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การทดสอบวัสดุและบรรจุภณ
ั ฑ์

การผลิตสิ นค้าโดยทัว่ ไปมักมุ่งเน้นให้ความสาคัญเฉพาะที่ตวั ผลิตภัณฑ์ แต่ในความเป็ น
จริ งมี อีกสิ่ งหนึ่ งที่สาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน นั่นคื อบรรจุ ภณ
ั ฑ์ เพราะนอกจากบรรจุภณ
ั ฑ์จะทา
หน้าที่ในการบรรจุรองรับตัวสิ นค้าแล้วยังช่วยในการปกป้ องคุม้ ครองสิ นค้าไม่ให้ได้รับความเสี ยหาย
หรื อช่ วยให้สิ นค้ามี อายุการเก็บ ที่ นานขึ้ น นอกจากนี้ บรรจุ ภณ
ั ฑ์สมัยใหม่ย งั เป็ นส่ วนช่ วยในด้า น
การตลาด เช่ น เป็ นสื่ อในการประชาสัมพันธ์และสร้ างจุดขายให้กบั สิ นค้า ดังนั้นการ เลื อกใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่ดีและเหมาะสมกับสิ นค้าจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ไม่อาจมองข้าม
การทดสอบบรรจุภณั ฑ์หรื อวัสดุที่จะใช้นามาทาเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่ง
เพราะเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่ งที่ช่วยในการพิจารณาตัดสิ นใจเลื อกใช้หรื อพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ได้
คุณภาพตามที่ตอ้ งการ
การทดสอบที่จะให้ผลได้ถูกต้องมี ความน่ าเชื่ อถื อและสามารถนาไปเปรี ยบเที ยบหรื อ
อ้างอิงได้ จาเป็ นต้องดาเนินการตามวิธีการและสภาวะแวดล้อมของการทดสอบที่เป็ นมาตรฐาน
การก าหนดสภาวะแวดล้อมของการทดสอบนั้นเป็ นส่ วนหนึ่ ง ที่ ส าคัญ เนื่ องจากทั้ง
อุณหภูมิและความชื้นเป็ นปั จจัยแวดล้อมที่มีผลต่อคุณสมบัติของวัสดุ วัสดุชนิ ดเดียวกันถ้าทดสอบใน
สภาวะต่างกันอาจทาให้ผลที่ได้มีความแตกต่างกัน ดังนั้นก่อนทาการทดสอบจะต้องเก็บตัวอย่างไว้ใน
สภาวะที่ มี ก ารควบคุ ม อุ ณหภู มิ และความชื้ นในระดับ ที่ ม าตรฐานก าหนด โดยเก็ บ ไว้จนตัวอย่า ง
ปรับตัวเข้าสู่ สภาวะสมดุล เช่น การปรับสภาวะตัวอย่างประเภทกระดาษ จะเก็บตัวอย่างไว้ในสภาวะ
มาตรฐานให้มีการดูดหรื อคายความชื้ นจนกระทัง่ เมื่อชั่งน้ าหนักในช่ วงเวลาที่ห่างกันไม่น้อยกว่า 1
ชัว่ โมง แล้วน้ าหนักไม่เปลี่ยนแปลงหรื อเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 0.25 % เป็ นต้น
ตามมาตรฐาน ISO,ASTM กาหนดสภาวะมาตรฐานไว้ที่อุณหภูมิ 23+1 ๐ซ. ความชื้ น
สัมพัทธ์ 50+2 % หรื อประเทศในเขตร้ อนอาจใช้ที่สภาวะอุณหภูมิ 27+1 ๐ซ.และความชื้ นสัมพันธ์
65+2 % ก็ได้ สาหรับประเทศไทยตามมาตรฐาน มอก. กาหนดสภาวะมาตรฐานไว้ที่อุณหภูมิ 27+1 ๐ซ.
และความชื้ นสัมพันธ์ 65+2 % นอกจากนี้ ยงั อาจมีบางมาตรฐานที่กาหนดสภาวะแวดล้อมของการ
ทดสอบเป็ นพิเศษแตกต่างกันไปอีกด้วย
1

