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คํานํา 

คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าที่สําคัญ สําหรับ
ผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับเล่มน้ี เป็นผลผลิตภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน
มาตรฐานระบบการจัดการ และการเตือนภัย ปี 2555 ที่ดําเนินการโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
(สรอ.) ซ่ึงได้รับการสนับสนนุจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  

คู่มือฯ นี้ได้รวบรวมมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบที่สําคัญของประเทศคู่ค้าที่เป็นตลาด
ส่งออกหลักของประเทศไทย จํานวน 5 ประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา อินเดีย และจีน
พร้อมทั้งแหล่งข้อมูลสําหรับการสืบค้นต่อไป  

คณะทํางานหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่ มือฯ ฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิต และผู้ส่งอออกใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ผู้ที่สนใจทั่วไป เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดย
สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ิมได้ที่ www.mascci.or.th/intelligence  
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บทนํา 

เครื่องประดับเป็นสินค้าที่สัมผัสกับมนุษย์หรือผู้ใช้โดยตรง ดังน้ันจึงมีโอกาสเกิดอันตรายแก่ผู้สวมใส่ได้ง่าย 
โดยเฉพาะหากตัวเรือนของเครื่องประดับผลิตจากวัสดุที่ไม่ปลอดภัย เช่น ตะกั่ว หรือ แคดเมียม ซ่ึงจะพบมาก
ในเครื่องประดับราคาถูก หลายประเทศจึงมีการกําหนดมาตรฐานของโลหะในเครื่องประดับเพ่ือความปลอดภัย
ของผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเครื่องประดับสําหรับเด็ก อย่างไรก็ตามในหลายประเทศก็ยังไม่มีกฎหมายท่ีควบคุม
ความปลอดภัยของเครื่องประดับโดยตรง แต่จะควบคุมผ่านกฎหมายความปลอดภัยสินค้า กฎหมายผลิตภัณฑ์
สําหรับเด็ก หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแทน 

คู่มือฉบับน้ีจะสรุปสาระของมาตรฐาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเครื่องประดับ สําหรับ
ประเทศคู่ค้าสําคัญของประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงกฎหมายที่ควบคุมการได้มาของอัญมณี ประเภทเพชร พลอย 
หรือโลหะมีค่าต่างๆ เช่น กฎหมายการทําเหมือง หรือการค้ามนุษย์ เป็นต้น โดยสามารถใช้เป็นแหล่งสืบค้น
ข้อมูลให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบและมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ 

มาตรฐานท่ัวไปของเครื่องประดับ     

มาตรฐานระบบการจัดการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และกฎระเบียบที่เป็นข้อกีดกันทางการค้าของประเทศคู่ค้าที่
สําคัญ สําหรับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทย ได้แก่ 

1) มาตรฐาน ISO: เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยมาตรฐานของ ISO ที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องประดับโดยมากจะเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของอัญมณีและตัวเรือน  

 มาตรฐาน ISO ที่สําคัญ อาทิเช่น  
 ISO 8653:1986 Jewellery -- Ring-sizes -- Definition, measurement and designation  
 ISO 8654:1987 Colours of gold alloys -- Definition, range of colours and designation 
 ISO 9202:1991 Jewellery -- Fineness of precious metal alloys 
 ISO 10713:1992 Jewellery -- Gold alloy coatings 
 ISO 11210:1995 Determination of platinum in platinum jewellery alloys -- 

Gravimetric method after precipitation of diammonium hexachloroplatinate 
 ISO/TR 11211:1995 Grading polished diamonds -- Terminology and classification 
 ISO 11426:1997 Determination of gold in gold jewellery alloys -- Cupellation 

method (fire assay) 
 ISO 11427:1993 / Cor 1:1994 Determination of silver in silver jewellery alloys -- 

Volumetric (potentiometric) method using potassium bromide 
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ผู้ประกอบการสามารถส่ังซ้ือมาตรฐานได้ที่ 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=53874 

หรือสามารถสืบค้นข้อมูลและขอถ่ายเอกสารได้ที่: ห้องสมุดสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2202-3510, 0-2202-3515-6  

2) มาตรฐาน ASTM International: เป็นมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ASTM ได้ประกาศ
มาตรฐานความปลอดภัยของเคร่ืองประดับสําหรับเด็ก ASTM 2923-11 เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2554 ซ่ึงถือเป็นมาตรฐานฉบับแรกที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเครื่องประดับ ในการกําหนดวิธี
ทดสอบและจํากัดปริมาณของสารเคมีที่สามารถมีอยู่ได้ในเครื่องประดับ โดยมีสาระสําคัญดังน้ี  

- เครื่องประดับสําหรับเด็ก หมายถึง เครื่องประดับที่ออกแบบมาเพ่ือเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  

- สิ่งต่อไปนี้ถือว่าเป็นเคร่ืองประดับ: 

 สร้อยข้อเท้า กําไลแขน กําไลข้อมือ เข็มกลัด มงกุฎหรือเทียร่า กระดุมข้อมือ 
เครื่องประดับผม ต่างหู สร้อยคอ แหวน เครื่องประดับที่ใช้กับปาก  

 เครื่องราง ลูกปัด เชือก โครงแขวน หรือสิ่งที่ใช้ยึดเช่ือม รองเท้า หรือเสื้อที่สามารถถอด
ออกได้  

 นาฬิกา เครื่องจับเวลา ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องประดับ ยกเว้น เม่ือสามารถถอด
นาฬิกาออกจากเครื่องประดับน้ันๆ ได้  

 เครื่องประดับที่เป็นส่วนประกอบของชุดอุปกรณ์ศิลปะ ซ่ึงเม่ือประกอบเสร็จแล้วใช้เป็น
เครื่องประดับ ที่สวมใส่โดยมนุษย์  

- อุปกรณ์สําหรบัเจาะ (Body piercing) ต้องผลิตจาก สแตนเลสชนิดเดียวกับอุปกรณ์ผ่าตัด 
ไทเทเนียมชนิดเดียวกับอุปกรณ์ผ่าตัด นิโบลินัม ทองคําหรือทองคําขาวมากกว่า 14 K ที่
ปราศจากนิกเกิล แพลตินัม พลาสติกความพรุนตํ่าหรือสูง Tygon หรือ 
Polytetrafluoroethylene ที่ไม่ผสมตะกัว่ 

ผู้ประกอบการสามารถสั่งซ้ือมาตรฐานได้ที่ http://www.astm.org/Standards/F963.htm 

หรือสามารถสืบค้นข้อมูลและขอถ่ายเอกสารได้ที่: ห้องสมุดสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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3) กฎหมาย REACH:  มีการประกาศข้อกําหนดของสินค้าประเภทอัญมณีและเครื่องประดับไว้ใน ANNEX 
XVII  

สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/restrictions/index_en.htm 

4) มาตรฐาน BS EN: เป็นมาตรฐานที่ประกาศใช้ในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป และฮ่องกง  

