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กฎระเบียบความปลอดภัยสินคาของออสเตรเลีย 
 คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและการแขงขันทางธุรกิจ (Australian Competition & Consumer 
Commission: ACCC) ไดรวบรวม กฎระเบียบเก่ียวกับความปลอดภัยของสินคา ประเภทตางๆ เพ่ือให
ผูประกอบการไดศึกษาขอกําหนดการผลิตสินคาท่ีปลอดภัย และไดมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ลดจํานวน
การบาดเจ็บ เจ็บปวย และเสียชีวิตจากการใชสินคาท่ีไมปลอดภัย สรุปไดดังนี้ 

1. การติดฉลากสินคาเส้ือผา/ส่ิงทอและอุปกรณเครื่องใช 
สินคา ขอกําหนด หมายเหตุ 

เสื้อผาและสิ่งทอ (Clothing 

& textiles) 

 

จะครอบคลุมถึงเสื้อผา สิ่งทอ เครื่องเรือน (Furnishings) สินคาท่ี

ทําจากสิ่งทอ ผาเคลือบพลาสติก หนังกลับ (Suede skins) หนัง

ฟอก และขนสัตว 

การติดฉลาก จะตองมีฉลากเปนภาษาอังกฤษบนสินคา โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 

1. วิธีดูแลรักษาเสื้อผาหรือผลิตภัณฑสิ่งทอ 

2. คาใชจายในการดูแลรักษา (เชน คาซักแหง) 

3. วิธีทําความสะอาด (เชน ซักดวยนํ้าเย็นเทาน้ัน) 

4. วิธียืดอายุการใชงาน 

5. ขอควรหลีกเลี่ยง (เชน ควรซักแยกจากผาชนิดอ่ืน) 

*ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน  

Consumer Protection 

Notice No.25 of 2010 

จุกนมปลอมสําหรับเด็ก 

(Baby dummies) 

 

 

จะครอบคลุมถึงจุกนมปลอมท่ีใชเพ่ือดูดเลน แตไมใชสําหรับดูด

ของเหลว เชน นม หรือนํ้า ท้ังน้ี ไมครอบคลุมถึงจุกนมปลอมท่ีใช

ในการบําบัด หรือจุกนมปลอมสําหรับเด็กคลอดกอนกําหนด 

การทดสอบ จุกนมและฐานจะตองผานการทดสอบความแข็งแรง 

ความคงทน และขนาดท่ีเหมาะสมโดยหองปฏบัิติการท่ีเช่ียวชาญ 

การออกแบบ จะตองเปนไปตามขอกําหนด ดังน้ี 

1. ฐาน จะตองไมมีรูปทรงท่ีอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บระหวาง

การใชงานหรือการสัมผัสจุกนม และมีรูระบายอากาศ 2 รู ข้ึนไป 

2. จุกนม จะตองเรียบเนียน และไมมีการรั่วซึมของเหลวเขาไป

ดานในหรือสะสมบนจุกนม  

3. วงแหวน/มือจับ จะตองแนนหนา ไมมีรูปทรงท่ีอาจกอใหเกิด

การบาดเจ็บระหวางการใชงานหรือการสัมผัสจุกนม และอยูใน

ตําแหนงท่ีผูปกครองสามารถดึงจุกนมออกจากปากเด็กไดงาย 

บรรจุภัณฑ จะตองไมมีเข็มหมุด ริบบ้ิน หรือเชือกใดๆ เพ่ือ

หลีกเลี่ยงอันตรายจากสวนประกอบดังกลาว และจะตองแสดงช่ือ

ท่ีอยูของผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย 

การติดฉลาก จะตองแสดงขอความเตือน วา 

WARNING  

DO NOT TIE DUMMY AROUND BABY’S NECK AS IT 

PRESENTS A STRANGULATION HAZARD. 