นอกจากสภาวะแวดล้อมจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการทดสอบแล้ว วิธีการทดสอบก็
จาเป็ นต้องกระทาด้วยวิธีการที่เป็ นมาตรฐานหรื อเป็ นวิธีการทดสอบตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ
ทั้ง ในประเทศหรื อระดับ สากล เพื่ อให้ก ารทดสอบเป็ นไปในแนวทางเดี ย วกัน สามารถนาผลมา
เปรี ยบเทียบกันได้
มาตรฐานต่างๆ ที่นิยมใช้กนั อยู่ เช่น
- ISO (International Organization for Standardization)
- ASTM (American Society for Testing Materials)
-TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper Industry)
- JIS (Japanese Industrial Standard)
- ISTA (International Safe Transit Association)
- มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) เป็ นต้น
หรื อ ทดสอบตามมาตรฐานที่ ก าหนดขึ้ น เฉพาะเรื่ อ งอย่า งเช่ น มาตรฐานการทดสอบ
บรรจุ ภณ
ั ฑ์ส าหรั บ สิ น ค้า อัน ตราย หรื ออาจทดสอบโดยมี วิธี ก ารที่ ก าหนดขึ้ น มาโดยเฉพาะและ
น่าเชื่อถือตามหลักวิชาการ ส่ วนที่สาคัญในการทดสอบนอกจากสองสิ่ งดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีปัจจัย
อื่นๆที่สาคัญในการทดสอบ ได้แก่ เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ทดสอบที่ได้มาตรฐานมีความถูกต้องแม่นยา
และบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญในด้านการทดสอบ
การทดสอบสามารถกระทาได้ท้ งั วัสดุที่จะนามาทาเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อคัดเลือกวัสดุที่ดี
หรื อเหมาะสมที่สุด และทดสอบตัวบรรจุภณ
ั ฑ์เองเพื่อเป็ นการประเมินตรวจสอบสภาพการใช้งาน
ซึ่ งจะมีการทดสอบทั้งบรรจุภณั ฑ์เพื่อการขายปลีกและบรรจุภณั ฑ์เพื่อการขนส่ งประเภทต่างๆ
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย เป็ น
หน่ วยงานที่ พร้ อมจะให้บ ริ ก ารทดสอบวัส ดุ และบรรจุ ภณ
ั ฑ์ด้วยเครื่ องมือที่ทนั สมัย ทดสอบตาม
มาตรฐานวิธีการทดสอบทั้งมาตรฐานภายในประเทศ และมาตรฐานในระดับสากล ด้วยระบบการ
ให้บริ การที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001-2008 และมาตรฐาน มอก. 17025-2548
(ISO/IEC 17025:2005)
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Quantity of test
Area
Basis Weight
Burst Index
Bursting Strength

Caliper
Concora Crush
Edge Crush
Energy
Flat Crush
Force
Length

Mass
Mass per Unit Volume
Puncture Resistance
Ring Crush
Stiffness (Taber)
Tear Strength
Tensile Breaking Load

UNIT CONVERSION
x Conversion

Customary
Unit
square inches
square feet
grams per square meter ( g/m2 )

6.89
14.24
98.1
0.0254
4.45
0.175
1055
6.89
9.81
4.45
1
0.0254
0.305
2.54
0.454
28.3
1.60
1.36
0.00706
0.02919
0.0981
2.03
9.81
0.175
0.654

millimeters
mm
newtons
N
kilonewtons per meter
kN/m
joules
J
kilopascals
kPa
newtons
N
newtons
N
micrometers
um
millimeters
mm
meters
m
centimeter
cm
kilograms
kg
grams
g
kilograms per cubic meter kg/m3
joules
J
joules
J
kilonewtons per meter
kN/m
millinewton meters
mN.m
millinewton
mN
millinewtons
mN
kilonewtons per meter
kN/m
kilonewtons per meter
kN/m

0.0981
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Symbol

square centimeters
cm2
square meters
m2
pounds per
lb/1000 ft2
1000 square feet
kPa
g/m2
kilopascals
kPa
kilograms per square centimeter kg/ cm2
kilopascals
kPa

6.45
0.0929
4.8881

g/cm2
g/m2
pounds per square inch (psi)
pounds per square inch (psi)
kilograms per square centimeter
( kg/ cm2 )
mils
pounds
pounds per inch
British thermal units (Btu)
pounds per square inch (psi)
kilograms
pounds
microns
mils
feet
inch
pounds
ounces
pounds per cubic foot
foot pounds
Inch ounce
pounds (for a 6-in length) lbf/ 6 in
gram centimeters (Taber Units)
gram centimeters (Taber Units)
grams
pounds per inch
kilograms per 15 millimeters

SI Unit

Quantity of test

Volume, Fluid
Volume, Solid
Pressure

Customary
Unit

UNIT CONVERSION
x Conversion

ounces (US fluid)
gallons
cubic inches
cubic feet
pounds per square inch
kilograms per square centimeters
bar
atm

29.6
3.79
16.4
0.0283
6.89
98.1
100
101.3
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SI Unit

milliliters
liters
cubic centimeters
cubic meters
kilopascals
kilopascals
kilopascals
kilopascals

Symbol

ml
L
cm3
m3
kPa
kPa
kPa
kPa

รายการทดสอบวัสดุและบรรจุภณ
ั ฑ์
(Packaging Testing List)

