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เร�องประจำฉบับ

พัฒนาระบบการมาตรฐาน

ประกอบดวย 12 ยุทธศาสตร
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“การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน”

มุม มผช.

 เพื่อให้การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นไปตามหลักการ 
กำหนดมาตรฐานสากลซึ่งต้องมีการพิจารณาทบทวนมาตรฐานอย่าง 
น้อยทุกๆ 5 ปี และเพื่อให้มาตรฐานมีข้อกำหนดที่เหมาะสม ทันสมัย 
และสอดคล้องกับข้อมูลทางวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตที่เปลี่ยนแปลง 
ไปตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ว ิธ ีการผลิตเคร ื ่องมือเคร ื ่องใช ้ ในการผลิตและเก ็บร ักษาอาหาร 
ซึ ่งเป็นพื ้นฐานเบื ้องต้นที ่สำคัญของการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและ 
เครื ่องดื ่มให้มีคุณภาพและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค วัตถุเจือปนอาหาร 
และการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ สมอ. จึงได้ดำเนินการทบทวนและแก้ไข 
ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งกำหนดใหม่ จำนวน 58 
มาตรฐาน โดยแบ่งเป็น

กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 15 มาตรฐาน
เช่น ชุดละหมาดสตรี  ชุดไทลื้อ ชุดลาวโซ่ง เสื้อภูไท ชุดบานง  
เสื้อกะเหรี่ยง ฯลฯ โดยมีมาตรฐานที่จะกำหนดใหม่ ได้แก่ เสื้อกะเหรี่ยง

*สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักบริหารมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โทรศัพท์ 0 2202 3363-4

กลุ่มอาหาร:ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ จำนวน 13 มาตรฐาน
เช่น ขนมปังปอนด์ ขนมปังใส่ใส้ พาย ขนมเปี๊ยะ โมจิ เค้ก โดนัท ฯลฯ
โดยมีมาตรฐานที่จะ กำหนดใหม่ ได้แก่ มาตรฐานขนมไหว้พระจันทร์
กลุ่มผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ จำนวน 30 มาตรฐาน
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยอ (เช่น หมูยอ ไก่ยอ) ลูกชิ้น ไส้กรอก แหนม
กุนเชียง โดยมีมาตรฐานที่จะกำหนดใหม่ ได้แก่ ไก่จ๊อ และไส้กรอกไก่ 

 โดย สมอ. ได้จัด ให้มีการสัมมนาบูรณาการทางวิชาการเพื่อ 
พิจารณา ร่าง มผช. และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็น 
จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริโภค ผู้ผลิตนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานทั้งจากภาครัฐและ เอกชนเข้าร่วมการสัมมนาซึ่งผลที่ได้รับ 
จะเป็นการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับของ 
ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การ ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน
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WTO Type and no. G/TBT/N/ALB/49

ผลิตภัณฑ Energy labelling of household washing

machines related to the energy consumption.

WTO Type and no. G/TBT/N/PRY/48

ผลิตภัณฑ Sibutramine

WTO Type and no. G/TBT/N/BRA/450

ผลิตภัณฑ Stoves and gas furnaces (HS 7321.11)

WTO Type and no. G/TBT/N/BRA/451

ผลิตภัณฑ Lead-acid batteries of a kind used for

stg engines (HS 850710)

WTO Type and no. G/TBT/N/CAN/352

ผลิตภัณฑ Diesel Fuel (ICS: 75.160)

WTO Type and no. G/TBT/N/CAN/353

ผลิตภัณฑ Toxic substances (ICS : 13.020)

WTO Type and no. G/TBT/N/CAN/355

ผลิตภัณฑ Toxic substances (ICS: 13.020)

WTO Type and no. G/TBT/N/CHE/141

ผลิตภัณฑ Human and veterinary medicines

WTO Type and no. G/TBT/N/OMN/135

ผลิตภัณฑ   General Requirements for the materials

and articles intended to come into contact with food.

WTO Type and no. G/TBT/N/PRY/50

ผลิตภัณฑ Rosiglitazone

WTO Type and no. G/TBT/N/PRY/49

ผลิตภัณฑ Dextropropoxyphene

WTO Type and no. G/TBT/N/KWT/120

ผลิตภัณฑ ICS:55.100

WTO Type and no. G/TBT/N/PRY/51

ผลิตภัณฑ Nimesulide

WTO Type and no. G/TBT/N/PRY/52

ผลิตภัณฑ Triac (tiratricol)

WTO Type and no. G/TBT/N/PRY/53

ผลิตภัณฑ Personal hygiene products,

cosmetics and perfumes

WTO Type and no. G/TBT/N/SAU/269

ผลิตภัณฑ ICS: 17.220.91

WTO Type and no. G/TBT/N/SAU/270

ผลิตภัณฑ ICS: 17.220.91

WTO Type and no. G/TBT/N/SAU/271

ผลิตภัณฑ ICS: 91.140.50

WTO Type and no. G/TBT/N/SAU/272

ผลิตภัณฑ ICS: 17.220.20

WTO Type and no. G/TBT/N/SAU/273

ผลิตภัณฑ ICS: 17.120.1.

