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(

ของเล่นกับเด็กนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมานานเพราะ
ช่วยสร้างสรรค์จินตนาการและการเรียนรู้ตามช่วงวัยดังนั้น
จำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ เมื่อนำมาใช้งาน
ต้องมีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน ของเล่น
จึงจำเป็นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยสูง
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จึงกำหนด
ให้ของเล่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี

มาตรฐานบังคับ) ต้องได้รบัอนุญาตให้
แสดงเคร่ืองหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ก่อนการผลิต
นำเข้า จำหน่าย เพื่อลดการเสี่ยงภัยจากการเล่นของเล่นที่
อยู่ไกลตัวเรา สมอ สาร ฉบับนี้ จึงนำความรู้เบื้องต้นในการ
สังเกต ตรวจสอบการเลือกซื้อของเล่นให้ได้มาตรฐานปลอดภัย
และความรับผิดชอบของ สมอ. ในการออกใบรับรอง อำนาจ
หน้าที่เพื่อปกป้องผู้บริโภค และเพ่ือสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
การผลิตของเล่นให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล

พระราชกฤษฏีกากำหนดให้ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน

เรื่องประจำฉบับ

เครื่องหมาย มอก.
เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ
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(

)

การเลือกซื้อเลือกใช้ของเล่นให้กับลูกจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้อง
คำนึงถึงมาตรฐานของของเล่นเป็นสำคัญ การกำหนดมาตรฐาน
ของเล่นให้ได้มาตรฐานปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ใช้งาน สำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดมาตรฐานให้
ของเล่นเป็น

มาตรฐานบังคับ) ที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายต้องได้
รับอนุญาตให้แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.

ผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฏีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน

เน่ืองจากของเล่นเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดเด็ก เป็นเครื่องมือที่ใช้พัฒนา
เด็กให้มีสติปัญญาและอารมณ์ที่ดี แต่พบว่ามีของเล่นอันตรายท่ีทำให้เด็กต้อง
บาดเจ็บทั้งแบบเฉียบพลันและเป็นพิษสะสมเร้ือรัง เช่น พบการเสียชีวิตหรือ
พิการทางสมอง เพราะขาดอากาศหายใจจากการสำลักของเล่นชิ้นเล็กอุดตัน
หลอดลม ซ่ึงเป็นของจำพวกลูกหินเครื่องประทับบนของเล่น ของเล่นที่เป็น
เส้นสายยาวเกิน ซม. หน้ากากสวมหัวของเล่นที่มีแรงพุ่มทำให้ดวงตา
ได้รับบาดเจ็บ เช่น ปืนอัดลม ของเล่นที่มีเสียงดังมีอันตรายต่อประสาทหู
ของเล่นที่สารตะก่ัวทำให้สติปญัญาลดต่ำ

22

ภัยใกล้ตัว ของเล่นเด็ก:

ความสำคัญของมาตรฐานของเล่นเด็ก

เรื่องประจำฉบับ
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สมอ. หน่วยงานควบคุมคุณภาพ “ของเล่น”
ตามกฎหมาย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทของเล่น ได้กำหนดให้เป็นมาตรฐาน
บังคับที่ที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องต้องให้ความสำคัญ โดย สมอ. เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ
ติดตามกำหนดมาตรฐาน ให้ครอบคลุมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมของเล่นทุกประเภท รวมทั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้
ร่วมกับของเล่น โดยของเล่นที่ได้กำหนดตาม มอก. 684 - 2540 หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มี
การออกแบบและทำให้เด็กเล่น เป็นของที่ใหเ้ด็กที่มีอายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ใช้งาน โดย
วัสดุทุกชนิดที่ใช้ทำของเล่นต้องเป็นวัสดุใหม่ หรือเป็นเศษวัสดุใหม่ที่ได้จากกระบวนการ
ทำผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เช่น เศษพลาสติกจากการทำชิ้นงาน เศษใยสิ่งทอ
เศษผ้า และต้องปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตราย หรือส่ิงอื่นใดในปริมาณที่อาจ
เป็นอันตรายต่อร่างกาย วัสดุที่นำมาใช้ทำของเล่นต้องไม่เป็นวัสดุปลายแหลม ไฟติดไฟได้

เนื่องจากของเล่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายควบคุม ดังนั้น ผู้ทำ นำเข้า ไม่ได้
รับใบอนุญาตจาก สมอ. และแสดงเครื่องหมายบังคับ มีความผิดตามกฎหมายกำหนดโทษ
จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือท้ังจำทั้งปรับ สำหรับผู้ฝ่าฝืนจำหน่าย
ของเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สมอ. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับ
ตั้งแต่ 5,000 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ-

มาตรการบทลงโทษของผู้ทำ ผลิต จำหน่าย ของเล่น
ไม่ได้มาตรฐาน มอก.