1. การทดสอบวัสดุสาหรั บบรรจุภัณฑ์ ( Packaging Material Testing )
1.1 กระดาษและแผ่ นกระดาษลูกฟูก (Paper and Paperboard )
1.2 ฟิ ล์มพลาสติก ( Plastic Film )
1.3 แผ่ นอะลูมิเนียมเปลว (Aluminium Foil)
2. การทดสอบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการขายปลีก ( Retail Packaging Testing )
3. การทดสอบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการขนส่ ง ( Transport Packaging Testing )
4. การทดสอบบรรจุภัณฑ์ สาหรั บสิ นค้ าอันตราย (Testing of Packaging for Dangerous Goods )
5. การทดสอบอุปกรณ์ ประกอบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Component Testing)
6. การทดสอบบรรจุภัณฑ์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ( TIS Packaging Testing )
6.1 กระป๋ องโลหะสาหรับบรรจุอาหาร (Metal Can for Food Product) : มอก. 90 (TIS 90)
6.2 กระดาษเหนียว (Kraft Paper) : มอก. 170 (TIS 170)
6.3 กระดาษทาลูกฟูก (Corrugating Medium) : มอก. 321 (TIS 321)
6.4 กล่ องกระดาษลูกฟูก (Corrugated Fibreboard Box) : มอก. 550 (TIS 550)
6.5 ขวดแก้ วบรรจุสุราชนิดฝาเกลียว ( Glass Bottle) :มอก. 547 (TIS 547)
6.6 ภาชนะพลาสติกและฟิ ล์มพลาสติกสาหรับบรรจุนมและผลิตภัณฑ์ นม
( Plastic Containers and Packaging Films for Milk and Milk Product) : มอก. 653 (TIS 653)
6.7 ภาชนะพลาสติกและฟิ ล์มพลาสติกสาหรับบรรจุนา้ มันและไขมันบริโภค
( Plastic Containers and Packaging Films for Edible Oils and Fat)มอก. 654 (TIS 654)
6.8 กระสอบพลาสติก (Sacks Manufactured from Woven Plastic Tape Yarn) : มอก. 729 (TIS 729)
6.9 ฟิ ล์มโอเรียนเทดโพลีโพรพิลนี (Oriented Polypropylene Film ) : มอก. 949 (TIS 949)
6.10 ภาชนะพลาสติกสาหรับบรรจุนา้ บริ โภค (Plastic Containers for Drinking Water ) :มอก.998(TIS 998)
6.11 ถุงพลาสติกสาหรับบรรจุอาหาร (Plastic Bags for Foods) : มอก. 1027 (TIS 1027)
6.12 ถุงพลาสติกหิว้ รู ปตัวยู (U-Shape Plastic Shopping Bags) : มอก. 1116 (TIS 1116)
6.13 ภาชนะพลาสติกสาหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมจุดวาบไฟสู ง
(Plastic Containers for High Flash Point Petroleum) : มอก. 1132 (TIS 1132)
6.14 ฟิ ล์ มยืดหุ้มห่ ออาหาร (Stretch Films) : มอก. 1136 (TIS 1136)
6.15 ถุงพลาสติกแบบกดปิ ด (Zip Plastics Bags) : มอก. 1254 (TIS 1254)
6.16 ฟิ ล์มหดด้ วยความร้ อน (Shrink Films) : มอก. 1311 (TIS 1311)
6.17 ถุงพลาสติกใส่ ขยะ (Plastics Garbage Bags) : มอก. 1314 (TIS 1314)
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1.การทดสอบวัสดุสาหรับบรรจุภัณฑ์
( Packaging Material Testing)
1.1 กระดาษและแผ่ นกระดาษลูกฟูก (Paper and Paperboard)

PPPapebbbboardboardPaperboard
วิธีทดสอบ/

รายการทดสอบ (Test Item)

1. น้ าหนักมาตรฐานของกระดาษ (Basis Weight)
2. น้ าหนักมาตรฐานของกระดาษแต่ละชั้นของแผ่นลูกฟูก
(Basis Weight After Separation)
- แผ่นลูกฟูก 1 ชั้น (Single Wall)
- แผ่นลูกฟูก 2 ชั้น (Double Wall)
- แผ่นกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Triple Wall)
3. ปริ มาณความชื้น (Moisture Content)
4. ความต้านแรงดันทะลุของกระดาษ (Bursting Strength)
5. ความต้านแรงดันทะลุของกระดาษลูกฟูก (Bursting Strength of
Paperboard))
6. ความต้านแรงทิ่มทะลุ (Puncture Resistance)
7. การดูดซึ มน้ า (Water Absorption – Cobb Test)
- กระดาษเหนียว
- กระดาษลูกฟูก
8. ความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก (Flat Crush Resistance)
9. การติดแน่นของกาวของกระดาษลูกฟูก (Pin Adhesion of
Corrugated Board)
10.ความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกตามแนวตั้ง
(Edgewise Crush Resistance)
11. ความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกของกระดาษทาลูกฟูก
(Concora Crush of Corrugating Medium)
12. ความต้านทานแรงกดวงแหวน (Ring Crush Resistance)

วิเคราะห์
(Test Method)
ISO 536
ISO 3039

ISO 287
ISO 2758
ISO 2759
TAPPI T 803 ,
ISO 3036
ISO 535

ISO 3035
TAPPI T 821

* อัตราค่าบริ การนี้ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Not include vat price)
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ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)
400

700
900
1,200
800
700
700
600

500
700
700
600 /ด้าน

ISO 3037 ,
TAPPI T811
TAPPI T 809

700
800
800

TAPPI T 822 ,
TAPPI T 818

700

1.1 กระดาษและแผ่ นกระดาษลูกฟูก (Paper and Paperboard)

PPPapebbbboardboardPaperboard
วิธีทดสอบ/

รายการทดสอบ (Test Item)

วิเคราะห์
(Test Method)
TAPPI T 476
ISO 3038

13. ความต้านทานการขัด (Abrasion Resistance)
14. ความต้านทานน้ าของรอยติดกาวของแผ่นลูกฟูก
(Water Resistance of the Glue Bond)
- แผ่นลูกฟูก 1 ชั้น (Single Wall)
- แผ่นลูกฟูก 2 ชั้น (Double Wall)
15. ความคงรู ป (Stiffness)
- TABER
- PIRA

ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)
500
1,700
2,900
600

16. ความต้านทานการขัดถูของงานพิมพ์ (Rub Resistance of Print)
17. ความต้านแรงฉีกขาด (Tearing Resistance)
18. ความต้านแรงดึงขาดและการยืดตัว
(Tensile Strength and Elongation)
19. ความหนา (Thickness)
20. ความต้านแรงดึงของรอยต่อกล่อง
(Tensile strength of manufacturer’s joint)
21. สัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานของกระดาษลูกฟูก
(Coefficient of Static Friction of Corrugated and Solid Fibreboard)
22. ความต้านการดัดโค้งของกระดาษลูกฟูก (Bending stiffness)
23. การแยกชั้นของกระดาษลูกฟูกเมื่อเปี ยก (Ply Seperation of
Corrugated board (wet))
24. ความต้านแรงกดช่วงสั้น (Short span compression strength)