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย สามารถทํารายได้ให้กับประเทศและเป็นที่
ยอมรับในตลาดต่างประเทศ ดังนั้น การทําความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และมาตรฐานทางการค้าที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพ่ือให้อุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับของไทยเป็นที่ยอมรับและสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ในตลาดโลก 
โดยประเทศคู่ค้าที่ไทยมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับต้นๆ แสดงไว้ในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ประเทศคู่ค้าที่สําคัญสําหรับตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับของไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติโดยความร่วมมือของกรมศุลกากร  
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สําหรับรายละเอียดของข้อกําหนดมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคและวิธีการปฏิบัติให้
สอดคล้องเป็นไปตามท่ีประเทศคู่ค้าแต่ละประเทศกําหนดน้ัน ผู้ประกอบการควรทําความเข้าใจมาตรฐาน
ระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าของตนเอง เพ่ือให้ง่ายต่อการปฏิบัติให้สอดคล้อง  

ทั้งน้ี คู่มือฉบับน้ี ได้ทําการศึกษารายละเอียดเฉพาะประเทศคู่ค้าสําคัญของประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มสหภาพ
ยุโรป เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น 
โดยรายละเอียดของมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคที่แต่ละประเทศยึดถือและนําไป
ปฏิบัติ มีดังน้ี 
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กลุ่มสหภาพยโุรป 

ข้อกําหนดมาตรฐานสําหรับเครื่องประดับที่สามารถจําหน่ายได้ภายในกลุ่มสหภาพยุโรป สามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ข้อกําหนดประเภทบังคับ (Mandatory domain) และข้อกําหนดประเภทสมัครใจ 
(Voluntary domain) โดยแต่ละประเภทมีขอบเขตในการควบคุมที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2   ขอบเขตการควบคุมเคร่ืองประดับของกลุ่มสหภาพยุโรป 

 ข้อกําหนดประเภทบังคับ  

(Mandatory domain) 

- สิทธิของผูบ้ริโภค 

- สุขภาพ 

- ความปลอดภัย 

 ข้อกําหนดประเภทสมัครใจ  

(Voluntary domain) 

- คุณภาพ 

 ข้อกําหนดประเภทบังคับ: ครอบคลุมข้อกฎหมายต่างๆ ที่จําเป็น ซ่ึงผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามให้
ครบ 

 ข้อกําหนดประเภทสมัครใจ: ครอบคลุมข้อกําหนดอ่ืนๆ อาทิเช่น มาตรฐาน (Standards) แนวทาง
ปฏิบัติ (Guidelines) และข้อกําหนดด้านตราสินค้า (Brand Specification) 

 

ข้อกําหนดประเภทบังคับ  

ระบบที่ใช้กําหนดมาตรฐานของเครื่องประดับที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มสหภาพยุโรปคือ Prior 
Compulsory Control ซ่ึงควบคุมโดยกลุ่มองค์กรอิสระ (Independent third party) นอกจากน้ียังมีกลุ่ม
ข้อกฎหมายท่ีมีการจัดต้ังขึ้นเพ่ือคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ได้แก่ 

 EU Treaty (Article 95) คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค 

 EU Charter of Fundamental Rights (Article 38) คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 
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ตารางที่ 3   รายละเอียด เงื่อนไข และข้อกําหนดประเภทบังคับตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง มีดังนี้ 
กฎหมาย รหัส อักษรย่อ หัวข้อ 

Regulation (EC) 1907/2006 REACH การจดทะเบียน ประเมิน ขออนุญาต และการจํากัดสารเคมี 
(Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of 
Chemicals) 

Regulation (EC) 1272/2008 CLP  การจําแนกประเภทความเป็นอันตรายของสารเคมี ติดฉลาก และ
บรรจุภัณฑ์(Classification, Labeling and Packaging of 
Hazardous Substances) 

Regulation (EC) 709/2009 CLP ปรับปรุงจาก Regulation (EC) 1272/2008 

Directive 2001/95/EC GPSD ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ท่ัวไป (General Product Safety) 

Decision 2004/905/EC GPSD แนวทางการแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์อันตราย 

Decision 2010/15/EU GPSD แนวทางการจัดการ RAPEX System 

Directive 2002/95/EC RoHS ข้อห้ามในการใช้สารอันตรายบางประเภทในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

Directive 2009/48/EC TSD ความปลอดภัยของของเล่นและเครื่องเล่น (Toy Safety Directive) 

Spanish Law 8/2010 31 March ---- ข้อบังคับท่ีพิจารณาโดย REACH และ CLP 

สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ observatorio.aimme.es/otea_document.asp?id=10205&n=2 

 

กฎหมาย REACH: เกี่ยวข้องกับมาตรฐานเครื่องประดับเนื่องจากมีข้อบังคับการจํากัดการใช้สารอันตรายใน
เครื่องประดับ (ตามภาคผนวก XVII ของกฎหมาย REACH) มีรายละเอียด ดังน้ี  

 ห้ามมีการผสมแคดเมียมในผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบหรือผลิตจากพอลีเมอร์สังเคราะห์ประเภทต่างๆ 
เช่น 

- พอลีเมอร์ หรือโคพอลีเมอร์ของไวนิลคลอไรด์ (PVC) 

- พอลยูีรีเทน (PUR) 

- พอลีเอทิลีนความหนาแน่นตํ่า (LDPE) ยกเว้นที่ใช้สําหรับมาสเตอร์แบทช์สี 

- เซลลูโลส อะซีเตท (CA) 

- เซลลูโลสอะซีเตท บูไทเรต (CAB)  

- อีพ็อกซี เรซิน 

- เมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ (MF) เรซิน  
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- ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ (UF) เรซิน 

- พอลีเอสเตอร์เรซินชนิดไม่อ่ิมตัว (UP) 

- พอลีเอทิลีน เทเรพตาเลต (PET) 

- พอลีบิวทิลีน เทเรพตาเลต (PBT) 

- พอลีสไตรีน ชนิดโปร่งใส/ทั่วไป 

- Acrylonitrile Methylmethacrylate (AMMA) 

- Cross-linked Polyethylene (VPE) 

- พอลีสไตรีนทนแรงอัดสูง  

- พอลีโพรพิลีน (PP) 

- พอลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) 

- Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) 

- Poly Methyl Methacrylate (PMMA) 

ส่วนประกอบที่ผลิตจากพลาสติกซ่ึงมีปริมาณของแคดเมียมสูงกว่าร้อยละ 0.01 ต่อนํ้าหนักสุทธิของ
พลาสติก จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการจัดจําหน่าย 

กฎหมาย RoHS (Directive 2002/95EC Restriction of Hazardous Substances Directive): เป็น
กฎหมายที่กําหนดขึ้นเพ่ือจํากัดการใช้ส่วนผสมที่เป็นอันตรายในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการ
จํากัดการใช้ส่วนผสมของสารเคมี 6 ชนิด ได้แก่ 