สมอ. ควบคุมคุณภาพตามกฎหมาย สมอ. ให้ความสำคัญและตรวจติดตาม
ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่าย หลังจากท่ีได้รับใบอนุญาตอย่างสม่ำเสมอใน 2 ลักษณะ
คือ ตรวจติดตาม ณ โรงงานผู้ผลิตของเล่น (เฉพาะภายในประเทศอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง)
ตรวจติดตาม ณ ร้านจำหน่ายของเล่นทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของเล่น:

เรื่องประจำฉบับ
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คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของของเล่น เช่น ต้องมีพื้นผิวเรียบบริเวณ ท่ีจับ
หรือสัมผัสต้องไม่มีขอบคมปลายแหลม โดยเฉพาะของเล่นสำหรับ เด็กอายุต่ำ
กว่า 3 ปี ต้องมีขนาดใหญ่กว่าเกินที่เด็กจะกลืนลงคอได้และไม่มีชิ้นส่วนขนาด
เล็กจะนำเข้าปากหรือใส่รูจมูก หากเป็นของเล่นที่มีเสียง ต้องไม่ดังเกินที่
มาตรฐานกำหนด

ภาชนะที่บรรจุของเล่นที่เป็นกล่องต้องสามารถเปิดได้ง่าย ทำจากวัตถุที่ไม่ก่อ
ให้เกิดอันตราย กรณีเป็นถุงพลาสติก วิธีการปิดปากถุงต้องไม่เป็นการดึงสาย
หรือเชือก หรือใช้ลวด

เลือกซื้อของเล่นที่แสดงเคร่ืองหมาย มอก.

เรื่องประจำฉบับ

ฉลากที่ติดของเล่นหรือภาชนะบรรจุของเล่นจะต้องแจกแจงรายละเอียดต่อไปนี้
รูปเครื่องหมายมาตรฐานและหมายเลขมาตรฐาน ชื่อผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่าย
สถานที่ตั้ง อายุผู้เล่น โดยต้องอ่านง่าย ชัดเจน

เลือก “ของเล่น” อย่างไรให้ปลอดภัย

เลือกของเล่นให้เหมาะสมกับวัยหรืออายุ
- เด็กแรกเกิด - 1 ปี ควรเลือกของเล่นที่มีเสียงดนตรี หรือของเล่นสำหรับให้เด็ก
กัดเล่น หรือ ลาก

- เด็กอายุ 1 - 3 ปี ควรเลือกของเล่นที่เคลื่อนไหวได้

1.

2.

3.

4.

5.
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ดังนั้น ผู้ประกอบการทำ นำเข้า และจำหน่าย
ควรคำนึงถึงคุณภาพ ความสำคัญของการได้รับใบอนุญาต
จาก สมอ. และแสดงเคร่ืองหมาย ของเล่นได้มาตรฐานผ่าน
การตรวจสอบรับรองตามท่ี สมอ. กำหนด ร่วมทั้ง ขอให้
ประชาชนผู้บริโภค คุณพ่อคุณแม่ และน้องเด็กๆ สังเกต
เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ ทุกครั้งที่จะซื้อ เพื่อความ
ปลอดภัยและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมกับวัย

.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม.

ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก

วันที่ค้นข้อมูล : กุมภาพันธ์ 2556

รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม [ http://app.tisi.
go.th/standard/fulltext/TIS-685-1-2530m.pdf
( 15 )

เอกสารอ้างอิง

เรื่องประจำฉบับ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม แผ่นพับชวนเล่นให้ปลอดภัย
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นายไชยวัฒน์ ตั้งเกริกโอฬาร
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญพิเศษ

คุยเฟื่องเร่ือง AHEEERR

สกู๊ปพิเศษ

AHEEERR Agreement on the ASEAN Harmonized
Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime

AHEEERR ASEAN Sectoral MRA on Electrical
and Electronic Equipment : ASEAN EE MRA (

)

(Test
report) (Certification)

ASEAN EE MRA
(Designating Body)

(Joint Sectoral Committee for ASEAN EE MRA : JSC EE MRA)

ISO/IEC 17025
ISO/IEC Guide 65 (National Accreditation Body)