* อัตราค่าบริ การนี้ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Not include vat price)
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ISO 2493,
TAPPI T 489,
BS 3748
BS 3110 ,
TAPPI T 830
ISO 1974
ASTM D 828

700

ASTM D 645
TAPPI T 813

400
700

TAPPI T 816,
ASTM D 4521
ISO 5628
TAPPI T 812

800

TAPPI T 826,
ISO 9895

700
700

700/แนว
1,700
700

1.2 ฟิ ล์มพลาสติก (Plastic Film)
รายการทดสอบ (Test Item)

1. ความหนา (Thickness)
2. ความหนาแน่น (Density)
3. อัตราการซึ มผ่านของไอน้ า ( Water Vapour Transmission RateDish Method)
- ฟิ ล์มที่มีอตั ราการซึ มผ่าน > 100 g/m2/day
( Sample with transmittion rate > 100 g/m2/day )
- ฟิ ล์มที่มีอตั ราการซึ มผ่าน < 100 g/m2/day
( Sample with transmittion rate < 100 g/m2/day )
4. อัตราการซึ มผ่านของไอน้ า
(Water Vapour Transmission Rate)
- ฟิ ล์มพลาสติกที่มีอะลูมิเนียมฟอยล์เป็ นส่ วนประกอบ (Plastic film
with aluminium foil)
- ฟิ ล์มเมทัลไลซ์ ( Metallized film)
- ฟิ ล์มพลาสติกชนิดอื่นๆ (Other plastic films)
- แผ่นพลาสติก (Plastic sheet)
- บรรจุภณั ฑ์ (Package)
5. อัตราการซึ มผ่านของก๊าซออกซิ เจน
(Oxygen gas Transmission Rate of Plastic Film and Sheeting)
- ฟิ ล์มพลาสติกที่มีอะลูมิเนียมฟอยล์เป็ นส่ วนประกอบ
(Plastic film with aluminium foil)
- ฟิ ล์มเมทัลไลซ์ ( Metallized film)
- ฟิ ล์มพลาสติกชนิดอื่นๆ (Other plastic films)
- แผ่นพลาสติก (Plastic sheet)
- บรรจุภณั ฑ์ (Package)
6. ความต้านแรงดึงขาดและการยืดตัว
(Tensile Strength and Elongation)
* อัตราค่าบริ การนี้ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Not include vat price)
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วิธีทดสอบ/
วิเคราะห์
(Test Method)
ISO 4593
ASTM D 792
ISO 2528,
ASTM E 96

ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)
400
600

1,600
3,000
ISO 15106-1,
ASTM E398,
ASTM F 1249
2,500
2,000
1,600
1,800
4,000
ASTM D 3985,
ISO 15105-2
3,000

ASTM F1307
ASTM D 882

2,600
2,200
2,600
4,000
700

1.2 ฟิ ล์มพลาสติก (Plastic Film)
รายการทดสอบ (Test Item)

7. อุณหภูมิของการเชื่อม (Heat Sealing Temperature)
8. ความแข็งแรงของรอยเชื่อม (Seal Strength)
9. สัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานของฟิ ล์มพลาสติก
(Coefficient of Friction of Plastic Film and Sheeting)
10. การพิสูจน์ชนิดพลาสติก(Identification of Plastic by IRSpectrophotometer)
- ฟิ ล์มเดี่ยว ( single layer film )
- ฟิ ล์มประกบ ( laminated film )
11. ความต้านแรงกระแทก (Impact Resistance)
12. ความต้านแรงฉีกขาด (Tear Resistance)
13. การติดแน่นของฟิ ล์มพลาสติกแต่ละชั้น
(Bond strength or Ply adhesion of laminated plastic film)
14. ความต้านแรงทิ่มทะลุ ( Puncture resistance )
15. อัตราการหดตัว (Shrinkage)

วิธีทดสอบ/
วิเคราะห์
(Test Method)
ASTM F88
ASTM D 1894

ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)
2,500
700
800

มอก.656 (TIS 656)

ASTM D 1709
ASTM D1922
ASTM F 904
ASTM D 5748 ,
ASTM F1306
JIS Z 1709

500/ชนิด
700/ชนิด
800
700
700/ชั้น
700
700

1. 3 แผ่ นอะลูมเิ นียมเปลว (Aluminium Foil)

PPPapebbbboardboardPaperboard

รายการทดสอบ (Test Item)

วิธีทดสอบ/
วิเคราะห์
(Test Method)
ISO 4593
BS 1683

1. ความหนา (Thickness)
2. จานวนรู เข็ม (Pin Hole)

* อัตราค่าบริ การนี้ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Not include vat price)

9

ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)
400
500

2.การทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ เพือ่ การขายปลีก
รายการทดสอบ (Test
Item) Packaging Testing)วิธีทดสอบ/
( Retail
1. ปริ มาณออกซิเจน/คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรจุภณั ฑ์
(Oxygen/Carbon dioxide in Head Space of Container)
2. Column Crush Properties of Blown Thermoplastic Containers
3. การรั่วซึ ม (Leakage)
- vacuum chamber technique
- hydraulic pressure technique
4. การติดแน่นของฝาถ้วย ( Peel strength of cup lid )