1) ตะกั่ว (Pb) 

2) ปรอท (Hg) 

3) แคดเมียม (Cd) 

4) โครเมียม 6 ประจุบวก (Cr6+) 

5) Polybrominated biphenyls (PBB) 

6) Polybrominated diphenyl ether (PBDE) 

โดยผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการควบคุมของกฎหมาย RoHs ได้แก่ 

1) เครื่องใช้ในครัวเรือนขนาดใหญ่ (Large household appliances) 

2) เครื่องใช้ในครัวเรือนขนาดเล็ก (Small household appliances) 
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3) อุปกรณ์ IT และเครื่องมือสื่อสาร 

4) เครื่องใช้สําหรับผู้บริโภค (Consumer equipment) 

5) หลอดไฟและอุปกรณ์อ่ืนๆ เกี่ยวกับไฟ 

6) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

7) ของเล่น เครื่องเล่น และอุปกรณ์กีฬา 

8) อุปกรณ์ทางการแพทย์ (ยกเลิก เดือนกรกฎาคม 2011) 

9) เครื่องมือตรวจตราและควบคุม (ยกเลิก เดือนกรกฎาคม 2011) 

10) เครื่องจ่ายอัตโนมัติ (Automatic dispenser) 

11) อุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา (Semiconductor devices) 

สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ RoHS ได้ที่ http://www.bis.gov.uk/nmo/enforcement 

กฎหมาย CLP: ถึงแม้ว่ากฎหมาย CLP จะไม่ได้เป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมเคร่ืองประดับโดยตรง แต่มีผลบังคับ
ใช้ทางอ้อม คือ กฎหมาย CLP ได้กําหนดเกณฑ์การจําแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี เช่น สารก่อมะเร็ง 
และได้รวบรวบรายช่ือของสารเคมีอันตรายไว้ โดยมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องประดับของสหภาพยุโรป จะ
กําหนดเกณฑ์การห้ามใช้สารเคมีใดในเครื่องประดับก็จะอ้างอิงจาก CLP 

สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ CLP ได้ที่ http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/clp
  

นอกจากนี้ กลุ่มสหภาพยุโรปมีการกําหนดระบบควบคุมและตรวจสอบสินค้าที่นําเข้าและวางจําหน่าย โดยใช้
ระบบที่เรียกว่า RAPEX System เพ่ือใช้ในการเตือนภัยเกี่ยวกับสินค้าซ่ึงไม่ใช่อาหารท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย 
รวมถึงใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างย่ิงสําหรับผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภค โดย
ผู้ค้าปลีกจะสามารถป้องกันการนําสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมาจําหน่ายภายในร้านของตน และผู้บริโภคจะ
สามารถเลือกซ้ือสินค้าที่ปลอดภัยได้ เพราะทุกฝ่ายมีโอกาสรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าทุกชนิด 

ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา สินค้าเครื่องประดับที่ถูกเรียกคืนจากตลาด (Recall) มากที่สุดตามรายงานของ 
RAPEX คือ เครื่องประดับนั้นไม่ผ่านข้อบังคับของกฎหมาย REACH สําหรับประเทศไทยมีเครื่องประดับที่ถูก
เรียกคืนจากตลาดโลกหน่วยงานราชการของประเทศกรีซ เน่ืองจากไม่ผ่านข้อกําหนดตามกฎหมาย REACH 
เช่นกัน  
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ข้อกําหนดเกี่ยวกับนิกเกิลในเครื่องประดับ 

- ห้ามเครื่องประดับประเภทต่างหูหรืออุปกรณ์การเจาะทุกชนิดมีส่วนผสมของนิกเกิล นอกเสียจากจะมี
อัตราการแพร่ของนิกเกิลตํ่ากว่า 0.2 μg/cm2/week  

- ห้ามจําหน่ายเคร่ืองประดับดังต่อไปน้ี หากมีอัตราการแพร่ของนิกเกิลสูงกว่า 0.5 μg/cm2/week 

o ต่างหู 

o สร้อยคอ กําไลต่างๆ แหวน 

o นาฬิกาข้อมือ สายนาฬิกาข้อมือ 

o กระดุมเหล็ก สายรัด ซิปโลหะ 

- ห้ามเครื่องประดับข้างต้นที่มีการเคลือบโดยสารที่ไม่ใช่นิกเกิล ซ่ึงมีส่วนผสมของนิกเกิล นอกเสียจากสาร
เคลือบดังกล่าวสามารถป้องกันการแพร่ของนิกเกิลไม่ให้สูงกว่า 0.5 μg/cm2/week ได้ 

สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ http://www.teg.co.uk/nickel/94-27-EC.htm 

ข้อกําหนดเกี่ยวกับตะกั่วในเครื่องประดับ 

กลุ่มสหภาพยุโรปมีการจํากัดปริมาณของตะกั่วที่ผสมในเครื่องประดับ รวมถึงส่วนประกอบต่างๆของ
เครื่องประดับ เช่น พลาสติก สี และสารเคลือบ โดยใช้วิธีจํากัดปริมาณส่วนผสมของตะกั่วแทนการกําหนด
อัตราการแพร่ โดยปริมาณของตะกั่วในเครื่องประดับต้องมีอยู่ไม่เกิน 0.05% (500 ppm) ของนํ้าหนักของ
เครื่องประดับ 

สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ http://www.theassayoffice.co.uk/mailers/lead-legislation.html 

รูปอุปกรณ์ร่างกาย ที่ถูกเรียกคืนจากตลาด เนื่องจากไม่ผ่านข้อกําหนดตามกฎหมาย REACH  ในเร่ืองนิกเกิล 

(เหตุเกดิเมื่อ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2554) ที่มา: RAPEX สืบค้นเม่ือ กรกฎาคม 2555  
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ข้อกําหนดประเภทสมัครใจ  

การใช้มาตรฐาน (Standards) เป็นการเพ่ิมความม่ันใจในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยให้แก่
ผู้บริโภค และยังทําให้คุณภาพของสินค้าสามารถเป็นที่เข้าใจได้อย่างสากล โดยคณะกรรมการผู้ตรวจสอบ
มาตรฐาน (Standardisation Bodies) สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

 คณะกรรมการระดับประเทศ (National Committees) (ในกรณีของประเทศสเปน) 

AEN/CTN 93 สําหรับผู้บริโภค, WG เครื่องประดับอัญมณีและโลหะมีค่า 

 คณะกรรมการระดับกลุ่มสหภาพยุโรป (European Committees) 

CEN/TC 283 โลหะมีค่า – การใช้เครื่องประดับอัญมณีและสินค้าที่เกี่ยวข้อง 

 คณะกรรมการระดับสากล (International Committees) 