ASEAN EE MRA
(Test report Acceptance)

เป็นคำเรียกสั้นๆ สำหรับ
หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า

ความตกลงว่าด้วยการปรับกฎระเบียบและการควบคุมบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ
อาเซียน เป็นความตกลงที่ต่อยอดมาจาก

ความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมราย
สาขาสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ซึ่งเป็นความตกลงการยอมรับ
ร่วมด้านการตรวจสอบและรับรองฉบับแรกที่อาเซียนจัดทำขึ้นมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกิจกรรม
และกลไกในการยอมรับร่วม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการยอมรับผลการทดสอบ

และการรับรอง ซึ่งประเทศสมาชิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างได้ตามความสมัครใจ สำหรับกลไกนั้น กำหนด
ให้ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องจัดตั้งหน่วยงานผู้แต่งตั้ง ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินขีดความ
สามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ภายในประเทศและนำเสนอ
ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบและหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์นั ้นต่อคณะกรรมการร่วมรายสาขา

เพื่อพิจารณาขึ้นบัญชี
รายชื่อ ทั้งนี้เงื่อนไขที่ใช้ในการแต่งตั้งก็คือห้องปฏิบัติการทดสอบจะต้องได้รับการรับรองระบบ
งานตาม และหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการรับรองระบบงานตาม

จากสำนักงานรับรองระบบงานแห่งชาติ
ประเทศไทยแจ้งเข้าร่วมกิจกรรมยอมรับร่วมภายใต้ความตกลง เมื่อวันที่
31 ธันวาคม 2546 เฉพาะขอบข่ายการยอมรับผลการทดสอบ
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547
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AHEEERR

(Regulatory Authority)
ASEAN EE MRA

AHEEERR

Safety Alert System

ความตกลง มีสาระสำคัญคือ ประเทศสมาชิกต้องปรับมาตรการ/มาตรฐาน
บังคับด้านบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงระบบการรับรองผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกัน
และมีการจดทะเบียนบริภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองแล้ว (ในกรณีของ สมอ. คือ การออกใบอนุญาต)
โดยหน่วยควบคุมกฎระเบียบ ของแต่ละประเทศก่อนการจำหน่าย
โดยใช้กลไกการยอมรับรายงานผลการทดสอบและการรับรองตามท่ีระบุไว้ใน
และมีกระบวนการตรวจติดตามผลหลังจากบริภัณฑ์ที่จดทะเบียนวางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว
เพื่อเฝ้าระวังบริภัณฑ์ดังกล่าวให้ยังคงมีคุณภาพสอดคล้อง กับมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ หาก
หน่วยควบคุมกฎระเบียบในประเทศสมาชิกใดตรวจพบว่ามีบริภัณฑ์ที ่จดทะเบียนภายใต้

มีคุณภาพไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ก็จะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
แจ้งข้อมูลของบริภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้ประเทศสมาชิกอื่นๆ ทราบตามขั้นตอนที่
กำหนดไว้ใน นอกจากน้ีในกรณีที่ประเทศสมาชิกได้มีการกำหนดหรือ
ประกาศใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นใหม่ จะต้องมีช่วงเวลา
เพื่อให้สมาชิกประเทศอื่นให้ข้อคิดเห็นภายใน 6 เดือนก่อนการมีผลบังคับใช้ และต้องมีช่วงระยะ
เวลาระหว่างการประกาศและการมีผลบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าวอย่างน้อย 6 เดือนเพื่อให้
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องมีการปรับตัวให้สอดคล้อง

ผลิตภัณฑ์ในขอบข่ายการตกลงคือบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมาตรการ/
มาตรฐานบังคับ ทั้งหมดของประเทศสมาชิก เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เชื่อมต่อโดยตรงหรือเสียบเข้า
กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันต่ำ (แรงดันไฟฟ้าอยู่ในช่วง 50 ถึง 1000 โวลต์ สำหรับกระแสสลับ
และอยู่ในช่วง 75 ถึง 1500 โวลต์ สำหรับกระแสตรง) หรือที่ใช้พลังงานแบตเตอร่ี เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตภายในอาเซียน ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความตกลงยอมรับร่วมในการตรวจสอบและ
รับรองด้านโทรคมนาคม และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

สกู๊ปพิเศษ
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ISO/IEC Guide 67 : 2004 Conformity assessment Fundamentals of
product certification System 1

System 5

Certificate of conformity : CoC)
CoC

ASEAN EEE Risk
Assessment Guidelines Joint Sectoral Committee for Electrical and Electronic
Equipment : JSC EEE ( JSC EE MRA)

