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มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

ผงซักฟอก

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้ครอบคลมุถงึ ผงซกัฟอกทีม่ลีกัษณะเปนผง เมด็เลก็ๆ หรอืเกลด็ อดัขึน้รปู

กึง่แขง็ก่ึงเหลว แทง หรอืลักษณะอืน่ แตไมครอบคลมุถงึผลติภณัฑซกัผาชนดิเหลว

2. บทนยิาม
ความหมายของคำทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้มดีงัตอไปนี้

2.1 ผงซกัฟอก หมายถงึ ผลติภณัฑทีม่สีารลดแรงตงึผวิชนดิสงัเคราะหและ/หรอืชนดิธรรมชาตเิปนสวนประกอบ

หลกั สำหรบัใชซกัผา

2.2 สารลดแรงตงึผวิ (surface-active agent or surfactant) หมายถงึ สารซึง่เมือ่ละลายในน้ำแลวจะชวยลดแรง

ตึงผิวของน้ำ

2.3 สารลดความกระดางของน้ำ (sequestering builder) หมายถงึ สารทีล่ดความกระดางของน้ำ  ชวยใหสารลดแรง

ตงึผวิสามารถทำหนาทีไ่ดอยางมปีระสทิธภิาพ

2.4 สารรกัษาระดบัความเปนดาง (alkaline builder) หมายถงึ สารทีร่กัษาระดบัความเปนดางใหคงทีต่ลอดชวง

การใชงาน

2.5 สารกนัคราบคนื (anti-soil redeposition agent) หมายถงึ สารทีช่วยไมใหคราบหรอืส่ิงสกปรกทีห่ลดุออกไปแลว

กลบัมาจบัผาอกีขณะซกั เชน โซเดยีมคารบอกซเีมทลิเซลลูโลส (sodium carboxymethylcellulose)

2.6 สารเพิม่ความสดใส (optical brightening agent or optical brightener) หมายถงึ สารทีส่ามารถดดูแสงอลัตรา

ไวโอเลต แลวใหแสงทีท่ำใหผาดสูดใสยิง่ขึน้

2.7 สารเพิม่ฟอง (suds booster) หมายถงึ สารซึง่เมือ่ใชรวมกบัสารลดแรงตงึผวิจะทำใหเกิดฟองมากขึน้

2.8 สารลดฟอง (suds depressor) หมายถงึ สารซึง่เมือ่ใชรวมกบัสารลดแรงตงึผวิจะทำใหฟองลดลง

2.9 สารฟอก (oxygen bleach) หมายถงึ สารทีอ่าศยัปฏกิริยิาของแนสเซนตออกซิเจน (nascent oxygen) ในการฟอก

2.10 สารฟอกตนตอ (bleach precursor) หมายถงึ สารซึง่เมือ่ละลายในน้ำจะเกดิสารฟอกขึน้

2.11 สารคงสภาพสำหรบัสารฟอกตนตอ (stabilizer for bleach precursor) หมายถงึ สารซึง่เมือ่ผสมกบัสารฟอก

ตนตอแลวทำใหสารฟอกตนตอสลายตวัชาลง

2.12 สารชวยการละลาย (hydrotrope) หมายถงึ สารทีท่ำใหผงซกัฟอกละลายในน้ำไดดขีึน้

2.13 สารกนัหมอง (anti-tarnishing agent) หมายถงึ สารทีช่วยใหสิง่ซกัลางสวนทีเ่ปนโลหะไมหมองคล้ำ

2.14 แอนตอิอกซแิดนต (anti-oxidant) หมายถงึ สารทีท่ำใหสวนประกอบบางอยางของผงซกัฟอกมปีฏกิริยิากบั

ออกซิเจนชาลง
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2.15 เอนไซม (enzyme)  หมายถงึ  สารอนิทรยีทีม่สีมบตัชิวยยอยโมเลกลุของโปรตนีหรอืแปงหรอืไขมนัใหเปนหนวย

ยอย ๆ ได

2.16 สารชวยขบัสิง่สกปรก (soil releasing agent) หมายถงึ สารทีช่วยใหสิง่สกปรกทีต่ดิผาหลดุออกงายขึน้

2.17 สารตานจลุนิทรยี (anti-microbial compound) หมายถงึ สารทีช่วยยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของจลุนิทรยี

2.18 สารละมนุ (mildness additive) หมายถงึ สารทีช่วยใหผงซกัฟอกไมเปนอนัตรายตอผวิหนงั

2.19 สารคงสภาพการเกบ็รกัษา (storage stabilizer) หมายถงึ สารทีช่วยใหผงซกัฟอกเก็บไวไดนานโดยไมเส่ือมสภาพ