ISO/TC 114 นาฬิกาและเครื่องวัดเวลา 

ISO/TC 174 เครื่องประดับอัญมณี 

นอกจากน้ียังมีคณะกรรมการและข้อกําหนดอ่ืนๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลเครื่องประดับ ได้แก่ 

 คณะกรรมการระดับประเทศ (National Committees) (ในกรณีของประเทศสเปน) 

AEN/CTN 112 การผุกร่อนและการดูแลป้องกันสสารโลหะ 

AEN/CTN 122 การเคลือบโลหะและเครื่องประดับโลหะ 

 คณะกรรมการระดับกลุ่มสหภาพยุโรป (European Committees) 

CEN/TC 262 การเคลือบโลหะและสารอนินทรีย์อ่ืนๆ 

CEN/TC 194 วัตถุที่มีการสัมผัสกับอาหาร 

CEN/TC 347 วิธีวิเคราะห์การก่อให้เกิดภูมิแพ้ 

 คณะกรรมการระดับสากล (International Committees) 

ISO/TC 107 การเคลือบโลหะและสารอนินทรีย์อ่ืนๆ 

ISO/TC 186 เครื่องมือสําหรับการตัด โต๊ะ และเครื่องประดับโลหะชนิดกลวง 

สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ Jewelry in Europe  

Essential health, safety and consumer rights requirements 

observatorio.aimme.es/otea_document.asp?id=10205&n=2   
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ขอบเขตของข้อกําหนดประเภทสมัครใจ: การทดสอบและการใช้มาตรฐาน 

หน่วยงานประสานงานระดับประเทศมีบทบาทสําคัญในการรวบรวมและตรวจสอบมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สินค้าเครื่องประดับ โดยโครงสร้างของคณะกรรมการที่ดูแลสินค้าเครื่องประดับและอัญมณี ในกรณีของ
ประเทศสเปน สามารถแบ่งออกได้เป็นสองระบบหลัก ได้แก่ ระบบการประสานงานของ KRISOS และ AIMME 
ดังแสดงในภาพที่ 1 และภาพที่ 2 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1   ระบบการประสานงานของ KRISOS 

 

ISO/TC 174 เครื่องประดับอัญมณี 
- ความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า 
- วิธีวิเคราะห์ Au, Pt, Ag และ Pd 
- แหวน: ขนาดและการต้ังช่ือ 
- สีของทองและทองชุบ 
- การเคลือบทอง 
- วิธีคัดเลือกตัวอย่าง 

ISO/TC 114 นาฬิกาและเครื่องวัดเวลา 
- วัตถุอันตรายและวัตถุท่ีอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ 
- การเคลือบด้วยโลหะมีค่า 
- การเคลือบในระหว่างกระบวนการอบไอนํ้า 

CEN/TC 283 โลหะมีค่า 
- รับเอา ISO TC 174 มาเป็นมาตรฐาน EN-ISO 
- คัดเลือกตัวอย่างเพื่อการรับรองโดยองค์กรอิสระ 
(third party) 

CEN/TC 347 วิธีวิเคราะห์การก่อให้เกิดภูมิแพ้ 
- วิธีตรวจสอบการแพร่กระจาย (ของนิกเกิลและอื่นๆ) 

สเปน: 
- AEN/CTN 93 สําหรับผู้บริโภค 
- กองเลขาธิการ: KRISOS 
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คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญ 
สําหรับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเคร่ืองประดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2   ระบบการประสานงานของ AIMME 

ดัดแปลงจาก Jewelry in Europe. Essential health, safety and consumer rights requirements 

URL : observatorio.aimme.es/otea_document.asp?id=10205&n=2  

 

 

ISO/TC 107 การเคลือบโลหะและสารอนินทรีย์อ่ืนๆ
- ข้อกําหนดสําหรับการเคลือบ 
- วิธีตรวจสอบวัสดุในการเคลือบ 
- วิวัฒนาการของระยะเวลาใช้งานของวัตถุเคลือบ 

ISO/TC 156 การผุกร่อนของโลหะและโลหะ
เคลือบ 
- ความบริสุทธ์ิของโลหะมีค่า 
- วิธีวิเคราะห์ Au, Pt, Ag และ Pd 
- แหวน: ขนาดและการต้ังช่ือ 
- สีของทองและทองชุบ 

CEN/TC 262 การเคลือบโลหะและสารอนินทรีย์อ่ืนๆ 
- รับเอา ISO/TC 107 และ 156 มาเป็นมาตรฐาน EN-ISO 
- วิธีประเมินการผุกร่อน 

สเปน: 
- AEN/CTN 112 การผุกร่อนและการดูแล
ป้องกันสสารโลหะ 
- กองเลขาธิการ: AIMME 
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คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญ 
สําหรับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเคร่ืองประดับ 

ตารางที่ 4   ระดับความบริสุทธิ์ของโละมีค่าที่ได้รับการยอมรับในแต่ละประเทศ 

สหราชอาณาจักร 

ทอง 999 990 916.6 750 585 375  

เงิน 999 958 925 800    

แพลทินัม 999 950 900 850    

แพลาเดียม 999 950 500     

 

ฟินแลนด์ 

ทอง 999 916 750 585 375   

เงิน 999 925 830 800    

แพลทินัม 999 950 900 850    

แพลาเดียม        

 
สเปน 

ทอง 999 916 750 585 375   

เงิน 999 925 800     

แพลทินัม 999 950 900 850    

แพลาเดียม        

 
สวิสเซอร์แลนด์ 

ทอง 999 916 750 585 375   

เงิน 999 925 800     

แพลทินัม 999 950 900 850    

แพลาเดียม 999 950 500     
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คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญ 
สําหรับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเคร่ืองประดับ 

อิตาลี 

ทอง 750 585 375     

เงิน 925 800      

แพลทินัม 950 900 850     

แพลาเดียม 950 500      

สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมสําหรับประเทศอ่ืนๆ ในสหภาพยุโรปได้ที่ 
http://download.cibjo.org/CIBJO_Precious_Metals_Book_2010-1.pdf 
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คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญ 
สําหรับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเคร่ืองประดับ 

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 

เขตปกครองพิเศษฮ่องกงมีการจัดต้ัง สํานักข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product Standards 
Information Bureau) ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and 
Technology Commission) เพ่ือทําหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ภายในเขต
ปกครองพิเศษ โดยมีการนําเอามาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับจากนานาชาติมาใช้เพ่ือกําหนดคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด โดยรายละเอียดของมาตรฐานท่ีมีการนํามาใช้กับสินค้าประเภทเครื่องประดับและอัญมณี 
โดยเฉพาะอัญมณีประเภทหยกเจดไดต์ (Jadeite Jade) และเพชรที่เจียระไนแล้วซ่ึงเป็นสินค้าหลักสําหรับเขต
ปกครองพิเศษฮ่องกง รวมไปถึงเคร่ืองประดับสําหรับเด็ก ที่มีการใช้โดยหน่วยงานรับรองคุณภาพในเขต
ปกครองพิเศษฮ่องกง ได้แก่ 

