
Smart Fabric หน้ากากผ้า คือ เครื่องหมายรบัรองที่ออก
ให้ผ้าผนืที่มีคุณลกัษณะส าหรบัท าหน้ากากผ้า ค าแนะน าใน
การท าหน้ากากผา้ ควรเป็นผา้เยบ็สองชัน้ หรอืท าจากผา้สอง
ชัน้ ใชไ้ดท้ัง้ผา้ทอผา้ถกั และน ามาสลบักนัได ้โดยยดึหลกัการ
ทอใหแ้น่นมรีพูรุนขนาดเลก็เพือ่การหายใจ

ผ้าท่ีสามารถท าหน้ากากผ้า Smart Fabric ได้ต้องผ่านการทดสอบและมีประสิทธิภาา 
• สามารถกรองฝุ่ นละอองทีม่ขีนาดเลก็ (ไมเ่กนิ 0.3 ไมครอน) ไดต้ัง้แต่ 65% ขึน้ไป
• มคีวามสามารถในการถ่ายเทของอากาศและหายใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
• มคีวามคงทนของสตี่อการซกั อยูใ่นระดบัปานกลางจนถงึระดบัดมีาก
• ปราศจากสารก่อมะเรง็จากสยีอ้ม (Azo Dyes) และสาร Formaldehyde ตอ้งไมเ่กนิเกณฑท์ีก่ าหนด 
• คุณสมบตัทิางเลอืก (Optional) 
เพิม่คุณสมบตัพิเิศษการสะทอ้นน ้า เพือ่สรา้งความมัน่ใจในการสวมใสม่ากยิง่ขึน้โดยสามารถใชง้าน
ซ ้าและผา่นการซกัลา้งไดอ้ยา่งน้อย 10 ครัง้

ใส่หน้ากากผ้าอย่างปลอดภยั เลือกใส่หน้ากากผ้าทีมี่ฉลาก
เครือ่งหมายคณุภาพสิง่ทอไทย Smart Fabric

“

ฉลากเคร่ืองหมายคณุภาา ส่ิงทอไทย
Smart Fabric หน้ากากผา้
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รายการทดสอบ เกณฑก์ าหนด มาตรฐานการทดสอบ ระยะเวลาทดสอบ

1. การทดสอบประสิทธิภาพการกรองฝุ่ น
ขนาดเลก็ (PFE) ทีข่นาดไมเ่กนิ 0.3 ไมครอน

≥ 65% ASTM F 2299 Sub-Contact (Taiwan)
2-3 เดอืน หรอือาจมากกว่า

(ไมส่ามารถก าหนดวนัรบัผลได)้

2. การผ่านไดข้องอากาศ (cm³/cm²/s) 1 < X ≤50 125 Pa, 5 cm²

5 วนัท าการ
3. ความคงทนของสต่ีอการซกั * ≥ 3 TIS 121 book 3

Method A (1)