2.20 สารชวยใหผานมุ (fabric softening agent) หมายถงึ สารท่ีชวยทำใหผานมุหลงัจากซกัแลว

2.21 สารกนัไฟฟาสถติ (anti-static agent) หมายถงึ สารทีช่วยลดประจไุฟฟาสถติทีเ่กดิขึน้บนผา

2.22 สารกนัการกดักรอน (anti-corrosion agent) หมายถงึ สารทีช่วยลดการกดักรอนสวนทีเ่ปนโลหะของเสือ้ผา

3. ชนดิ
3.1 ผงซกัฟอก แบงเปน 3 ชนดิ คอื

3.1.1 ชนดิซกัฟอกดวยมอื

3.1.2 ชนดิซกัฟอกดวยเครือ่งซกัผา

3.1.3 ชนดิซกัฟอกดวยมอืหรอืเครือ่งซกัผา

4. สวนประกอบ
4.1 สวนประกอบหลกั

4.1.1 สารลดแรงตงึผวิชนดิสงัเคราะหและ/หรอืชนดิธรรมชาติ

เปนสารเคมปีระเภท แอนไอออนกิ (anionic) แคตไอออนกิ  (cationic)  หรอืนอนไอออนกิ (nonionic)

ประเภทใดประเภทหนึง่หรอืผสมกนั ในกรณทีีเ่ปนสารเคมปีระเภทแอนไอออนกิตองไมเปนแอลคลิเบนซนี

ซลัโฟเนตทีม่โีครงสรางแบบกิง่ (branched alkylbenzene sulphonate)

4.1.2 สารลดความกระดางของน้ำ เชน โซเดยีมไทรพอลฟิอสเฟต (sodium tripolyphosphate) เกลอืของกรด

ไนทริโลไทรแอซีติก (nitrilotriacetic acid, NTA) เกลือของกรดเอทิลีนไดแอมีนเททระแอซีติก

(ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA) กรดซิทริกและอนุพันธของกรดซิทริก(citric acid and

derivatives) ซโีอไลต (zeolite) สารใดสารหนึง่หรอืผสมกนั

4.1.3 สารรกัษาระดบัความเปนดาง  เชน  โซเดยีมซลิเิคต  (sodium  silicate)  โซเดยีมคารบอเนต (sodium

carbonate)  โซเดยีมเซสควคิารบอเนต  (sodium  sesquicarbonate) สารใดสารหนึง่หรอืผสมกนั

4.1.4 สารกนัคราบคนื  โซเดยีมคารบอกซเีมทลิเซลลูโลส

4.1.5 สารเพิม่ความสดใส เชน ไทโนพลั ดเีอ็มเอส (Tinopal DMS)
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4.2 สวนประกอบทีอ่าจมไีด

4.2.1 โซเดยีมซลัเฟต (sodium sulphate)

4.2.2 สารเพิม่ฟองหรอืสารลดฟอง

4.2.3 สารฟอกและสารฟอกตนตอ รวมทัง้สารคงสภาพสำหรบัสารฟอกตนตอ

4.2.4 สารชวยการละลาย

4.2.5 สารกนัหมอง

4.2.6 แอนตอิอกซแิดนต

4.2.7 เอนไซม

4.2.8 น้ำหอม

4.2.9 สี

4.2.10 สารกนัการจบัตวัเปนกอน

4.2.11 สารชวยขบัสิง่สกปรก

4.2.12 สารตานจลุนิทรยี

4.2.13 สารละมนุ

4.2.14 สารคงสภาพการเกบ็รกัษา

4.2.15 สารชวยใหผานมุ

4.2.16 สารกนัไฟฟาสถติ

4.2.17 สารกนัการกดักรอน

4.2.18 สารอืน่ ๆ

5. คณุลกัษณะทีต่องการ
5.1 ลกัษณะทัว่ไป

ตองปราศจากสิง่แปลกปลอมและสวนประกอบตองกระจายตวัอยางสม่ำเสมอ กรณทีีเ่ปนกึง่แขง็ก่ึงเหลวจะตอง

ไมมกีารแยกตวั

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพนิจิ

5.2 กลิน่

ตองไมมกีล่ินทีไ่มพงึประสงค เชน กล่ินน้ำมนักาด กล่ินหนื กล่ินคาว หรอืกล่ินกรด

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพนิจิ

5.3 คณุลกัษณะทางฟสกิสและทางเคมี

ตองเปนไปตามตารางที ่1

การทดสอบใหปฏบิตัติาม มอก.578
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ตารางที ่1 คณุลกัษณะทางฟสกิสและทางเคมี
(ขอ 5.3)