การรับรองผลิตภัณฑ์ประเทศสมาชิกจะต้องปรับระบบการรับรองให้สอดคล้องกันโดย
อ้างอิงตาม

กล่าวคือผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่ำใช้ ซึ่งประกอบด้วยการ
เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบ การประเมินผลการทดสอบและการออกใบรับรองส่วนผลิตภัณฑ์
ที่มีความเสี่ยงสูงใช้ ซึ่งประกอบด้วยการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบ การตรวจ
ประเมินกระบวนการผลิตหรือระบบคุณภาพ การประเมินผลการทดสอบและผลการตรวจประเมิน
การออกใบรับรอง และการตรวจติดตามผลที่โรงงานและสถานที่จำหน่าย โดยหน่วยรับรอง
ผลิตภัณฑ์จะเป็นผู้ออกใบรับรอง ( ท่ีมีอายุ 3 ปี เพื่อให้
ผู้ประกอบการนำ มาจดทะเบียนหรือขออนุญาตกับหน่วยควบคุมกฎระเบียบก่อนการจำหน่าย
ทั้งนี้วิธีการประเมินความเสี่ยงของบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นตาม

ซึ่ง
เป็นคณะกรรมการท่ีมาแทนท่ี จะสรุปผลเป็นผลประเมิน

กลางของอาเซียนประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2556

IEC

มาตรการ/มาตรฐานบังคับด้านบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสมาชิก
อาเซียนที่มีการรวบรวมจนถึงในขณะนี้มีจำนวนถึง 133 รายการที่จะต้องปรับให้สอดคล้องกัน
โดยใช้มาตรฐาน เป็นพื้นฐาน ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงมาตรฐานบังคับของประเทศไทยจำนวน
31 รายการด้วย และในอนาคตหากประเทศสมาชิกใดมีความประสงค์ที่กำหนดมาตรการ/
มาตรฐานบังคับเพิ่มเติมจะต้องสอดคล้องกับเหตุผลใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ เพื่อคุ้มครอง
สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคและทรัพย์สิน ปกป้องสิ่งแวดล้อม หรือการรบกวนทาง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

สกู๊ปพิเศษ
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JSC EEE “Procedure for Market
Surveillance Regime For EEE”

กระบวนการตรวจติดตามผลหลังจากบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียน
วางจำหน่ายในท้องตลาด เพ่ือเฝ้าระวังบริภัณฑ์ดังกล่าวให้ยังคงมีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐาน
อย่างสม่ำเสมอน้ัน ขณะน้ี อยู่ในระหว่างการจัดทำเอกสาร

ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการตรวจติดตามผลของประเทศ
สมาชิกต่อไป

AHEEERR

AHEEERR

(AHEEERR)
(Risk Assessment)

Listed CAB
2555

ลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียนของแต่ละประเทศ เมื่อวันที่ 9
ธันวาคม 2548 และมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศให้สัตยาบัน สำหรับ
ประเทศไทย รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบในการให้สัตยาบันเมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2555 และ
กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งต่อสำนักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 ถือเป็นประเทศสุดท้ายที่ได้ให้สัตยาบัน ขณะนี้ สมอ. อยู่ระหว่าง
การดำเนินการทบทวนปรับปรุงมาตรฐานบังคับและระบบการรับรองผลิตภัณฑ์สำหรับบริภัณฑ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ โดยได้จัดต้ังคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการปรับระบบด้านกฎระเบียบและการควบคุม
บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2555 คณะ
ทำงานประเมินความเสี่ยง ของบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และคณะ
ทำงานพิจารณาคำขอของหน่วยตรวจสอบและรับรองท่ีขอรับการขึ้นบัญชีเป็น เมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม เพื่อขับเคล่ือนการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าการดำเนินการต่างๆ จะแล้ว
เสร็จภายในปี 2556

สกู๊ปพิเศษ
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ผลิตภัณฑ์

WTO Type and no. G/TBT/N/ARE/116

ICS 83.160.10: Road vehicle tyres.

G/TBT/N/ARE/117

ผลิตภัณฑ์

เรื่อง

เรื่อง

WTO Type and no.

WTO Type and no.

ICS 75.020

G/TBT/N/BWA/5

G/TBT/N/BWA/5

Control Regulation for Vehicle Tyres

Emirates draft of technical regulation of Diesel (Gas Oil)

ผลิตภัณฑ์

G/TBT/N/BHR/282

Bottled natural mineral water, ICS 67.160.20.