ตารางที่ 5   มาตรฐานและวิธีการทดสอบของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง 

ประเภท ชื่อผลิตภัณฑ์ ส่ิงที่วัด มาตรฐานและวิธีทดสอบ 

การทดสอบสารเคมี ทองและทองผสม ความบริสุทธ์ิ ISO 11426: 1997 

เงินและเงินผสม ความบริสุทธ์ิ ISO 11427: 1993 

แพลทินัมและ
แพลทินัมผสม 

ความบริสุทธ์ิ In-house Method GL-GA-2 

ของเล่นและผลิตภัณฑ์ 

สําหรับเด็ก 

ของเล่น 

 

 

 

 

ปริมาณตะกั่ว 

 

 

 

 

Canada Consumer Products Act 

Children’s Jewelry Regulations, SOR/2011-19 

วิธีทดสอบ: CPSC-CH-E1001-08.1 Standard 
Operating Procedure for Determining Total 
Lead in Metal Children’s Products, June 21, 
2010 

ผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ส่วนประกอบของ
โลหะ  

 

 

 

 

 

ปริมาณตะกั่ว 

 

 

 

 

 

 

US Public Law 110-314 (HR4040) 

Consumer Product Safety Improvement Act 
2008 

วิธีทดสอบ: CPSC-CH-E1001-08.1 Standard 
Operating Procedure for Determining Total 
Lead (Pb) in Children’s Metal Products 
(Including Children’s Metal Jewelry), June 
21, 2010 
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คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญ 
สําหรับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเคร่ืองประดับ 

ประเภท ชื่อผลิตภัณฑ์ ส่ิงที่วัด มาตรฐานและวิธีทดสอบ 

เครื่องประดับท่ีทํา
จากโลหะ ท่ีเส่ียง
ต่อการถูกอมหรือ
กลืน 

ตะก่ัวท่ีละลายได้ 

 

 

A-10 

Part III Section A Paragraph 11 

 

ของเล่นและผลิตภัณฑ์ 
สําหรับเด็ก 

เครื่องประดับท่ีมี
การเคลือบหรือชุบ 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณตะกั่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canada Hazardous Products Act (R.S., 1985, 
c.H-3) 

Schedule I, Part I, Item 42 

วิธีทดสอบ: Health Canada Product Safety 
Reference manual 

Book 5 – Laboratory Policies and Procedures 
Part B: Test Method Section, Method C-02.2: 
Determination of Total Lead in Surface 
Coating Material in Consumer Products 
(2008-11-13) 

 

เครื่องประดับ     
สําหรับเด็ก 

 

ปริมาณตะกั่วท่ี
เคล่ือนท่ีได้ 
(Migratable  

lead content) 

วิธีทดสอบ: Health Canada Product Safety 
Reference manual 

Book 5 – Laboratory Policies and Procedures 
Part B: Test Method Section, Method C-08: 
Determination of Migratable Lead in 
Consumer Products (2008-08-19) 

ทดสอบเชิงกายภาพ การทดสอบอัญมณี 
หยกเจดไดต์ 

 

คุณสมบัติทาง
กายภาพ 

 

Standard Methods for Testing Fei Cui 
(Jadeite Jade) for Hong Kong, 2006, Standard 
Method 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

การจําแนกและการ
ประเมินเพชร 

การจําแนกประเภท 

 

Standard Methods for Testing Fei Cui 
(Jadeite Jade) for Hong Kong, 2006. 
Corrigendum dated 9.9.2006 

การพิสูจน์เพชร 
(Authenticity 
Identification) 

 

Standard Methods for Testing Diamond for 
Hong Kong, 2008, Standard Testing Method 
1 and Definition and physical properties of 
“diamond” 
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คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญ 
สําหรับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเคร่ืองประดับ 

ประเภท ชื่อผลิตภัณฑ์ ส่ิงที่วัด มาตรฐานและวิธีทดสอบ 

การทดสอบ
คุณสมบัติทาง
กายภาพ 

Standard Methods for Testing Diamond for 
Hong Kong, 2008, Standard Testing Method 
2, 3, 4, 5, 6, 7 

สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับมาตรฐานในการรับรองคุณภาพไดท้ี่
http://www.itc.gov.hk/en/quality/hkas/doc/hoklas/Scope_of_HOKLAS_Accredited_Organisation.pdf 

ตารางที่ 6   ระดับความบริสุทธิ์ของโละมีค่าที่ได้รับการยอมรับในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง 

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 

ทอง 999 916.6 750 625 585 500 375 333 

แพลทินัม 990 950 900 850     

อ้างอิงจาก http://www.italtrade.com/countries/asia/hongkong/jewellery.pdf 
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คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญ 
สําหรับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเคร่ืองประดับ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ผู้ผลิตที่ต้องการส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาจําเป็นต้องคํานึงถึงข้อกฎหมายที่ว่าด้วยการคุ้มครอง
ความปลอดภัยของผู้บริโภค (Consumer Product Safety Improvement Act: CPSIA) ซ่ึงเป็นข้อ
กฎหมายที่ครอบคลุมถึงการจํากัดปริมาณส่วนผสมของสารอันตราย การปิดฉลาก การออกใบรับรอง และการ
ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบอิสระ โดย CPSIA มีการออกข้อกําหนดเฉพาะสําหรับสินค้าที่ออกแบบมา
เพ่ือเป็นเครื่องประดับสําหรับเด็กหรือผู้ที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพของเด็ก 

มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องประดับสําหรับเด็ก 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องประดับสําหรับเด็กยึดตามมาตรฐาน 
ASTM (American Society of Testing and Materials) โดยครอบคลุมเคร่ืองประดับ อาทิเช่น กําไล 
สร้อยคอ ต่างหู มงกุฎ และเครื่องประดับตกแต่งอ่ืนๆ ซ่ึงรายละเอียดของข้อกําหนด ดังนี้  

ตารางที่ 7   มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องประดับสําหรับเด็กยึดตามมาตรฐาน ASTM 

ลําดับ สารเคมี ขอบเขตเครื่องประดับ วิธีวิเคราะห์ ปริมาณสูงสุดที่อนุญาต
ให้ใช้ได้ 

1 ตะกั่ว  สี สารใช้เคลือบหรือชุบ  CPSC-CH-E1003-09  ≤ 90 ppm 

2 ตะกั่ว ส่วนท่ีนอกเหนือจากสี หรือสารใช้
เคลือบหรือชุบ 

CPSC-CH-E1002-08 
CPSC-CH-E1001-08 

≤ 100 ppm  

3 โลหะหนักละลาย สี สารใช้เคลือบ หรือชุบ BS EN 71-3 หรือ ASTM 
F963 

≤60 ppm (antimony) 
≤25 ppm (arsenic) 
≤1000ppm (barium) 
≤75 ppm (cadmium) 
≤60 ppm (chromium) 
≤60 ppm (mercury) 
≤500 ppm (selenium) 