หมายเหต ุ  *  หมายถงึ สารทีล่ะลายไดในเอทานอล ประกอบดวยสารลดแรงตงึผวิเปนสวนใหญ
5.4 คณุลกัษณะทางชวีภาพ

ตองมกีารยอยสลายทางชวีภาพไมนอยกวารอยละ 80 โดยน้ำหนกั

การทดสอบใหปฏบิตัติาม มอก.578

5.5 คณุลักษณะอืน่ ๆ

ผงซกัฟอกทีผ่ทูำระบวุามคีณุลกัษณะอืน่ ๆ เนือ่งจากมสีารตาง ๆ เชน สารกนัหมอง เอนไซม สารชวยขบั

ส่ิงสกปรก สารตานจุลินทรีย สารละมุน สารชวยใหผานุม สารกันไฟฟาสถิต สารกันการกัดกรอน

เปนสวนประกอบอยดูวย ผทูำตองแสดงหลกัฐานทีเ่ชือ่ถือไดเพือ่พสิจูนคณุลกัษณะนัน้ ๆ

เกณฑที่กําหนด

ชนิดซักฟอก ชนิดซักฟอก ชนิดซักฟอก

รายการท่ี คุณลักษณะ ดวยมือ ดวยมือหรือ ดวย

เคร่ืองซักผา เคร่ืองซักผา

1 ความเปนกรด-ดาง เม่ือทําใหเปนสารละลายท่ีมีความเขมขน

1 กรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร  ไมเกิน 10.5 11.0

2 สารที่ละลายไดในเอทานอล* รอยละโดยน้ําหนัก ไมนอยกวา 18.0 5.0

3 สารลดความกระดางของน้ํา (คํานวณเปนแคลเซียมที่ทําปฏิกิริยา)

มิลลิกรัมตอกรัม 27 ถึง 136 27 ถึง 198

4 ฟอสเฟตทั้งหมด (คํานวณเปน P205) รอยละโดยน้ําหนัก

ไมเกิน 20.0 28.0

5 ดางทั้งหมด (คํานวณเปน Na20) รอยละโดยน้ําหนัก

ไมนอยกวา 1.1 1.1

6 โซเดียมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส รอยละโดยน้ําหนัก

ไมนอยกวา 0.2 0.2

7 สารเพิ่มความสดใส ตองมี ตองมี

8 ความสามารถในการซักฟอกเทียบกับผงซักฟอกอางอิง

รอยละโดยน้ําหนัก ไมนอยกวา 80 80

9 ความสามารถในการรักษาความขาวเทียบกับผงซักฟอกอางอิง

รอยละโดยน้ําหนัก ไมนอยกวา 80 80
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6. การบรรจุ
6.1 ใหบรรจผุงซกัฟอกในภาชนะบรรจทุีป่ดไดสนทิ ไมรัว่ ไมแตก

6.2 คาเฉลีย่ของน้ำหนกัสุทธขิองผงซกัฟอกตองไมนอยกวาทีร่ะบไุวทีฉ่ลาก และน้ำหนกัสุทธใินแตละภาชนะบรรจุ

ตองมนี้ำหนกัสทุธทิีร่ะบไุวทีฉ่ลากคลาดเคลือ่นไดไมเกนิทีย่อมให ตามระเบยีบสำนกังานกลางชัง่ตวงวดั วาดวย

หลักเกณฑการตรวจสอบการแสดงปรมิาณสทุธขิองสนิคาหบีหอ

7. เคร่ืองหมายและฉลาก
7.1 ที่ภาชนะบรรจุยอยผงซักฟอกทุกหนวยที่บรรจุในภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือ

เครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนีใ้หเหน็ไดงาย ชดัเจน

(1) ชือ่ผลติภณัฑตามมาตรฐานนี้

(2) ชนดิ

(3) คำวา “หามรบัประทาน” โดยใชตวัอกัษรสแีดง ในกรอบพืน้สขีาว ขนาดตวัอกัษรไมต่ำกวา 2 มลิลเิมตร

(4) น้ำหนกัสทุธ ิเปนกรมัหรอืกโิลกรมั

7.2 ทีภ่าชนะบรรจผุลติภณัฑผงซกัฟอกทกุหนวยทีจ่ำหนายถงึมอืผบูรโิภค อยางนอยตองมเีลข อกัษร หรอืเครือ่ง