Bottled natural mineral waterเรื่อง

WTO Type and no.

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

G/TBT/N/BRA/498

G/TBT/N/BRA/499

Biological products

Biological products

Draft Resolution no 41, 28 June 2012. It changes the Resolution RDC no 49

Draft Resolution no 42, 28 June 2012 It changes the Resolution RDC no 50

เรื่อง

เรื่อง

G/TBT/N/BWA/5

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

G/TBT/N/BRA/500

Ceramic roofing tiles (HS: 69.05) or concrete tiles (HS: 68.10).

Draft Ministerial Act N? 399, 31 July 2012เรื่อง

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

G/TBT/N/BRA/501

HS 3605.00

Ministerial Act No. 404, 1 August 2012เรื่อง
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ผลิตภัณฑ์

WTO Type and no. G/TBT/N/BRA/502

Plugs and Sockets

G/TBT/N/BRA/503

ผลิตภัณฑ์

เรื่อง

เรื่อง

WTO Type and no.

WTO Type and no.

Seats with metal frames (HS 940171).

G/TBT/N/BWA/5

Ministerial Act: No. 322, 21 July 2012

Ministerial Act (Draft Resolution) No 433, 20 August 2012

ผลิตภัณฑ์

G/TBT/N/BRA/504

Matches (HS 3605).

Ministerial Act (Draft Resolution) No 440, 27th August 2012เรื่อง

WTO Type and no.

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

G/TBT/N/BRA/505

G/TBT/N/BRA/506

Centrifugal Clothes Dryers (HS 8421.12)

Seats with metal frames (HS 9401.71).

Ministerial Act: No. 448, 30 August 2012

Ministerial Act N? 449, 30 August 2012

เรื่อง

เรื่อง

G/TBT/N/BWA/5

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

G/TBT/N/CHL/213

Electronic audio/video, information technology and communication
technology equipment.

Energy efficiency analysis and/or test protocol for electrical products:
PE No. 8/07/2

เรื่อง
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G/TBT/N/BWA/5

G/TBT/N/BWA/5

G/TBT/N/BWA/5

G/TBT/N/BWA/5

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

G/TBT/N/CHL/213

G/TBT/N/CHN/926

G/TBT/N/CHN/927

G/TBT/N/COL/179

G/TBT/N/CHL/214

Electronic audio/video, information technology and communication
technology equipment.

Small and medium size rotating electrical machines (ICS: 29.160.01).

Pharmaceutical product

Pollutants: particulate matter (PM), total suspended particulate (TSP)
matter, ozone, NOx, SOx and CO.

Electronic audio/video, information technology and communication
technology equipment

Energy efficiency analysis and/or test protocol for electrical products:
PE No. 8/07/2

National Standard of the P.R.C., General Requirements for Safety of Small
and Medium Size Rotating Electrical Machines

Administrative Measures on Manufacturing Site Inspection of Overseas
Pharmaceutical Companies

Draft Ministry of the Environment and Sustainable Development

Safety analysis and/or test protocol for electrical products, No. PE 8/07

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง
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G/TBT/N/BWA/5

G/TBT/N/BWA/5

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

G/TBT/N/COL/180

G/TBT/N/DNK/91

G/TBT/N/EU/62

G/TBT/N/COL/181

Clean fuels

New builds, extensions, alterations or change of use of existing
buildings which are based on this departmental order concerning
high-bay warehouses regulation.

Active substances for medicinal products for human use.

Reflective (conspicuity) tape (HS tariff subheading 3919.10.00.00)

Draft Resolution of the Ministry of Mines and Energy, the Ministry of Health
and Social Welfare and the Ministry of the Environment and Sustainable
Development "Amending Resolution No. 2604 of 2009"

Departmental order concerning high-bay warehouses

Draft Commission implementing Decision on the assessment of a third
country's regulatory framework applicable to active substances of medicinal
products for human use and of the respective control and enforcement
activities pursuant to Article 111b of Directive 2001/83/EC of the European
Parliament and of the Council

Draft Resolution of the Ministry of Commerce, Industry and Tourism "Issuing
the Technical Regulation applicable to retro-reflective tape for use on
motor vehicles and their trailers which is manufactured in, imported into or
marketed in Colombia

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง
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G/TBT/N/BWA/5

G/TBT/N/BWA/5

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

G/TBT/N/EU/63

G/TBT/N/ARE/118

G/TBT/N/ARE/119

G/TBT/N/GEO/68

Medicinal products for human use and investigational medicinal
products for human use.

