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ประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก
(ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
เรื่อง ใหผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหินเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก
โดยที่ปรากฏวาในปจจุบันไดมีการใชแรใยหินเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑตาง ๆ อยางแพรหลาย
ซึ่งองคการอนามัยโลกและหนวยงานตาง ๆ ไดทําการศึกษาพบวาแรดังกลาว อาจกอใหเกิดอันตราย
ตอ สุ ขภาพอนามั ย ของผูบ ริ โภค ดั งนั้ น การกํ าหนดให ผ ลิ ต ภัณ ฑ ที่มี ส วนประกอบของแรใ ยหิ น
ตองแสดงขอแนะนําและคําเตือนไวในฉลาก จะเปนประโยชนแกผูบริโภคเพื่อใหไดรับความปลอดภัย
จากการใชสินคา จึงสมควรกําหนดใหผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหินเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติคุม ครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
อัน เป น พระราชบั ญญั ติ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บการจํ า กั ดสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการวาดวยฉลาก จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหิน ” หมายความวา ผลิตภัณฑที่ใ ชสําหรับเปน สาร
เสียดทานประเภท เบรก คลัตช และผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมกอสรางประเภทกระเบื้องมุงหลังคา
กระเบื้องยาง ไมฝา ทอน้ํา ที่ยงั มีการนําแรใยหินมาใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑ
ขอ ๒ ใหผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหินเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก
ขอ ๓ ฉลากของสินคาที่ควบคุมฉลากตามขอ ๒ ใหปฏิบัติตามขอ ๑ ถึงขอ ๓ แหงประกาศ
คณะกรรมการวาดวยฉลาก ลงวัน ที่ ๒๓ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง ลักษณะของฉลากสิน คา
ที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหระบุรายละเอียดดังตอไปนี้ไวในฉลากดวย
(๑) ขอแนะนําในการใช ตองระบุรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ควรใชอุปกรณปองกัน อัน ตรายสวนบุคคลที่ถูกตองเหมาะสม ไดแ ก หนากาก
ปองกันฝุนแรใยหิน ถุงมือยาง แวนตา ชุดคลุม
(ข) หลีกเลี่ยงการทําใหเกิดฝุนหรือแตกหัก เชน หลีกเลี่ยงการเจาะ ตัด ดวยเครื่องมือ
ที่มีความเร็วสูง
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(ค) ระมัดระวังการฟุงกระจายของฝุน
(ง) เศษวั ส ดุ ห รื อ ฝุ น ที่ เ กิ ด จากการติ ด ตั้ ง หรื อ ประกอบผลิ ต ภั ณ ฑ ให ร วบรวม
ใสถุงพลาสติกหรือภาชนะและปดใหมิดชิดกอนทิ้ง
(จ) การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารและน้ําดื่มขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่ทํางาน
ที่อาจมีฝุนแรใยหินฟุงกระจาย มีโอกาสทําใหไดรับแรใยหินเขาสูรางกายมากขึ้น
(ฉ) อาบน้ําทันทีหลังปฏิบัติงานเสร็จ
(ช) หากมีอาการผิดปกติ เชน เกิดการเจ็บปวยที่สงสัยวาจะไดรับอันตรายจากสารแรใยหิน
ควรพบแพทยเพื่อวินิจฉัยโดยละเอียด
(๒) คํา เตือ น ตอ งระบุวา “ระวัง อัน ตราย ผลิต ภัณ ฑนี้มีแ รใ ยหิน เปน สว นประกอบ
การไดรับสารนี้เขาสูรางกาย อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ” และแสดงตราสัญลักษณพรอมขอความ
ตามทายประกาศนี้ ทั้งนี้ ขอความที่เปน “คําเตือน” ตองใชตัวอักษรขนาดไมต่ํากวา ๕ มิลลิเมตร
ดวยตัวอักษรที่มีสีตางจากสีพื้น ผิวผลิตภัณฑ แสดงไวในลักษณะคงทนถาวรที่ผลิตภัณฑและภาชนะ
บรรจุหรือหีบหอบรรจุผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหิน ซึ่งผูใชสามารถเห็นและอานไดอยางชัดเจน
สําหรับคําวา “ระวังอันตราย” ตองใชตัวอักษรขนาดไมต่ํากวา ๑๕ มิลลิเมตร
ในกรณีที่ไมสามารถระบุขนาดขอความที่เปนคําเตือนตามวรรคหนึ่ง (๒) ไวที่ผลิตภัณฑได
เนื่องจากสินคามีขนาดเล็ก เชน เบรก คลัตช เปนตน ใหแสดงขอความที่เปนคําเตือนดวยตัวอักษร
ขนาดใหญกวาตัวอักษรอื่นที่มีการระบุไวในฉลาก
ในกรณีที่ไมสามารถแสดงตราสัญลักษณพรอมขอความตามทายประกาศนี้ไวที่ผลิตภัณฑได
เนื่องจากสินคามีขนาดเล็ก เชน เบรก คลัตช เปนตน ใหแสดงตราสัญลักษณพรอมขอความโดยปรับ
ขนาดไดตามความเหมาะสมของตัวผลิตภัณฑที่สามารถเห็นและอานไดอยางชัดเจน
ขอ ๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
นิโรธ เจริญประกอบ
ประธานกรรมการวาดวยฉลาก

ภาพตราสัญลักษณ

อันตรายตอสุขภาพ
ลักษณะของตราสัญลักษณ
เปนตรารูปสี่เหลี่ยมดานเทา โดยมีความยาวดานละ ๓ เซนติเมตร และขอความ “อันตรายตอสุขภาพ”
ใชตัวอักษรขนาดไมต่ํากวา ๕ มิลลิเมตร โดยใชสีตางจากสีพื้นผิวผลิตภัณฑ