วิเคราะห์
(Test Method)

ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)
500/3 ชิ้น (3 pieces)

ASTM D 2659

800/3 ชิ้น (3 pieces)

ASTM D 3078

500/3 ชิ้น (3 pieces)
1000/3 ชิ้น (3 pieces)
700/3 ชิ้น (3 pieces)

3.การทดสอบบรรจุภัณฑ์ เพือ่ การขนส่ ง
(Transport Packaging Testing)
รายการทดสอบ (Test Item)

วิธีทดสอบ/
ค่ าบริการ*
วิเคราะห์
(บาท/ตัวอย่าง)
(Test Method)
(Price : Baht/Sample)
ASTM D 642
800
ISO 2234, ISTA
800
ASTM D 5276, ISTA
ISO 2248, TAPPI T 802

1. ความต้านแรงกด (Compression Strength)
2. การเรี ยงซ้อน (Stacking test )
3. ความต้านแรงกระแทกเมื่อตก (Drop Resistance)

- ตรวจสภาพทัว่ ไป ( visual inspection )
- ขนาดตัวอย่าง < 40 กิโลกรัม (Weight of sample < 40 kg)
- ขนาดตัวอย่าง > 40 กิโลกรัม (Weight of sample > 40 kg)
- บันทึกค่าความรุ นแรงของการตกกระแทก ( force recording )
4. ความต้านแรงสั่นสะเทือนที่ความถี่เดียว
ASTM D 999, ISTA,
(Vibration Resistance : fix frequency)
ISO 2247
- ตัวอย่างที่มีน้ าหนัก < 60 กิโลกรัม
(sample weight < 60 kg)
- ตัวอย่างที่มีน้ าหนัก > 60 กิโลกรัม
(sample weight > 60 kg)
* อัตราค่าบริ การนี้ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Not include vat price)
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800
1,000
3,000

1,000
1,500

รายการทดสอบ (Test Item)

5. ความต้านแรงสั่นสะเทือนแบบ Sine และ Random
(Vibration Testing of Shipping Containers by the MTS
Vibration Test System)
- Sine vibration
- Random vibration
6. ความต้านแรงกระแทกบนพื้นเอียง (incline impact resistance)
7. แท่นรองรับสิ นค้า (Pallet)
1. ความต้านการดัดโค้ง (Bending Test)
2. ความต้านแรงกด (Compression Test)
3. ความต้านการตกกระแทก (Drop Test)
4. Under Surface Deck Board

วิธีทดสอบ/
วิเคราะห์
(Test Method)

ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)

ASTM D 999
ISTA, ASTM D 4169,
ISO 4180
ISO 2244 , TAPPI T
801, ASTM D 880
JIS Z 0602

2,400/hour
2,800/hour
800

1,000
800
800
1,000

4. การทดสอบบรรจุภัณฑ์ สาหรับสิ นค้ าอันตราย
(Testing of Packaging for Dangerous Goods)
รายการทดสอบ (Test Item)

วิธีทดสอบ/
วิเคราะห์
(Test Method)
IMDG, ADR, IATA

1. ความต้านการตกกระแทก (Drop Test)
- บรรจุภณั ฑ์พลาสติก (Plastic Containers)
- ถังโลหะขนาด 200 ลิตร (Metal drum)
- บรรจุภณั ฑ์อื่น ๆ (Others)
2. ความต้านการเรี ยงซ้อน (Stacking Test)
- บรรจุภณั ฑ์พลาสติก (Plastic Containers)
- ถังโลหะขนาด 200 ลิตร (Metal Drum)
- บรรจุภณั ฑ์อื่น ๆ (Others)
3. การรั่ว (Leakage Test)
4. ความต้านแรงดันภายใน (Internal Pressure Test)

ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)
2,500
2,000
800
10,500
1,500
1,000
1,000
1,000

* อัตราค่าบริ การนี้ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Not include vat price)
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5. การทดสอบอุปกรณ์ ประกอบบรรจุภัณฑ์
(Packaging Component Testing)
รายการทดสอบ (Test Item)

1. ความต้านแรงดึงขาดและการยืดตัวของสายรัดพลาสติก
(Tensile Strength of Plastic Band)
2. ความต้านแรงกดของแกนกระดาษ
(Compression Strength of Paper Core)
3. การติดแน่นของแถบกาว (Peel adhesion of adhesive tape)

วิธีทดสอบ/
วิเคราะห์
(Test Method)
JIS Z 1527

ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)
700

ISO 11093-9

800

ASTM D 6252/6252M,
ASTM D 3330/3330M

800

6. การทดสอบบรรจุภัณฑ์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
(TIS Packaging Testing)
6.1 กระป๋ องโลหะสาหรับบรรจุอาหาร (Metal Can for Food Product)
มอก. 90 (TIS 90)
รายการทดสอบ (Test Item)

ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)
300
500
600
400
1,000
1,000

1. ลักษณะทัว่ ไป (Appearance)
2. ระยะซ้อนของขอของตะเข็บฝากระป๋ อง (Seam Overlap)
3. การติดแน่นของแลคเกอร์ (Enamel Adhesion)
4. ความจุของกระป๋ อง (Capacity)
5. ความไม่รั่วซึ ม (Leakage)
6. ความทนความดัน (Internal Pressure Resistance)
* อัตราค่าบริ การนี้ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Not include vat price)
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6.2 กระดาษเหนียว (Kraft Paper)
มอก. 170 (TIS 170)
รายการทดสอบ (Test Item)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

น้ าหนักมาตรฐาน (Basis Weight)
ปริ มาณความชื้น (Moisture Content)
ความต้านแรงดันทะลุ (Bursting Strength)
การดูดซึ มน้ า (2 นาที) (Water Absorption )
ความต้านแรงฉีกขาด (Tear Resistance)
ความต้านแรงดึงขาดและการยืดตัว (Tensile Strength and Elongation)

ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)
400
800
600
500
700
700

6.3 กระดาษทาลูกฟูก (Corrugating Medium)
มอก. 321 (TIS 321)
รายการทดสอบ (Test Item)

1.
2.
3.
4.