 

*ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน 

Consumer Protection 

Notice No. 4 of 2006 
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ชุดนอนของเด็ก (Nightwear 

for children) 

 

จะครอบคลุมถึง ชุดขนาด 00-14 ดังน้ี ชุดนอน ชุดคลุมแบบ     

ชุดนอน  (Pajama-style over-garments) ชุดนอนหลวม  

(Nightdress) เสื้อเช้ิตแบบยาวสําหรับใสนอน ชุดคลุมอาบนํ้า ถุง

นอนเด็กทารก ชุดใสนอนแบบอ่ืนๆ เชน ชุดนิตติ้ง ชุดผาทอ

สําหรับใส นอน กางเกงบอกเซอร รวมถึงแบบตัดชุดสําหรับเด็ก 

(Paper patterns) ท้ังน้ี ไมครอบคลุมถึง  เลกก้ิง เสื้อยืด กางเกง  

บอกเซอรแนบเน้ือ หมวก ถุงเทา รองเทา ถุงมือ และชุดวายนํ้า  

การทดสอบ จะตองผานการทดสอบ โดยหองปฏิบัติการท่ี

เช่ียวชาญ ตามขอกําหนดการเกิดอันตรายจากไฟไหมของสินคา

แตละประเภท ดังน้ี 

ประเภทท่ี 1  

เครื่องแตงกายทําจากผาท่ีผานการทดสอบความสามารถในการ

ติดไฟข้ันต่ํา เชน ผาขนสัตว ผาใยสังเคราะห และผาฝายหนา 

(Heavy cottons) 

ประเภทท่ี 2  

เครื่องแตงกายแบบพอดีตัวทําจากวัสดท่ีุไมติดไฟทันที  

ประเภทท่ี 3  

ชุดกลางวันและกลางคืนสําหรับเด็กขนาด 00-2 เชน ชุดกางเกง 

(Jumpsuits) ชุดสวมของทารก (Rompers) และชุดนิตติ้งท่ีมี

นํ้าหนักนอยกวา 280 g/m2 

ประเภทท่ี 4  

เครื่องแตงกายท่ีไมอยูในประเภท 1, 2 หรือ 3 แตมีชนิดของผา 

ขนาด หรือผานการทดสอบแบบเดียวกัน 

ท้ังน้ี ไมอนุญาตใหวางจําหนายสินคาท่ีไมตรงกับประเภทใดๆ ใน 

4 ประเภทดังกลาว 

การติดฉลาก  

1. ประเภทท่ี 1-3 จะตองแสดงสัญลักษณ ดังน้ี 

    
2. ประเภทท่ี 4 จะตองแสดงสัญลักษณ ดังน้ี 

    

3. ซองใสแบบตัดชุดสําหรับเด็ก จะตองติดฉลากคําเตือนเก่ียวกับ

ความสามารถในการติดไฟและขอความ FIRE WARNING 

 

*ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน 

Trade Practices 

(Consumer Product 

Safety Standards) 

(Children’s Nightwear 

and Paper Patterns 

for Children’s 

Nightwear) 

Regulations 2007 
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แวนกันแดดและแวนตา

แฟช่ัน (Sunglasses & 

fashion spectacles) 

 

จะครอบคลุมถึงแวนกันแดดช้ินเดียว (One-piece sunglasses) 