4. ปรมิาณสเีอโซ (mg/kg) * ≤ 30 EN ISO 14362

5. ฟอรม์ลัดไีฮด ์(mg/kg) ≤ 75 TIS 121 book 33

หลกัเกณฑก์ารทดสอบ

คณุสมบติัเ ่ิมเติม (Optional) ถา้มี

6. การสะทอ้นน ้า (rating) ** ≥ ISO 3 ISO 4920 5 วนัท าการ

7. การตา้นแบคทเีรยี ** 99.9 % กรณตีวัอยา่งดดูซมึน ้าไดด้ี
AATCC 100

กรณตีวัอยา่งดดูซมึน ้าไมด่ี
หรอืลงสารสะทอ้นน ้า

ASTM E 2149 or JIS Z2801

10 วนัท าการ

หมายเหตุ
- การทดสอบประสทิธภิาพการกรองฝุ่ นขนาดเลก็และ
การทดสอบการผ่านไดข้องอากาศ ตอ้งจดัเรยีงผา้ซอ้น
กนัเพื่อใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการใชง้านของผลติภณัฑ์
- การทดสอบการสะทอ้นน ้าและการตา้นเชือ้แบคทเีรยี 
สามารถเลอืกทดสอบหรอืไม่ทดสอบกไ็ด ้ขึน้อยู่กบั
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ
- (*) ยกเวน้ผา้ขาว และผา้ไมย่อ้มสี
- (**) ทดสอบหลงัการแช่น ้า 10 รอบ
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ขนาดตวัอย่าง
• ผา้ขนาด A4 เรยีงชัน้ผา้ตามการใชง้านจรงิ (เหมอืนกบัหน้ากากผา้) พรอ้มเยบ็ประกบรมิทัง้ 4 ดา้นและระบุดา้นหน้า จ านวน 5 ชิน้ หรือ หน้ากาก

ผา้ (ผลติภณัฑส์ าเรจ็) ใหส้ง่มาทดสอบ จ านวน 10 ชิน้
• กรณีทดสอบการสะทอ้นน ้า ใหส้ง่เฉพาะชัน้ทีม่กีารลงสารสะทอ้นน ้าแยกมา ขนาด 0.5 เมตร จ านวน 1 ชิน้ พรอ้มระบุดา้นหน้า

ระยะเวลาทดสอบ
• ปกต ิ(Regular) 5 วนัท าการ
• ดว่น (Express) 3 วนัท าการ คดิคา่บรกิารเพิม่ 40%
• ดว่นพเิศษ (Double Express) 2 วนัท าการ คดิคา่บรกิารเพิม่ 70%
• บรกิารทดสอบใหผ้ลภายใน 1 วนั (Same Day) คดิคา่บรกิารเพิม่ 100%
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1.   กรอกใบสมคัรเขา้รว่มโครงการฯ และยืน่พรอ้มเอกสารแนบ ไดแ้ก่
1.1 ทะเบยีนการคา้
1.2 หนงัสอืรบัรองบรษิทั
1.3 ใบทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ (ภพ.20)
1.4 เอกสารรบัรอง ใบรายงานผล

2.   ช าระค่าธรรมเนียม
2.1 ค่าธรรมเนียมการใชเ้ครื่องหมาย 3,000 บาท (อนุญาตใหใ้ช ้1 ปี) 

3. ผ่านการตรวจสอบผลติภณัฑแ์ละไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารฯ
4. ระยะเวลาใหก้ารรบัรอง 1 ปี 
5. สามารถแสดงเครือ่งหมายบนผลติภณัฑข์องผูผ้ลติทีย่ ืน่ขอการรบัรองเท่านัน้
6. ใหแ้สดงค่าประสทิธภิาพการกรอง (% PFE) ของผลติภณัฑด์ว้ย
7. ตอ้งใชเ้ครือ่งหมายตามรปูแบบและส ีทีค่ณะกรรมการอนุมตัใิหใ้ชเ้ท่านัน้
8.   สามารถใชแ้สดงคู่กบัเครือ่งหมายการคา้ของผูผ้ลติได ้แต่ไมส่ามารถใชเ้ป็นส่วนใดส่วนหน่ึงของเครือ่งหมายการคา้
9.   เมือ่พน้ก าหนดการแสดงเครือ่งหมาย ผูผ้ลติไมส่ามารถแสดงเครือ่งหมายบนผลติภณัฑน์ัน้ได้ หากประสงคจ์ะใชเ้ครือ่งหมายต่อไปจะตอ้งมกีารต่ออายแุละ

ช าระค่าธรรมเนียมทุกครัง้ โดยจะตอ้งยืน่ขออนุญาตต่ออายภุายใน 60 วนัท าการ ก่อนทีใ่บอนุญาตจะหมดอายุ

เง่ือนไขการขอใช้และแสดงเคร่ืองหมาย
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ศนูยวิ์เคราะหท์ดสอบส่ิงทอ สถาบนั ฒันาอตุสาหกรรมส่ิงทอ
ซอยตรมีติร ถนนพระรามที ่4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตยกรงุเทพมหานคร 10110

โทร. 02-713-5492-9 ต่อ 512-514, 712
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