ความหนา (Thickness)
การดูดซึ มน้ า (Water Absorption)
ความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก (Concora Crush of Corrugating Medium)
ความต้านทานแรงกดวงแหวน (Ring Crush Resistance)

ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)
400
400
800
700

6.4 กล่องกระดาษลูกฟูก (Corrugated Fibreboard Box)
มอก. 550 (TIS 550)
รายการทดสอบ (Test Item)

ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)
300
400

1. ลักษณะทัว่ ไป (ตรวจพินิจ) (Appearance)
2. มิติรวม (Size)
* อัตราค่าบริ การนี้ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Not include vat price)
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6.4 กล่องกระดาษลูกฟูก (Corrugated Fibreboard Box)
มอก. 550 (TIS 550)
รายการทดสอบ (Test Item)

3. น้ าหนักมาตรฐานของกระดาษแต่ละชั้นของกระดาษลูกฟูก
(Basis Weight after Separation)
- แผ่นลูกฟูก 1 ชั้น (Single wall)
- แผ่นลูกฟูก 2 ชั้น (Double wall)
- แผ่นกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Triple Wall)
4. ความต้านแรงดันทะลุ (Bursting Strength)
5. ความต้านแรงทิ่มทะลุ (Puncture Resistance)
6. ระยะเกยและความกว้างของแถบกาว (Side Seam and Adhesive Width)

ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)

700
900
1,200
700
600
300

6.5 ขวดแก้วบรรจุสุราชนิดฝาเกลียว (Glass Bottle)
มอก. 547 (TIS 547)
รายการทดสอบ (Test Item)

1. ลักษณะทัว่ ไป (Appearance)
2. ความหนาของผนังขวดและก้นขวด (Wall Thickness)
3. ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Temperature Resistance)
4. รอยร้าวและรู (Crack and Hole)
5. จานวนฟองอากาศ (Air Bubble)
6. ลักษณะทัว่ ไปของเนื้อแก้ว (Appearance)

* อัตราค่าบริ การนี้ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Not include vat price)
14

ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)
300
500
1,200
300
300
300

6.6 ภาชนะพลาสติกและฟิ ล์มพลาสติกสาหรับบรรจุนมและผลิตภัณฑ์ นม
(Plastic Containers and Packaging Films for Milk and Milk Product)
มอก. 653 (TIS 653)
รายการทดสอบ (Test Item)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มิติของปาก (ภาชนะพลาสติก) (Size of Opening Edge)
ความจุลน้ (ภาชนะพลาสติก) (Capacity of Plastic Containers)
ความกว้าง-ยาว (ฟิ ล์มพลาสติก) (Width and length of plastic films)
ลักษณะทัว่ ไป (Appearance)
กลิ่น (Odor)
ความทนทานต่อการตกกระแทก (Drop resistance)
ความต้านแรงดึงขาด (Tensile strength)
ความแข็งแรงของตะเข็บ (Seal strength)

ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)
300
400
600
300
600
800
700
700

6.7 ภาชนะพลาสติกและฟิ ล์มพลาสติกสาหรับบรรจุนา้ มันและไขมันบริโภค
( Plastic Containers and Packaging Films for Edible Oils and Fat)
มอก. 654 (TIS 654)
รายการทดสอบ (Test Item)

ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)
300
400
400
300
800
700
700
1,000

1. มิติของปากภาชนะ (Size of Opening Edge)
2. ความจุลน้ (Capacity)
3. ความกว้าง, ความยาว, ความหนา (Dimension)
4. ลักษณะทัว่ ไป (Appearance)
5. ความทนทานต่อการตกกระแทก (Impact Resistance)
6. ความต้านแรงดึง (Tensile Strength)
7. ความแข็งแรงของตะเข็บ (Seal Strength)
8. ความทนแรงอัด (Pressure Resistance)
* อัตราค่าบริ การนี้ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Not include vat price)
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6.8 กระสอบพลาสติก
(Sacks Manufactured from Woven Plastic Tape Yarn)
มอก. 729 (TIS 729)
รายการทดสอบ (Test Item)

1.
2.
3.
4.
5.