แวนกันแดดทรง Visor แวนกันแดดคลิปออน (Clip-on 

sunglasses) และแวนกันแดดสําหรับเด็ก ยกเวน แวนตานิรภัยท่ี

ใชปองกันรังสี อุปกรณปองกันดวงตาจากรังสีในแสงแดด แวนตา

สกี แวนตาของเลน และแวนตาเพ่ือการใชแบบพิเศษ 

การทดสอบ แวนกันแดดและแวนตาแฟช่ันจะตองผานการ

ทดสอบโดยหองปฏิบัติการท่ีเช่ียวชาญ  

การประกอบแวน จะตองเปนไปตามขอกําหนด ดังน้ี  

1. เลนสและกรอบแวน จะตองไมมีรูปทรงท่ีอาจกอใหเกิดการ

บาดเจ็บระหวางการใชงาน 

2. เลนสจะตองมีความพอดีกับกรอบแวน 

3. แวนกันแดด จะตองมีกรอบการมองเห็นข้ันต่ํา ดังน้ี  

- กวาง 40 ม.ม. สูง 28 ม.ม. และมีความกวางระหวางกลาง

อยางนอย 64 ม.ม. สําหรับแวนกันแดดของผูใหญ 

- กวาง 34 ม.ม. สูง 24 ม.ม. และมีความกวางระหวางกลาง

อยางนอย 54 ม.ม. สําหรับแวนกันแดดของเด็ก 

การติดฉลาก ฉลากจะตองไมถูกปดทับโดยสติ๊กเกอรอ่ืนๆ หรือ

ปายราคา และจะตองแสดงขอมูลเก่ียวกับผูผลิต หมายเลข

ประเภทของเลนสและคําอธิบาย ดังน้ี 

เลนสประเภทท่ี 0  

- แวนตาแฟช่ัน ไมใชแวนกันแดด 

- ระดับการกรองแสงจากดวงอาทิตยต่ํา 

- ปองกันรังสี UV ไดพอใช 

เลนสประเภทท่ี 1  

- แวนตาแฟช่ัน ไมใชแวนกันแดด 

- ระดับการกรองแสงจากดวงอาทิตยจํากัด 

- ปองกันรังสี UV ไดพอใช 

- ไมเหมาะแกการใชขณะขับรถตอนกลางคืน 

เลนสประเภทท่ี 2  

- แวนกันแดด 

- ระดับการกรองแสงจากดวงอาทิตยปานกลาง 

- ปองกันรังสี UV ไดด ี

เลนสประเภทท่ี 3  

- แวนกันแดด 

- ระดับการกรองแสงจากดวงอาทิตยสูง 

- ปองกันรังสี UV ไดด ี

 

*ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน  

Consumer Protection 

Notice No.4 of 2005 
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เลนสประเภทท่ี 4  

- แวนกันแดด สําหรับการใชแบบพิเศษ 

- ระดับการกรองแสงจากดวงอาทิตยสูงมาก 

- ปองกันรังสี UV ไดด ี

- หามใชขณะขับรถ โดยตองมีสัญลักษณ 
 

 

(สัญลักษณนี้จะตองมีความสูงอยางนอย 5 ม.ม. ขึ้นไป) 

เลนสเปลี่ยนสี (Photochromic lenses) เปนเลนสท่ีไมเหมาะ

กับการขับรถในตอนกลางคืน  

เลนสท่ีไม เปนไปตามขอกําหนด (Non-conforming lenses) 

เปนเลนสท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงการรับรูสีของบุคคลได ซึ่งในบาง

กรณีเลนสดังกลาวหามใชขณะขับรถ 

2. การติดฉลากสินคาท่ีเกี่ยวกับการวายน้ํา 

สินคา ขอกําหนด หมายเหตุ 

ของเลนลอยนํ้า (Flotation 

& aquatic toys) 

 

จะครอบคลุมถึงสินคาของเลนลอยนํ้า สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 14 

ป ท่ีใชเพ่ือพยุงนํ้าหนักตัวของเด็กในนํ้า ซึ่งอาจสามารถเปาลม 

สวมใส หรือประกอบเขากับรางกายได เชน ของเลนเปาลมรูปทรง

ตางๆ เรือเปาลมสําหรับนํ้าตื้น และหวงยางแบบไมเต็มวง 

(Unattached rings) ท้ังน้ี ไมครอบคลุมถึงลูกบอลชายหาด 

กระดานโตคลื่น บอรดขนาดใหญ (Body/boogie boards) โฟม

วายนํ้า (Kickboards) เตียงเปาลม และเรือเปาลมสําหรับนํ้าลึก 

การติดฉลาก จะตองเปนขอความท่ีติดถาวร โดยเปนตัวพิมพใหญ 

ขนาดอักษรเมื่อปลอยลมออก 6 ม.ม. ข้ึนไป และมีสีอักษรตัดกับ

พ้ืนหลัง วา  

WARNING  

AQUATIC TOY  

USE ONLY UNDER SUPERVISION  

*ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน  

Consumer Protection 

Notice No.2 of 2009  

อุปกรณชวยลอยตัวสําหรับ

เด็ก (Swimming and 

flotation aids) 

 

จะครอบคลุมถึงอุปกรณชวยลอยตัวสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 14 ป 

ท่ีสามารถสวมใส ประกอบเขากับรางกาย หรือน่ังได เชนปลอก

แขนลอยนํ้า หวงยาง และเสื้อพยุงตัว (Swimming aid vests) 