WTO Type and no. G/TBT/N/SAU/274

ผลิตภัณฑ ICS: 17.120.1.

WTO Type and no. G/TBT/N/UGA/191

ผลิตภัณฑ Solar energy engineering, 27.160

WTO Type and no. G/TBT/N/UGA/192

ผลิตภัณฑ Solar energy engineering, 27.160

WTO Type and no. G/TBT/N/UGA/194

ผลิตภัณฑ Protection against fire, ICS: 13.220

WTO Type and no. G/TBT/N/UKR/66

ผลิตภัณฑ "Electrical and similar equipment and

component parts": "Lighting products and component

parts to it",  "Hand-held electromechanical machines,

portable machines and tools fitter with isolated handles",

"Household electronic equipment","Computer

technology means", "Machinery for food, meat and

dairy industries, trade companies, catering and food

blocks", "Medical technology". "Detergents":

"Detergents powder-like"(3402), "Detergents liquid"

(3402), "Detergents of various commodity forms

(3402, 3405)", "Metal and wood processing

equipment". "Welding Equipment":"Automatic

devices for arc welding and surfacing"

(8515 31 00 00), "Semi Automatic

devices for arc welding and surfacing"

(8515 31 00 00), "Generators and assemblies

welding revolving" (8502), "Welding transformers"

(8502; 8515), "Machines for electro contact welding"

(8504), "Fittings for welding equipment: electro keeping,

shields for the protection of the electric welder face,

Plasmatrons; soldering iron for welding, brazing,

cutting and heating " (8468; 851590). "Means of

autoimmunization and mechanization control and

cash transactions and office equipment", "Lifting

structure and crane production", "Cables and wires

production".

หมายเหตุ  สามารถอานรายละเอียดฉบับเต็มไดที่

http://www.tisi.go.th/wto/notif.php 
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Warning

เตือนภัย

เตือนผูประกอบการ

“อยาหลงเช�อผูแอบอาง ขอการสนับสนุนโฆษณา 

การจัดทำรายงานฉบับพิเศษครบรอบการสถาปนา 

สมอ. ”

   เน�องดวยมีหนังสือพิมพฉบับหนึ่งแอบอางช�อ สมอ. 

เพ �อขอการสน ับสน ุนให ลงโฆษณาในหน ังส ือรายงานพ ิ เศษ 

เน �อง ใน โอกาสครบรอบการสถาปนา"สำน ักงานมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม" (สมอ.) ท้ังน้ีสมอ.ไมมีนโยบายในการ 

มอบหมายใหหนังสือพิมพจ ัดทำฉบับพิเศษโดยวิธ ีการขอการ 

สนับสนุนจากผูประกอบการ สมอ.จะดำเนินการจัดทำโดยใช  

งบประมาณของหน วยงานจ ึงขอแจ ง เต ือนผ ู ปร ะกอบการ 

อยาได หลงเช �อในหนังสือขอการสนับสนุนการจัดทำหนังสือ 

รายงานฉบ ับพ ิ เศษใดๆของสำน ักงานมาตรฐานผล ิตภ ัณฑ  

อ ุตสาหกรรมสมอ.จ ะ ไม มอบหมายหร ืออน ุญาตให จ ัดทำ 

รายงานพิเศษลักษณะดังกลาวขางตน

 

กรณีมีผูแอบอางเปนเจาหนาที่สมอ.และเจาหนาที่ตำรวจ

เขาไปตรวจคนสินคาในรานจำหนายตางๆ สมอ. ขอแจงใหทราบ

วาการปฏิบัติหนาที่ตรวจรานจำหนายสินคานั้น เจาหนาที่ของ 

สมอ.จะแสดงบัตรประจำตัว พนักงานเจาหนาที ่และบัตร

ขาราชการทุกคร้ังกอนท่ีจะทำการ ตรวจสินคาภายในรานซ่ึงหาก

เจาของรานมีขอสงสัยโทรสอบถามท่ี สมอ. เบอร Call Center 

0 2793 9300

เตือนรานจำหนายทั่วประเทศระวัง มิจฉาชีพ

ปลอมตัวเปนเจาหนาที่
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