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1. วัตถุประสงค์ 

  1.1 เพ่ือใช้ประกอบการรับรองผลิตภัณฑ์ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง ข้อก าหนดเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติกาบหมาก ณ วันที่ ๒๒ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือความชัดเจน เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศ หรือระดับ
นานาชาติ 
  1.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการตรวจประเมิน ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับการรับรอง รวมทั้งใช้ใน
การประเมินผลิตภัณฑ์ทั้งก่อนและหลังได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

2. ขอบข่าย  

     เอกสารเผยแพร่ประกอบการรับรองผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหาร
จากธรรมชาติกาบหมากนี้ เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามแนวทาง
เศรษฐกิจหมุนเวียน : ผลิตภัณฑ์กาบหมากที่ใช้กับอาหารแบบใช้ครั้งเดียว โดยครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ท า
ด้วยกาบหมากเป็นวัสดุหลัก ที่ผ่านกระบวนการอัดขึ้นรูป รวมถึงการชี้บ่งผลิตภัณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
หลักเกณฑ์และข้อก าหนดทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการทดสอบ การตรวจประเมิน และการตรวจติดตามผล  ทั้งนี้ไม่
ครอบคลุมการใช้งานของภาชนะกาบหมากท่ีใช้ส าหรับของเหลวร้อน ภาชนะกาบหมากที่ใช้ส าหรับการอุ่น และ
ภาชนะกาบหมากที่ใช้ส าหรับการปรุงสุกอาหาร 

3. นิยาม 

3.1 ผู้ยื่นค าขอ  หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ประสงค์จะขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์กับ           
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

3.2 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นค าขอที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

3.3 กาบหมาก หรือที่เรียกว่า กาบปูเล หมายถึง ส่วนล่างของทางใบที่หุ้มรอบล าต้นหมากเมื่อแก่จัด                 
แล้วหลุดลงมามีลักษณะเป็นแผ่นแข็งเหนียว ความกว้างประมาณ 12 นิ้ว ความยาวประมาณ 20 นิ้ว หรือตาม
ขนาดของล าต้น กาบสดจะเป็นสีเขียวอ่อน กาบที่น ามาท าเป็นผลิตภัณฑ์เป็นกาบหมากแห้งที่หลุดลงมาจาก           
ล าต้น มี 2 สี ด้านในเป็นสีขาวนวล ด้านนอกเป็นสีน้ าตาล น ามาท าความสะอาด ผึ่งแดดให้แห้งสนิท อาจผ่าน
ขั้นตอนการป้องกันเชื้อรา 

3.4 ผลิตภัณฑ์กาบหมาก หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการน ากาบหมากมาออกแบบ ให้เป็นรูปทรงตาม
ต้องการ เช่น  จาน ชาม หรือ ถ้วย ส าหรับใช้ในการรองรับอาหาร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผลิตภัณฑ”์ 

3.5 การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  หมายถึง กระบวนการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การยอมรับ
อย่างเป็นทางการแก่ผู้ได้รับการรับรอง ว่ามีขีดความสามารถในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์บริการก าหนดได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
รับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์บริการก าหนดได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 

3.6 การตรวจประเมิน หมายถึง การตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และการ
ประเมินผลิตภัณฑ์ของผู้ยื่นค าขอ ด้วยวิธีการและหลักเกณฑ์ท่ีกรมวิทยาศาสตร์บริการก าหนด   
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3.7 การตรวจติดตามผล หมายถึง การตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และการ
ประเมินผลิตภัณฑ์ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองของผู้ได้รับการรับรอง ด้วยวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ กรม
วิทยาศาสตร์บริการก าหนด 

3.8 มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ้างอิง หมายถึง มาตรฐานระดับชาติของประเทศไทย  
3.9 มาตรฐานทีเ่ทียบเท่า หมายถึง มาตรฐานระดับนานาชาติ    

4. การชี้บ่งผลิตภัณฑ์และมาตรฐานที่ก าหนด 

      4.1 การชี้บ่งผลิตภัณฑ์ 
          ผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนดฉบับนี้ ต้องมีการชี้บ่งอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ 
 - ชื่อผลิตภัณฑ์ 
 - แบบรุ่น (Model) / ขนาดหรือมิติ 
 - ชื่อผู้ท าหรือสถานที่ท า พร้อมสถานที่ตั้ง  
 - เดือน ปีที่ผลิต 

 - ประเภท 
 - ข้อแนะน าการใช้และดูแลรักษา 

     4.2 เกณฑ์ก าหนด 

           4.2.1 ลักษณะทั่วไป 

เป็นไปตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง ข้อก าหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจ
หมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติกาบหมาก ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

4.2.2 คุณสมบัติด้านความปลอดภัย  

เป็นไปตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง ข้อก าหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจ
หมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติกาบหมาก ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

      4.2.3 คุณสมบัติทางกายภาพ 

เป็นไปตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง ข้อก าหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจ
หมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติกาบหมาก ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

5. สุขลักษณะอนามัย 

เป็นไปตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง ข้อก าหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจ
หมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติกาบหมาก ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

6. หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร (Circular Economy) 

เป็นไปตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง ข้อก าหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจ
หมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติกาบหมาก ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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7. การเลือกตัวอย่างส าหรับตรวจสอบ 
     ก าหนดให้เลือกตัวอย่างจากรุ่นการผลิตตามที่ผู้ยื่นค าขอระบุ ที่มีนัยส าคัญต่อผลการทดสอบ เป็น
ตัวแทนส าหรับตรวจสอบในแต่ละหัวข้อของมาตรฐาน จ านวน 20 หน่วยภาชนะบรรจุ 
     หมายเหตุ : (1) การเลือกตัวอย่างและการยอมรับส าหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป กลิ่น การบรรจุ 
และเครื่องหมายฉลากให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจ านวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้ว
ทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.2.1      
                   (2) การเลือกตัวอย่างและการยอมรับส าหรับการทดสอบความปลอดภัยด้านสาร
ปนเปื้อน ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจ านวน 5 หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่าง 
ต้องเป็นไปตามข้อ 4.2.2 จะถือว่าผลิตภัณฑ์กาบหมากที่ใช้กับอาหารรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด 
           (3) การเลือกตัวอย่างและการยอมรับส าหรับการทดสอบความปลอดภัยด้านความชื้น  
ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจ านวน 5 หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตาม
ข้อ 4.2.2 จะถือว่าผลิตภัณฑ์กาบหมากที่ใช้กับอาหารรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด 
           (4) การเลือกตัวอย่างและการยอมรับส าหรับการทดสอบความปลอดภัยด้านจุลินทรีย์  
ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจ านวน 7 หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตาม
ข้อ 4.2.2 จะถือว่าผลิตภัณฑ์กาบหมากที่ใช้กับอาหารรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด 
           (5) การเลือกตัวอย่างและการยอมรับส าหรับการทดสอบทางกายภาพ การรั่วซึม และ
ความคงรูป (เฉพาะภาชนะที่ระบุใช้กับของเหลวได้) โดยให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบ แล้วจ านวน 3 หน่วย
ภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างเป็นไปตามข้อ 4.2.3  
           (6) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กาบหมากต้องเป็นไปตาม หมายเหตุ (1) หมายเหตุ (2)  
หมายเหตุ (3) หมายเหตุ (4) และหมายเหตุ (5) ทุกข้อ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์กาบหมากเป็นไปข้อก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริการตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  
กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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