต่อตัวอย่าง
๑ ชุด (บาท)
๓๐๐
๒,๗๐๐

สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
แคนดิดา อัลบิแคนส์
คลอสตริเดียม
กรดบอริกและเกลือบอเรต (คํานวณเป็นกรดบอริก)
อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน

๑๐๐

ความเป็นกรด-ด่าง

๕๐๐

การบรรจุ

ตรวจพินิจ

๘๐

ปริมาณสุทธิ

๘๐

เครื่องหมายและฉลาก
๒๐. ผลิตภัณฑ์
ซักผ้าเหลว

๘๐

มอก. เอส ลักษณะทั่วไป
๒๐-๒๕๖๑ ความเป็นกรด-ด่าง เมื่อทําเป็นสารละลาย
ร้อยละ ๑.๐ โดยน้ําหนัก

๑๐๐
๕๐๐

สารที่ละลายได้ในแอลกอฮอล์

๑,๐๐๐

ฟอสเฟตทั้งหมด (คํานวณเป็น P2O5)

๑,๕๐๐

การบรรจุ

ตรวจพินิจ

๘๐

ปริมาณสุทธิ

๘๐

เครื่องหมายและฉลาก

๘๐

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

อภิจิณ โชติกเสถียร
(นายอภิจิณ โชติกเสถียร)
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รักษาราชการแทนเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

รายละเอียดท้ายประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่
(พ.ศ. ๒๕๖๑)
เรื่อง กําหนดอัตราค่าใช้จา่ ยในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส
หน่วยตรวจสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

หน่วยตรวจสอบ

๑. ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนสําหรับ
โรงแรมและทีพ่ ักสาธารณะ
(มอก. เอส ๑–๒๕๖๑)

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ

๒. ผ้าคลุมเตียงสําหรับโรงแรมและที่พัก
สาธารณะ
(มอก. เอส ๒–๒๕๖๑)

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ

๓. ผ้าห่มสําหรับโรงแรมและที่พกั สาธารณะ
(มอก. เอส ๓–๒๕๖๑)

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ

๔. ผ้าขนหนูสําหรับโรงแรมและที่พัก
สาธารณะ (มอก. เอส ๔–๒๕๖๑)

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ

๕. ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหารสําหรับ
โรงแรมและทีพ่ ักสาธารณะ
(มอก. เอส ๕–๒๕๖๑)

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ

๖. เสื้อกีฬา
(มอก. เอส ๖–๒๕๖๑)

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ

๗. เสื้อทีเชิ้ตที่ระลึก
(มอก. เอส ๗–๒๕๖๑)

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ

๘. เสื้อฮาวายลายดอก
(มอก. เอส ๘–๒๕๖๑)

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ

๙. ผลิตภัณฑ์เครือ่ งเงิน
(มอก. เอส ๙–๒๕๖๑)

๑. มหาวิทยาลัยราชมงคลสุรินทร์
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๓. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
จํากัด (ทุกสาขา)

๑๐. ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
(มอก. เอส ๑๐–๒๕๖๑)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยราชมงคลสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชมงคลนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๘. บริษัท ห้อง...

-๒มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

หน่วยตรวจสอบ

หมายเหตุ

๘. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
จํากัด (ทุกสาขา)
๑๑. ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
(มอก. เอส ๑๑–๒๕๖๑)

๑๒. แชมพูผสมสมุนไพร
(มอก. เอส ๑๒–๒๕๖๑)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

มหาวิทยาลัยราชมงคลสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชมงคลนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
จํากัด (ทุกสาขา)
๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทุกรายการ ยกเว้น
ข้อ ๔.๖ และข้อ
๔.๗

๒. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ทุกรายการ ยกเว้น
ข้อ ๔.๓ ข้อ ๔.๖
และข้อ ๔.๗

๓. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทุกรายการ ยกเว้น

๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข้อ ๔.๒

๕. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
จํากัด (ทุกสาขา)
๖. บริษัท รับตรวจสินค้าโพนทะเล จํากัด
๑๓. สบู่ก้อนผสมสมุนไพร
(มอก. เอส ๑๓–๒๕๖๑)

๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทุกรายการ ยกเว้น
ข้อ ๕.๕ และข้อ
๕.๖

๒. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ทุกรายการ ยกเว้น
ข้อ ๕.๓ ข้อ ๕.๕
และข้อ ๕.๖

๓. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทุกรายการ ยกเว้น

๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข้อ ๕.๒
๕. มหาวิทยาลัย...