ท้ังน้ี ไมครอบคลุมถึงของเลนเปาลมรูปทรงตางๆ หวงยางแบบไม

เต็มวง (Unattached rings) โฟมวายนํ้า อุปกรณบําบัดสําหรับผู

ทุพพลภาพ เสื้อชูชีพ หรืออุปกรณลอยตัวสวนบุคคล 

 

 

*ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน  

Consumer Protection 

Notice No.3 of 2009 
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การติดฉลาก จะตองเปนขอความท่ีติดถาวร โดยเปนตัวพิมพใหญ 
ขนาดอักษรเมื่อปลอยลมออก 6 ม.ม. ข้ึนไป และมีสีอักษรตัดกับ
พ้ืนหลัง ดังน้ี  
1. สําหรับอุปกรณชวยลอยตัวสําหรับเด็ก  

WARNING  
USE ONLY UNDER COMPETENT SUPERVISION 

2. สําหรับเสื้อพยุงตัว 
WARNING  
USE ONLY UNDER COMPTENT SUPERVISION  
NOT FOR USE IN BOATING 

สระวายนํ้าแบบพกพา 

(Portable swimming 

pools) 

 

จะครอบคลุมถึงสระวายนํ้าแบบพกพาสําหรับการใชสวนบุคคล

และการใชภายในบาน คือ (1) สระนํ้าเปาลมทุกขนาดความลึก  

(2) สระนํ้าแบบดานขางออนทุกขนาดความลึก และ (3) สระนํ้า

แบบดานขางแข็งท่ีมีขนาดความลึกไมเกิน 300 ม.ม. 

การติดฉลาก จะตองแสดงขอความแบบถาวรท่ีสามารถมองเห็น

ชัดเจนจากระยะ 3 เมตร โดยขอความ “WARNING!” จะตองมี

ขนาดอักษร 10 ม.ม. ข้ึนไป และ 6 ม.ม. ข้ึนไป สําหรับขอความ

อ่ืนๆ ใชสีอักษรตัดกับพ้ืนหลัง ดังน้ี  

1. สําหรับสระนํ้าท่ีมีความลึกนอยกวา 300 ม.ม.  

“WARNING! 

Children have drowned in portable swimming pools. 

Ensure active adult supervision at all times. 

Do not leave children unsupervised in or around the 

pool—keep them within arms’ reach. 

Empty and store safely after use.” 

2. สําหรับสระนํ้าท่ีมีความลึกหรือสามารถจุได ตั้งแต 300 ม.ม. 

ข้ึนไป  

“WARNING! 

Children have drowned in portable swimming pools. 

Ensure active adult supervision at all times. 

Do not leave children unsupervised in or around the 

pool—keep them within arms’ reach. 

Pool fencing laws apply to this pool. Consult your 

local government authority for fencing 

requirements.” 

หากมีขอความอ่ืนใดนอกเหนือจากขอความท่ีกําหนด จะตองไมมี

เน้ือหาขัดกับขอความเตือนดังกลาว 

นอกจากน้ี จะตองแสดงสัญลักษณถัดจากขอความเตือน คือ 

                

               (สัญลักษณนี้จะตองมีเสนผาศูนยกลางอยางนอย 40 ม.ม. ขึ้นไป)  

 

*ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน 

Consumer Goods 

(Portable Swimming 

Pools) Safety 

Standard 2013 
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3. การติดฉลากสินคาประเภทเครื่องเรือน เครื่องใชภายในบาน และอุปกรณตกแตงหนาตาง 

สินคา ขอกําหนด หมายเหตุ 

มานบังแดด ผามาน อุปกรณ

หนาตาง และการติดตั้ง 

(Blinds, curtains and 

window fittings products 

and installation)  

 

จะครอบคลุมถึงผามาน หรือมานบังแดดชนิดท่ีมีสายปรับ (Cord) 

และอุปกรณหนาตางท่ีใชกับมาน เชน รางมาน (Traverse rod or 

track) เปนตน 

*ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน  

Trade Practices 

(Consumer Product 

Safety Standard – 

Corded Internal 

Window Coverings) 

Regulations 2010 และ 

Competition and 

Consumer (Corded 

Internal Window 

Coverings) Safety 

Standard 2014 

เตียงนอนสองช้ัน (Bunk 

beds) 

 

จะครอบคลุมถึงเตียงประกอบสําเร็จ หรือสวนประกอบท่ีประกอบ

เปนเตียงสองช้ันแบบเตียงนอนเดี่ยวหรือเตียงนอนคู และเตียง

นอนเดี่ยว (ยกเวน เตียงผูปวย) ท่ีดานบนของฟูกมีความสูงจากพ้ืน

อยางนอย 800 ม.ม.  