4 แคดเมียม พลาสติก BS EN 71-3 ≤ 300ppm cadmium 
content หรือ ≤ 75 
ppm soluble 
cadmium 

5 แคดเมียม โลหะ  CPSC-CH-E1004-11 ≤ 300ppm cadmium 
content หรือ 
≤ 200 μg extractable 
cadmium 
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คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญ 
สําหรับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเคร่ืองประดับ 

ลําดับ สารเคมี ขอบเขตเครื่องประดับ วิธีวิเคราะห์ ปริมาณสูงสุดที่อนุญาต
ให้ใช้ได้ 

6 นิกเกิลท่ีแพร่กระจาย
ออกมา 

อุปกรณ์สําหรับเจาะร่างกาย EN 12472 
BS EN 1811:2011 

≤ 0.2 μg/cm²/week 

ช้ินส่วนท่ีสัมผัสกับร่างกาย ≤ 0.5 μg/cm²/week 

7 ของเหลว ของเหลวในเครื่องประดับ - ห้ามใช้ของเหลวในบัญชี
รายการของ 16 CFR 
1500.231 และ 16 CFR 
1500.14 

นอกจากน้ียังมีการกําหนดมาตรฐานสําหรับสิ่งของประกอบเครื่องประดับที่ไม่ใช่สารเคมี ดังนี้  

ตารางที่ 8   มาตรฐานสําหรับส่ิงของประกอบเครื่องประดับที่ไม่ใช่สารเคมี 

ลําดับ ขอบเขตเครื่องประดับ ข้อกําหนด 

1 แม่เหล็กหรือส่วนประกอบของแม่เหล็ก แม่เหล็กหรือส่วนประกอบของแม่เหล็กต้องไม่มีสารอันตราย 
ในขณะซ้ือ (As-received) ใช้ หรือแม้ขณะใช้ผิดวิธี และ
ต้องไม่มีสารอันตรายหลุดออกมาเมื่อทดสอบตามวิธี ASTM 
F963 

2 ต่างหู เข็มกลัด สร้อยคอ ท่ีออกแบบเพ่ือเด็กอายุ
มากกว่า 8 ปี ท่ีแม่เหล็กสามารถหลุดออกจาก
เคร่ืองประดับได้ 

ต้องติดป้ายเตือน  

3 ออกแบบเพื่อติด หรือใช้รอบคอ ต้องหลุดออกจากคอเมื่อโดนแรงดึง 15 lb 

4 กลไกเครื่องประดับของเด็กน้อยว่า 8 ปี  ไม่อันตรายเมื่อทดสอบตามวิธี 16 CFR 1500.50-53 

5 ส่วนมีคม ยกเว้นตาม 16 CFR 1500.48 

6 ส่วนประกอบของต่างหูท่ีต้องสวมใส่เป็นเวลานาน ต้องติดป้ายเตือน 

7 เคร่ืองประดับท่ีมีแบตเตอร่ีเป็นส่วนประกอบ ห้ามใช้แบตเตอรี่ท่ีมีขาดเล็กกว่าท่ีกําหนดใน 16 CFR 1501 
และมีป้ายเตือนให้ระวังการใช้ 

มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องประดับอื่นๆ 

ข้อกําหนดสําหรับมาตรฐานความปลอดภัยของเคร่ืองประดับอ่ืนๆ อาจแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยในแต่ละรัฐ 
ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่มีการประกาศใช้ในรัฐนั้นๆ ตารางด้านล่างแสดงถึงข้อกําหนดและมาตรฐานสําหรับความ
ปลอดภัยของเครื่องประดับอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากเครื่องประดับสําหรับเด็กที่มีการประกาศใช้ภายในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ภายใต้ช่ือ California’s Metal-Containing Jewelry Laws 
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ตารางที่ 9   มาตรฐานเคร่ืองประดับสําหรับเด็กที่มีการประกาศใช้ภายในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

ประเภทของเครื่องประดับ วัสดุที่ได้รับการอนุญาตให้สามารถใช้ในการผลิตได้ 

เครื่องประดับท่ีใช้เจาะตามร่างกาย  เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel) ท่ีใช้ในการผ่าตัดปลูกถ่าย 

 ไทเทเนียมท่ีใช่ในการผ่าตัดปลูกถ่าย 

 Niobium (Nb) 

 ทองบริสุทธ์ิหรือทองคําขาว 14 กะรัตขึ้นไป 

 แพลทินัม (Solid Platinum) 

 พลาสติกท่ีมีความพรุนตัวตํ่า (Low-porosity plastic) ท่ีมีความ
หนาแน่นสูง เช่น Tygon หรือ Polytetrafluoroethylene (PTFE) 

เครื่องประดับอ่ืนๆ  วัสดุ Class 1 

 วัสดุ Class 2 

 วัสดุ Class 3 

ดัดแปลงจาก Types of Materials Required for Jewelry  
http://www.dtsc.ca.gov/HazardousWaste/upload/LeadInJewelry_materials1.pdf 

วัสดุ Class 1 

ได้แก่ เหล็กกล้าไร้สนิมหรือเหล็กที่ใช้สําหรับการผ่าตัด ทองคําแท้ เงินแท้ แพลทินัม แพลเลเดียม อิริเดียม 
รูทีเนียม โรเดียม หรือออสเมียม ไข่มุกแท้ แก้ว เซรามิก วัสดุประเภทคริสตัล เช่นไพฑูรย์ เพชรรัสเซีย (Cubic 
zirconia) ไรน์สโตน (Rhinestone) คลัวซอนเน (Cloisonee) อัญมณีสําหรับเครื่องประดับ ยางยืด สิ่งทอ 
ริบบ้ิน เชือกหรือเส้นด้าย (ยกเว้นที่จําเป็นต้องมีการผสมตะกั่วเพ่ิม) และวัสดุธรรมชาติต่างๆ อาทิเช่น พลอย
อําพัน กระดูก ปะการัง ขนนก ขนสัตว์ เขา หนัง เปลือกหอย และไม้ 

วัสดุ Class 2 

 โลหะชุบด้วยไฟฟ้า (Electroplated metal) 

o โลหะผสมที่มีส่วนผสมของตะกั่วตํ่ากว่าร้อยละ 6 

 โลหะที่ไม่ผ่านการชุบ (Unplated metal) ต้องมีส่วนผสมของตะกั่วน้อยกว่าร้อยละ 1.5 

 พลาสติกหรือยาง รวมถึงอะครีลิค โพลีสไตรีน เม็ดพลาสติก และโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) 

o ต้องมีส่วนผสมของตะก่ัวตํ่ากว่าร้อยละ 0.02 หรือ 200 ppm 

 สารเคลือบต้องมีส่วนผสมของตะก่ัวตํ่ากว่าร้อยละ 0.06 หรือ 600 ppm 
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วัสดุ Class 3 

ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องประดับที่ตรงตามคุณสมบัติดังนี้ 

 ไม่รวมอยู่ใน Class 1 และ Class 2 

 มีส่วนผสมของตะกั่วตํ่ากว่าร้อยละ 0.06 หรือ 600 ppm 

ตารางที่ 10   ระดับความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่าที่ได้รับการยอมรับ 

สหรัฐอเมริกา 

มาตรฐานท่ีได้รบัการยอมรับ  

(Recognized Standards of Fineness) 

ทอง 999 750 583 417 

เงิน 925 900   

แพลทินัม 999 950 850  

ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ้ 

(Tolerance Permitted) 

ทอง 3 3 3 3 

เงิน 4 4   

แพลทินัม 50* 50* 50*  

 *รวมถึงเหล็กอัลลอยด์ (Solder) 

ดัดแปลงจาก http://download.cibjo.org/CIBJO_Precious_Metals_Book_2010-1.pdf 
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ประเทศอินเดีย 

เครื่องประดับที่ผลิตจากทองคําและเพชรเป็นเครื่องประดับที่มีการซ้ือขายสูงที่สุดในประเทศอินเดีย โดยรัฐบาล
อินเดียได้มีการจัดต้ัง Bureau of Indian Standards (BIS) ซ่ึงเป็นหน่วยงานเฉพาะขึ้น เพ่ือทําหน้าที่
ตรวจสอบ ควบคุม และออกใบรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าประเภทเครื่องประดับที่มีส่วนประกอบของอัญ
มณี โดยมีการกําหนดใช้มาตรการการออกเครื่องหมายรับประกันคุณภาพ (Hallmark) ให้แก่ผู้ประกอบการท่ี
ผ่านการรับรองจากหน่วยงานท่ีเป็นที่ยอมรับของ BIS ให้สามารถซ้ือขายเครื่องประดับอัญมณีในประเทศ
อินเดียได้ นอกจากน้ี BIS ยังคอทําหน้าที่ตรวจตราและตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่มีการวางขายในประเทศ
อินเดียอย่างต่อเน่ือง 

เครื่องหมายรับประกันคุณภาพ BIS (BIS Hallmark) 

ประกอบไปด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่  

(1) ตราสัญลักษณ์ BIS Mark  

(2) ค่าความบริสุทธิ์ (Fineness Number)  

(3) ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานที่ออกเคร่ืองหมายรับรอง  

(4) ตราประจําตัวของผู้ประกอบการ และ 

(5) หมายเลขปีที่ออกเครื่องหมายรับรอง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4   ตราสัญลักษณ์ BIS Mark 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบโลหะมีค่า (BIS Precious Metals Sectional Committee) ยังได้กําหนด
มาตรฐานสําหรับทองคําแท้และทองคําผสม ดังน้ี 
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 IS 1417 การวัดระดับของทองคําและทองคําผสม เคร่ืองประดับอัญมณีและอัญมณีเทียม – ความ
บริสุทธิ์และรอยตําหนิ (Grades of gold and gold alloys, Jewelry/Artifacts – Fineness and 
Marking) 

 IS 1418 การวิเคราะห์ทองคําแท่ง ทองคาํผสม และเครือ่งประดับทอง/ทองปลอม ด้วยวิธีการ 
Cupellation (Fire Assay) (Assaying of Gold in Gold Bullion, Gold Alloys and Gold Jewelry 
/Artifacts Cupellation (Fire Assay Method)) 

 IS 2790 แนวทางสําหรับผูผ้ลิตทองคําผสม 23, 22, 21, 18, 14 และ 9 กะรัต (Guidelines for 
manufacture of 23,22, 21, 18, 14 and 9 carat gold alloys) 

 IS 3095 สําหรับผู้ประกอบธุรกิจค้าขายทองคําเพ่ือการผลติเคร่ืองประดับ (Gold sellers for use in 
manufacture of Jewelry) 

ความบริสุทธิข์องทองคํา 

ประเทศอินเดียมีการกําหนดระดับความบริสุทธ์ิของทองคาํผ่านมาตรฐาน BIS โดยทองบริสุทธิ์ (Fine Gold) 
ต้องมีความบริสุทธิ์ 999 parts per thousand และทองมาตรฐาน (Standard Gold) ต้องมีความบริสุทธิ์ไม่
ตํ่ากว่า 995 parts per thousand โดยมีข้อยกเว้น 

ตารางที่ 12   ระดับความบริสุทธิ์ของทองคําของประเทศอินเดีย 

ระดับ ความบริสุทธ์ิ กะรัต 

ทองแท้ 999 - 

ทองมาตรฐาน 995 - 

958.3 958 23 

916.6 916 22 

875 875 21 

750 750 18 

708 708 17 

585 585 14 

375 375 9 

สามารถสืบค้นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับมาตรฐาน BIS ได้ที่ http://www.bis.org.in/ 
ระดับความบริสุทธ์ิของทองคาํ http://www.bis.org.in/sf/mtd/MTD10(5076)W.pdf 
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ข้อกําหนดเก่ียวกับตะกั่วในสารเคลือบเครื่องประดับ: ประเทศอินเดียยังไม่มีการกําหนดปริมาณของตะกั่วใน
สีและสารเคลือบเครื่องประดับ  

อ้างอิงจาก  
http://www.okinternational.org/docs/Kumar%2C%20Gottesfeld%20India%20paint%20study.p
df 
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ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการกําหนดใช้มาตรฐานระดับชาติ (National Standards) ในการ
ควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีการจัดจําหน่ายภายในประเทศ โดยมีหน่วยงานเฉพาะที่ทําหน้าที่
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพของเคร่ืองประดับและอัญมณี คือ National Gems & Jewelry Technology 
Administrative Center (NGTC) ซ่ึงอยู่ภายใต้การดูแลของ General Administration of Quality 
Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักที่ทําหน้าที่ควบคุมระดับ
มาตรฐานสินค้าภายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยหน้าที่หลักของ NGTC ได้แก่ 

1. การตรวจสอบและกําหนดข้อปฏิบัติ ข้อห้าม มาตรฐาน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องประดับและอัญมณี 

2. การทดสอบเครื่องประดับและอัญมณีในธุรกิจนําเข้าและส่งออก 

3. การทดสอบเครื่องประดับและอัญมณีเพ่ือสร้างความม่ันใจแก่ผู้บริโภค 

4. การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี 

5. การวิเคราะห์เครื่องประดับและอัญมณี 

6. การรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี 

7. การทดสอบความรู้ความสามารถของผู้ที่ต้องการทํางานด้านเพชรพลอยวิทยา 

8. การส่งเสริมงานวิจัยและสร้างเครือข่ายกับนานาประเทศ 

โดยมาตรฐานระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับและอัญมณี ที่ได้รับการกําหนดโดย NGTC ได้แก่ 