-๓มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

หน่วยตรวจสอบ

หมายเหตุ

๕. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
จํากัด (ทุกสาขา)
๖. บริษัท รับตรวจสินค้าโพนทะเล จํากัด
๑๔. สบู่เหลวผสมสมุนไพร
(มอก. เอส ๑๔–๒๕๖๑)

๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทุกรายการ ยกเว้น
ข้อ ๕.๕ และข้อ
๕.๖

๒. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ทุกรายการ ยกเว้น
ข้อ ๕.๓ ข้อ ๕.๕
และข้อ ๕.๖

๓. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทุกรายการ ยกเว้น

๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข้อ ๕.๒

๕. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
จํากัด (ทุกสาขา)
๖. บริษัท รับตรวจสินค้าโพนทะเล จํากัด
๑๕. ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวผสมสมุนไพร
(มอก. เอส ๑๕–๒๕๖๑)

๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทุกรายการ ยกเว้น
ข้อ ๔.๔ และข้อ
๕.๖

๒. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ทุกรายการ ยกเว้น
ข้อ ๕.๓ ข้อ ๕.๕
และข้อ ๕.๖

๓. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทุกรายการ ยกเว้น

๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข้อ ๕.๒

๕. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
จํากัด (ทุกสาขา)
๖. บริษัท รับตรวจสินค้าโพนทะเล จํากัด
๑๖. ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าผสมสมุนไพร
(มอก. เอส ๑๖-๒๕๖๑)

๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทุกรายการ ยกเว้น
ข้อ ๔.๔ และข้อ
๕.๖

๒. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ทุกรายการ ยกเว้น
ข้อ ๕.๓ ข้อ ๕.๕
และข้อ ๕.๖
๓. มหาวิทยาลัย...

-๔มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

หน่วยตรวจสอบ

หมายเหตุ

๓. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทุกรายการ ยกเว้น

๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข้อ ๕.๒

๕. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
จํากัด (ทุกสาขา)
๖. บริษัท รับตรวจสินค้าโพนทะเล จํากัด
๑๗. ผลิตภัณฑ์บํารุงริมฝีปากผสมสมุนไพร
(มอก. เอส ๑๗-๒๕๖๑)

๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทุกรายการ ยกเว้น
ข้อ ๔.๔ และข้อ
๕.๖

๒. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ทุกรายการ ยกเว้น
ข้อ ๕.๓ ข้อ ๕.๕
และข้อ ๕.๖

๓. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทุกรายการ ยกเว้น

๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข้อ ๕.๒

๕. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
จํากัด (ทุกสาขา)
๖. บริษัท รับตรวจสินค้าโพนทะเล จํากัด
๑๘. แป้งน้ําสมุนไพร
(มอก. เอส ๑๘-๒๕๖๑)

๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทุกรายการ ยกเว้น
ข้อ ๔.๔ และข้อ
๕.๖

๒. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ทุกรายการ ยกเว้น
ข้อ ๕.๓ ข้อ ๕.๕
และข้อ ๕.๖

๓. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทุกรายการ ยกเว้น

๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข้อ ๕.๒

๕. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
จํากัด (ทุกสาขา)
๖. บริษัท รับตรวจสินค้าโพนทะเล จํากัด
๑๙. แป้งฝุ่นสมุนไพร
(มอก. เอส ๑๙-๒๕๖๑)

๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทุกรายการ ยกเว้น
ข้อ ๔.๔ และข้อ
๕.๖
๒. สถาบัน...

-๕มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

หน่วยตรวจสอบ
๒. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ทุกรายการ ยกเว้น
ข้อ ๕.๓ ข้อ ๕.๕
และข้อ ๕.๖

๓. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทุกรายการ ยกเว้น

๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข้อ ๕.๒

๕. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
จํากัด (ทุกสาขา)
๖. บริษัท รับตรวจสินค้าโพนทะเล จํากัด
๒๐. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเหลว
(มอก. เอส ๒๐-๒๕๖๑)

หมายเหตุ

๑. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
๒. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