หมายแจงรายละเอยีดตอไปนีใ้หเหน็ไดงาย ชดัเจน

(1) ชือ่ผลติภณัฑตามมาตรฐานนี้

(2) ชนดิ

(3) น้ำหนกัสทุธ ิเปนกรมัหรอืกโิลกรมั

(4) สวนประกอบหลกั

(5) เดอืน ปทีท่ำ และ/หรอืรหสัรนุทีท่ำ

(6) วธิใีช

(7) คำเตอืน เชน

(7.1) ภายหลงัการใช ควรลางมอืใหสะอาด แลวเชด็ใหแหง

(7.2) ผทูีม่อีาการแพผงซกัฟอกหรอืมบีาดแผลทีผ่วิหนงัไมควรสมัผสัน้ำทีผ่สมผงซกัฟอก หากไมแนใจ

ควรสวมถงุมอืปองกันไวกอน

(7.3) ถามอีาการแพใหปรกึษาแพทย

(8) ชือ่ผทูำ หรอืโรงงานทีท่ำ พรอมสถานทีต่ัง้ หรือเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน

7.3 ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศดวย หรอืในกรณทีีใ่ชเฉพาะภาษาตางประเทศเพือ่การสงออก ตองมคีวามหมาย

ตรงกบัภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน

8. การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
8.1 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิใหเปนไปตามภาคผนวก ก.
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ภาคผนวก ก.
การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ

(ขอ 8.1)

ก.1 รนุ ในทีน่ี ้ หมายถงึ  ผงซกัฟอกชนดิเดยีวกนั  ทีม่ชีือ่หรอืเครือ่งหมายการคาเดยีวกนั  ทำโดยกรรมวธิเีดยีวกนั

บรรจใุนภาชนะบรรจชุนดิและขนาดเดยีวกนั ทีท่ำหรอืสงมอบหรอืซือ้ขายในระยะเวลาเดยีวกนั

ก.2 การชกัตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ

ชกัตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทากันทางวชิาการกบัแผนทีก่ำหนดไว

ก.2.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบน้ำหนกัสุทธิ

ก.2.1.1 ใหชกัตวัอยางตามระเบยีบสำนกังานกลางชัง่ตวงวดั วาดวยหลกัเกณฑการตรวจสอบการแสดงปรมิาณ

สทุธขิองสนิคาหีบหอ

ก.2.1.2 ตวัอยางตองเปนไปตามขอ 6.2 จงึจะถอืวาผงซกัฟอกรนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ก.2.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบภาชนะบรรจ ุและเครือ่งหมายและฉลาก

ก.2.2.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนั ตามจำนวนทีก่ำหนดในตารางที ่ก.1

ตารางที ่ ก.1  แผนการชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบภาชนะบรรจ ุและเครือ่งหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.2)

ก.2.2.2 จำนวนตวัอยางทีไ่มเปนไปตามขอ 6.1 และขอ 7. ในแตละรายการตองไมเกินเลขจำนวนทีย่อมรบั

ทีก่ำหนดในตารางที ่ก.1  จงึจะถอืวาผงซกัฟอกรนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ก.2.3 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบคณุลักษณะทีต่องการ

ก.2.3.1 ใหใชตวัอยางจากขอ ก.2.2 โดยใชเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมชกัตวัอยางตลอดความลกึของแตละภาชนะ

บรรจ ุภาชนะบรรจลุะเทาๆ กนั สำหรบัตวัอยางทีเ่ปนผง หรอือาจใชวธิอีืน่ตามความเหมาะสม   สำหรบั

ตวัอยางทีม่ลีกัษณะอืน่ นำมาผสมกนัใหไดตวัอยางรวมไมนอยกวา 1 200 กรมั เกบ็ตวัอยางไวใน

ภาชนะทีส่ะอาด แหง และกนัความชืน้ได แลวปดใหสนทิ กรณทีีต่วัอยางไมพอ ใหชกัตวัอยางโดย

วธิสีมุจากรนุเดยีวกนัเพิม่ใหไดตวัอยางรวมตามทีก่ำหนด

ขนาดรุน ขนาดตวัอยาง เลขจาํนวนทีย่อมรบั

หนวยภาชนะบรรจุ หนวยภาชนะบรรจุ

          ไมเกนิ     3 200 13 1

   3 201   ถงึ    35 000 20 2

 35 001   ถงึ  500 000 32 3

             เกนิ  500 000 50 5
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ก.2.3.2 ตวัอยางตองเปนไปตามขอ 5. ทกุรายการ  จงึจะถอืวาผงซกัฟอกรนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ก.3 เกณฑตดัสนิ

ตวัอยางผงซกัฟอกตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2  ขอ ก.2.2.2 และขอ ก.2.3.2 ทกุขอ  จงึจะถอืวาผงซกัฟอก

รนุนัน้เปนไปตามมาตรฐานผลติภัณฑอตุสาหกรรมนี้