 GB/T 16552-2003 ‘Gems Nomenclature’ การระบุช่ืออัญมณี 

 GB/T 16553-2003 ‘Gems Testing’ การทดสอบอัญมณี 

 GB/T 16554-2003 ‘Diamond Grading’ การจัดระดับและประเมินราคาเพชร 

นอกจากน้ียังมีมาตรฐานระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปริมาณสารเคมีที่ใช้ในเครือ่งประดับ คือ 

 GB 11887-2008 

o Section 4.3.1: เครื่องประดับต้องมีส่วนผสมของตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียม (VI) และ
สารหนู ตํ่ากว่าร้อยละ 0.1 ต่อน้ําหนักสุทธิของเครื่องประดับ 

o Section 4.3.2: เครื่องประดับที่ใช้สําหรับเจาะ ต้องมีอัตราการแพร่ของนิกเกิล ตํ่ากว่า 0.2 
μg/cm2/week  
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ตารางที่ 11   ระดับความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่าที่ได้รับการยอมรับในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ทอง 999 990 916 750 585 375  

เงิน 990 925 800     

แพลทินัม 990 950      

ดัดแปลงจาก http://books.google.co.th/books?id=3BpDFagPDfUC&lpg=RA1-
PA93&ots=JpPtfk2zwg&dq=precious%20metals%20fineness%20table%20china%20standard&
pg=RA1-
PA94#v=onepage&q=precious%20metals%20fineness%20table%20china%20standard&f=fals
e  

ข้อกําหนดเก่ียวกับตะกั่วในสารเคลือบเครื่องประดับ 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการกําหนดปริมาณของสารตะก่ัวที่มีการผสมในสารเคลือบเครื่องประดับ 
รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ อาทิเช่น ของเล่น เครื่องเล่น และอุปกรณ์สําหรับเด็กประเภทต่างๆ สามารถมี
ส่วนผสมของตะก่ัวได้ไม่เกิน 90 ppm 

อ้างอิงจาก http://www.okinternational.org/lead-paint/Background 
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ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญ่ีปุ่นมีการกําหนดให้มีการปิดฉลาก (Labeling) สําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและอัญมณี โดย
สามารถแบ่งประเภทของการปิดฉลากออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. การปิดฉลากประเภทบังคับ 

ภายใต้ข้อกําหนดเกี่ยวกับการสนับสนุนการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Act on the Promotion 
of Effective Utilization of Resource) บรรจุภัณฑ์และตู้ขนส่งบางประเภทจําเปน็ต้องได้รับการปิด
ฉลาก โดยเม่ือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เป็นกระดาษหรือพลาสติกและใช้ในการบรรจุสินค้าเด่ียวๆ บรรจุภัณฑ์
เหล่าน้ันจําเป็นต้องมีการปิดฉลาก แสดงเครื่องหมายให้ชัดเจนบริเวณด้านข้างของบรรจุภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5   ตัวอย่างสัญลักษณ์บนฉลากของบรรจภุัณฑ ์

 

 

 

 

2. การปิดฉลากโดยสมัครใจ 

Japan Mint เป็นหน่วยงานที่รัฐบาลญ่ีปุ่นจัดต้ังขึ้นเพ่ือควบคุมระดับมาตรฐานของเคร่ืองประดับ
ประเภทโลหะมีค่า โดยมีการใช้ Hallmark หรือเคร่ืองหมายรับประกันว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว้ ถึงแม้จะ ไม่มีการบังคับให้ผลิตภัณฑ์จําเป็นต้องได้รับการประทับตรา Hallmark 
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แต่ปัจจุบันการได้รับประกันคุณภาพถือได้ว่าเป็นมาตรฐานปกติของผลิตภัณฑ์ที่มีการซ้ือขายในประเทศ
ญ่ีปุ่น 

 

 

 

 

ภาพที่ 6   ตัวอย่างตราประทับของ Japan Mint (แพลทินมั 100) 

สามารถสืบค้นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ Japan Mint ได้ที่ http://www.mint.go.jp หรือติดต่อหน่วยงาน 
Operations Management Dept., Tokyo Branch, Japan Mint TEL: +81-3-3987-3136  

ตารางที่ 13  ระดับความบริสุทธิ์ของโละมีค่าที่ได้รับการยอมรับของประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่น 

ทอง 999 916 750 585 416 375 

เงิน 999 950 925 900 800  

แพลทินัม 999 950 900 850   

แพลทินัมผสมทอง 999/999 750/999 750/950 750/900 750/850  

ดัดแปลงจาก http://www.mint.go.jp/eng/operations/pdf/leaflet_hallmarks.pdf 

ข้อกําหนดเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายในเครื่องประดับ 

ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปริมาณสารเคมีอันตรายในเครื่องประดับที่มีการประกาศใชใ้นประเทศ
ญ่ีปุ่น ได้แก่ Toy Safety Standards (ST Standards) และ Food Sanitation Law 
  



 

31 
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ตารางที่ 14   ข้อกําหนดเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายในเครื่องประดับที่มกีารประกาศใช้ในประเทศญี่ปุ่น 

Test Item ชิ้นส่วนสําหรับการตรวจสอบ ข้อกําหนด 

โลหะหนัก สีและสารเคลือบ ST Standards Part 3/Food Sanitation Law 

ช้ินส่วนอ่ืนๆ - 

เคร่ืองประดับสําหรับเด็ก ST Standards Part 3/Food Sanitation Law 

สารเคมี ช้ินส่วนบางประเภท ST Standards Part 3/Food Sanitation Law 

พทาเลต  

(DEHP, DBP, BBP, 
DINP, DIDP, DNOP) 

 

PVC/ช้ินส่วนพลาสติก 

 

ST Standards Part 3/Food Sanitation Law 

การแพร่ของนิกเกิล อัลลอยด์/โลหะ/เครื่องประดับโลหะ - 

แคดเมียม พลาสติก/ช่ินส่วนโลหะใน
เครื่องประดับ 

- 

ดัดแปลงจาก http://www.stc-group.org/UpLoadFiles/file/Documents/TCD/Toystd_eng.pdf 

ตามข้อกําหนดของ Japan Toy Safety Standards – Part 3 Chemical Properties (ST Standards Part 
3) มีการกําหนดปริมาณของสารเคมีอันตรายและโลหะหนักเอาไว้ดังแสดงในตารางที่ 15 

ตารางที่ 15   ข้อกําหนดปรมิาณของสารเคมีอันตรายและโลหะหนัก 

การแพร่ของ ปริมาณสูงสุดที่อนุญาต (μg/ml) 

โลหะหนัก ≤1 

อาร์เซนิก (กรดอาร์เซนิก) ≤0.1 

ดัดแปลงจาก http://www.hktdc.com/info/vp/a/ti/en/1/5/1/1X07WXJQ/Testing---
Certification/Japan-Toy-Safety-Standard---Part-3-Chemical-Properties--Update-on-Rubber-
Made-Toys.htm 

 