มิติ (Dimension)
ลักษณะทัว่ ไป (Appearance)
จานวนเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุง่ (Number of Warp and Weft)
ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด (Tensile Strength and Elongation)
ความต้านแรงดึงของตะเข็บ (Seal Strength)

ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)
300
300
300
700
700

6.9 ฟิ ล์มโอเรียนเทดโพลีโพรพิลนี
(Oriented Polypropylene Film)
มอก. 949 (TIS 949)
รายการทดสอบ (Test Item)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความหนา (Thickness)
ความกว้าง (Width)
ความยาว (Length)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแกน (Diameter of Core)
กลิ่น (Odor)
ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด
(Tensile Strength and Elongation)
7. การหดตัวด้วยความร้อน (Shrinkage)
8. อัตราการซึ มผ่านของไอน้ า (Water vapour transmission rate)
9. ความต้านแรงฉีกขาด (Tear resistance)
* อัตราค่าบริ การนี้ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Not include vat price)
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ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)
400
300
300
300
400
700
600
1,600
700

6.10 ภาชนะพลาสติกสาหรับบรรจุนา้ บริโภค
(Plastic Containers for Drinking Water)
มอก. 998 (TIS 998)
รายการทดสอบ (Test Item)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)
400
500
300
600
600
800

ความจุ (Capacity)
ชนิดของพลาสติก (Identification of Plastic)
ลักษณะทัว่ ไป (Appearance)
กลิ่นและรส (Odor and Taste)
การรั่วซึ ม (Leakage)
ความทนทานต่อการตกกระแทก (Drop Resistance)

6.11 ถุงพลาสติกสาหรับบรรจุอาหาร (Plastic Bags for Foods)
มอก. 1027 (TIS 1027)
รายการทดสอบ (Test Item)

1.
2.
3.
4.

ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)
300
400
700
400

ความกว้างและความยาว (Width and Length)
ความหนา (Thickness)
ความแข็งแรงของตะเข็บ (Seal Strength)
การรั่ว (Leakage)

* อัตราค่าบริ การนี้ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Not include vat price)
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6.12 ถุงพลาสติกหิว้ รู ปตัวยู (U-Shape Plastic Shopping Bags)
มอก. 1116 (TIS 1116)
รายการทดสอบ (Test Item)

1.
2.
3.
4.
5.

ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)
300
400
600
700
400

ความกว้างและความยาว (Dimension)
ความหนา (Thickness)
ความทนแรงกระแทก (Impact Resistance)
ความแข็งแรงของตะเข็บ (Seal Strength)
การรั่ว (Leakage)

6.13 ภาชนะพลาสติกสาหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมจุดวาบไฟสู ง
(Plastic Containers for High Flash Point Petroleum)
มอก. 1132 (TIS 1132)
รายการทดสอบ (Test Item)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความจุ (Capacity)
การรั่วซึ ม (Leakage)
หู (Handle)
ความทนทานต่อการตกกระแทก (Impact Resistance)
ความทนความดันภายใน (Internal Pressure)
ความเสื่ อมสภาพหลังการอบ (Properties after Expose to Heat)

* อัตราค่าบริ การนี้ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Not include vat price)
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ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)
400
2,000
500
800
1,000
1,200

6.14 ฟิ ล์มยืดหุ้มห่ ออาหาร (Stretch Films)
มอก. 1136 (TIS 1136)
รายการทดสอบ (Test Item)

1.
2.
3.
4.

ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)
400
400
700
700

ความหนา (Thickness)
กลิ่น (Odor)
ความต้านแรงดึงและความยืด (Tensile Strength and Elongation)
ความต้านแรงฉีกขาด (Tear Resistance)

6.15 ถุงพลาสติกแบบกดปิ ด (Zip Plastics Bags)
มอก. 1254 (TIS 1254)
รายการทดสอบ (Test Item)

1.
2.
3.
4.

ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)
300
400
700
500

ความกว้างและความยาว (Dimension)
ความหนา (Thickness)
ความแข็งแรงของตะเข็บ (Seal Strength)
การรั่ว (Leakage)

6.16 ฟิ ล์มหดด้ วยความร้ อน (Shrink Films)
มอก. 1311 (TIS 1311)
รายการทดสอบ (Test Item)

ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)
400
300
700

1. ความหนา (Thickness)
2. ความกว้าง (Width)
3. เปอร์เซ็นต์การหดตัว (Shrinkage)
* อัตราค่าบริ การนี้ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Not include vat price)
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6.17 ถุงพลาสติกใส่ ขยะ (Plastics Garbage Bags)
มอก. 1314 (TIS 1314)
รายการทดสอบ (Test Item)

ค่ าบริการ*
(บาท/ตัวอย่าง)
(Price : Baht/Sample)
300
400
600
700
400

1. ความกว้างและความยาว (Dimension)
2. ความหนา (Thickness)
3. ความทนแรงกระแทก (Impact Resistance)
4. ความแข็งแรงของตะเข็บ (Seal Strength)
5. การรั่ว (Leakage)

หมายเหตุ :
1. การทดสอบวัสดุและบรรจุภณ
ั ฑ์ตามรายการข้างต้นทาที่อุณหภูมิ 27+ 1 ๐ซ. ความชื้นสัมพัทธ์ 65+ 2 %
2. อัตราค่าธรรมเนียมทดสอบที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อื่น ๆ นอกจากที่กล่าวไว้ในข้อ 1 จะคิด
ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น ตามสภาวะและระยะเวลาที่ตอ้ งการ โดยคิดค่าบริ การวันละ 1,000 บาท
3. รายการทดสอบข้างต้นนั้นอาจใช้วิธีทดสอบที่กาหนดในมาตรฐานอื่น ๆ เช่น มอก., ASTM, ISO, TAPPI,
BS, FEFCO, AS, DIN, JIS, FEDERAL TEST METHOD ฯลฯ ซึ่ งใช้วิธีการทดสอบใกล้เคียงกับวิธีที่
แจ้งไว้ตามรายการข้างต้น จะคิดค่าธรรมเนียมเท่าเดิม
4. การทดสอบคุณสมบัติอื่น หรื อวัสดุประเภทอื่น นอกเหนือจากรายการที่กล่าวไว้ขา้ งต้นจะพิจารณาเป็ น
ราย ๆ ไป ในกรณี ที่มีความยุง่ ยากในการเตรี ยมตัวอย่างจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม
โดยประเมินจากค่าใช้จ่ายจริ ง
5. สาหรับการทดสอบที่ตอ้ งการความเร่ งด่วน จะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่า
6. สาหรับการทดสอบที่ผขู ้ อรับบริ การไม่ตอ้ งการใบรายงานผล ผูร้ ับบริ การจะต้องชาระค่าธรรมเนียมก่อน
เริ่ มทาการทดสอบ