การทดสอบ เตียงนอนสองช้ันจะตองผานการทดสอบมาตรฐาน

ความปลอดภยั โดยหองปฏิบัติการท่ีมีความเช่ียวชาญ  

การออกแบบ จะตองเปนไปตามขอกําหนด ดังน้ี 

1. ลูกกรงก้ันเตียง (Guardrail) จะตองติดอยางมั่นคงถาวรท้ัง 4 

ดาน รวมถึงปลายเตียง โดยความสูงระหวางหัวลูกกรงกับดานบน

ของฟูก จะตองหางกัน 260 ม.ม. 

2. จะตองไมมีชองวางท่ีอาจทําใหศรีษะ แขน หรือขาของเด็กเขา

ไปติดได 

3. ไมอนุญาตใหมีสวนท่ียื่นออกมาเกินกวา 8 ม.ม.  

การติดฉลาก จะตองแสดงขอมูลความสูงสูงสุดของฟูกสําหรับเตียง

ดานบน ซึ่งมีความสูงของลูกกรงก้ันนอยกวา 360 ม.ม. 

*ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน 

Consumer Protection 

Notice No. 1 of 2003 

กระเปานํ้ารอน (Hot water 

bottles) 

 

จะครอบคลุมถึงกระเปานํ้ารอนท่ีทําจากยางหรือ PVC  

การออกแบบ จะตองเปนไปตามคุณสมบัติทางกายภาพสําหรับ

ปริมาณความจ ุความหนา และลักษณะการบรรจ ุ

การทดสอบ กระเปานํ้ารอนจะตองผานการทดสอบเก่ียวกับความ

มั่นคงของโครงสราง (Structural integrity) จุกอุด (Stopper 

leakage) ความแข็งแรงของรอยตอ และความทนทานตอความ

ดัน (Pressure resistance test) โดยหองปฏิบัติการท่ีเช่ียวชาญ  

*ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน 

Trade Practices 

(Consumer Product 

Safety Standard) Hot 

Water Bottles 

Regulations 2008 
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การติดฉลาก จะตองติดฉลากคําเตือน เชน 

1. ‘Do not use boiling water’ 

2. WARNING—HOT WATER BOTTLES CAN CAUSE BURNS.  

AVOID PROLONGED DIRECT CONTACT WITH THE SKIN. 

สายรัดของ (Luggage 

straps (elastic)) 

 

จะครอบคลุมถึงสายรัดท่ีมีตะขอเก่ียว หัวเข็มขัด หรือตัวล็อคแบบ

อ่ืนๆ ท่ีปลายสายรัด เพ่ือใชรัดกระเปาเดินทางหรือสิ่งของตางๆ  

การติดฉลาก จะตองติดขอความคําเตือนอยางถาวร เปน

ตัวหนังสือสีดําบนพ้ืนสีเหลือง วา 

WARNING. Avoid eye injury. DO NOT overstretch. 

ALWAYS keep face and body out of recoil path. DO 

NOT use when strap has visible signs of wear or 

damage. 

โดยบนฉลากตองมีเง่ือนไข ดังน้ี  

1) ขอความ “WARNING” จะตองเปนตัวพิมพใหญ มีขนาดอักษร

ตั้งแต 4 ม.ม. ข้ึนไป  

2) ขอความ “DO NOT” และ “ALWAYS” จะตองเปนตัวพิมพ

ใหญ มีขนาดอักษรตั้งแต 2 ม.ม. ข้ึนไป 

3) ขอความอ่ืนๆ จะตองเปนตัวพิมพเล็ก มีขนาดอักษรตั้งแต 2  

ม.ม. ข้ึนไป  

*ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน 

Trade Practices 

(Consumer Product 

Safety Standards) 

Regulations 1979 - 

Elastic luggage straps 

ท่ีมา: Australian Competition & Consumer Commission 
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