* อัตราค่าบริ การนี้ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Not include vat price)
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7. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะออกรายงานผลทดสอบให้แก่ผขู ้ อรับบริ การ
ดังนี้
7.1 ออกรายงานผลให้จานวน 1 ฉบับ เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ตามความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการออกรายงานฉบับแรกนี้
7.2 หากต้องการผลเพิ่มเติม โดย
7.2.1 แยกรายการบางรายการออกจากรายงานเดิมต้องชาระค่าธรรมเนียมในการออกรายงาน 50%
ของราคาค่าทดสอบรายการที่แยกใบรายงานผลแต่ไม่นอ้ ยกว่าฉบับละ 200 บาท
7.2.2 เป็ นรายงานเดียวกับรายงานที่ออกให้ไปแล้วแต่ต่างภาษาต้องชาระค่าธรรมเนียมใน
การออกรายงาน 200 บาท
7.3 ออกรายงานซ้ ากับรายงานเดิมตามข้อ 7.1 และ 7.2 ต้องชาระค่าธรรมเนียมในการออกรายงาน 50%
ของค่าธรรมเนียม ตามรายการที่ปรากฏในฉบับนั้น แต่ไม่นอ้ ยกว่าฉบับละ 200 บาท และต้องมี
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกรายงานฉบับแรก
7.4 ในกรณี ที่รับใบรายงานผลทดสอบไปแล้วและต้องการให้ออกใบรายงานผลทดสอบใหม่ โดย
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางส่ วนของรายงานฉบับเดิม ต้องชาระค่าธรรมเนียมในการออกรายงาน
200 บาท และต้องคืนใบรายงานผลฉบับเดิม
8. กรณี ที่ตอ้ งยุติการทดสอบลงก่อนกาหนดจะคิดค่าธรรมเนียมเฉพาะรายการที่ได้ดาเนินไปแล้วตามอัตรา
ค่าธรรมเนียมการทดสอบที่กาหนด
9. ค่าธรรมเนียมการทดสอบนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สงวนลิขสิ ทธิ์ ในการให้บริ การใด ๆ เมื่อพบว่า
ไม่สมควรที่จะให้บริ การ
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การสมัครเป็ นสมาชิกของศู นย์ การบรรจุหีบห่ อไทย
สิ ทธิพเิ ศษ
1. มี สิ ทธิ ใ นการรั บบริ การทางการวิ จยั การทดสอบ และบริ การอื่ น ๆ ของศู นย์การบรรจุ หีบห่ อไทย โดยเสี ย
ค่ า ธรรมเนี ย มในอัต ราพิ เ ศษ ในกรณี บ ริ การทดสอบ ส่ ว นลดของสมาชิ ก สามัญ นิ ติ บุ ค คลเท่ า กับ 10%
และส่ วนลดของสมาชิกสามัญบุคคลธรรมดาเท่ากับ 5%
2. มี สิ ท ธิ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ทางวิ ช าการ การสั ม มนาหรื อการฝึ กอบรมที่ ศู น ย์ก ารบรรจุ หี บ ห่ อ ไทย จัด ขึ้ น โดย
เสี ยค่าธรรมเนียมในอัตราพิเศษสาหรับสมาชิก
3. มีสิทธิ ได้รับข่ าวสาร วารสาร หนังสื อ เอกสารทางวิชาการ และสิ่ งพิ มพ์ของ วว. หรื อซื้ อได้ดว้ ยราคาพิ เศษ
สาหรับสมาชิก
4. มีสิทธิ ขอคาปรึ กษา แนะนาและขอความช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุหีบห่อ
เงินอุดหนุน
สมาชิกนิติบุคคล ต้องชาระเงินค่าจดทะเบียนแรกเข้า 100 บาท และชาระค่าบารุ งประจาปี ปี ละ 2,500 บาท
โดยอายุข องสมาชิ กจะถื อตามปี งบประมาณทางราชการ ซึ่ งจะเริ่ มต้นตั้งแต่ วนั ที่ 1 ตุ ลาคม และสิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน ในปี ถัดไป
หลักฐานการสมัคร
ใบสมัคร (ขอรับได้ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่ อไทย หรื อ ขอแบบฟอร์ มใบสมัครฯ ทางอีเมล์) สาเนาทะเบียน
การค้า, เงินค่าสมัคร (ค่าจดทะเบียนแรกเข้า และค่าบารุ งประจาปี )
ติดต่ อขอรับใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ ที่
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) , สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
196 ถ.พหลโยธิ น จตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทร. 0 2579 1121-30
โทรสาร. 0 2579 7573
Website : www.tistr.or.th/tpc
E-mail : tpc-tistr@tistr.or.th
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