ICS: 71.100.40 Surface active agent.

97.060 Laundry appliances.

Certification (ICS 03.120.20)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing
Directive 2001/20/EC (COM(2012) 369)

UAE Draft Detergents Control Regulation

UAE draft technical regulation for Labelling - Energy efficiency label for
electrical appliances Part 2: Washing Machines and Dryers

Order of the Director of LEPL - Civil Aviation Agency of Georgia ?26, February
6, 2012 for changes into the order on the approval of “Certifications Rules
and Templates of Certificates for Aviation Cargo Terminals" approved by
order of the Director of LEPL - Civil Aviation Agency of Georgia of 4 August
2011, No 90. Technical regulation "Certifications Rules and Templates of
Certificates for Aviation Cargo Terminals" approved by order of the Director
of LEPL - Civil Aviation Agency of Georgia of 4 August 2011, ?90 was notified
by WTO/TBT National Enquiry Point of Georgian through a notifications No.
G/TBT/N/GEO67

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง
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G/TBT/N/BWA/5

G/TBT/N/BWA/5

G/TBT/N/BWA/5

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

G/TBT/N/BRA/511

G/TBT/N/EST/9

G/TBT/N/EU/67

G/TBT/N/GEO/69

G/TBT/N/CHE/161

Cooking and hot filtration papers.

Tobacco products

Biocidal products.

Environmental protection, Conformity Assessment, Metrology,
Standardization, Construction Industry, Dangerous Goods, Protection
against fire, Chimneys, Shaft, Ducts (ICS 13.020, 03.120.20, 17.020, 01.
120, 91.010, 13.300, 13.220, 91.060.40)

Telecommunication equipment: radio equipment and
telecommunication terminal equipment.

Draft Resolution No. 52, 31 August 2012 - cooking and hot filtration papers

Amendment to the regulation of the Minister of Finance from 2006 No. 25
"The design and types of revenue stamps on alcohol and tobacco products,
the procedure for the issue and return of the revenue stamps, the form of
the delivery note for revenue stamps and the procedure for its completion”

Draft Commission Directive amending Directive 98/8/EC of the European
Parliament and of the Council to include powdered corn cob as an active
substance in Annex I and Annex IA thereto

Georgian law Code of Product Safety and Free Movement of Goods

Decree of the Federal Office for Communications on Telecommunications
Installations (OOIT)

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง
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G/TBT/N/BWA/5

G/TBT/N/BWA/5

G/TBT/N/BWA/5

G/TBT/N/BWA/5

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

G/TBT/N/JOR/31

G/TBT/N/JOR/33

G/TBT/N/JOR/34

G/TBT/N/JOR/35

G/TBT/N/JOR/36

G/TBT/N/JOR/32

ICS 03.120.10 (Quality management and quality assurance) ICS 13.300
(Protection against dangerous goods)

ICS 55.020: Packaging and distribution of goods in general

ICS 67.250: Materials and articles in contact with foodstuffs.

ICS 13.30: Protection against dangerous goods.

ICS 97.200.50: Toys

ICS: 65.100.30: Fungicides

Technical regulation on general product safety

Technical Regulation on packaging

Technical Regulation on plastic materials and articles intended
to come into contact with food

Technical Regulation on products which, appearing to be other than they
are, endanger the health or safety of consumers

Safety of Toys,

Technical Regulation on products containing the biocide Dimethylfumarates

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง
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G/TBT/N/BWA/5

G/TBT/N/BWA/5

G/TBT/N/BWA/5

G/TBT/N/BWA/5

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

G/TBT/N/JOR/31

G/TBT/N/JOR/33

G/TBT/N/JOR/34

G/TBT/N/JOR/35

G/TBT/N/JOR/36

G/TBT/N/JOR/32

ICS 03.120.10 (Quality management and quality assurance) ICS 13.300
(Protection against dangerous goods)

ICS 55.020: Packaging and distribution of goods in general

ICS 67.250: Materials and articles in contact with foodstuffs.

ICS 13.30: Protection against dangerous goods.

ICS 97.200.50: Toys

ICS: 65.100.30: Fungicides

Technical regulation on general product safety

Technical Regulation on packaging

Technical Regulation on plastic materials and articles intended
to come into contact with food

Technical Regulation on products which, appearing to be other than they
are, endanger the health or safety of consumers

Safety of Toys,

Technical Regulation on products containing the biocide Dimethylfumarates

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง
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G/TBT/N/BWA/5

G/TBT/N/BWA/5

G/TBT/N/BWA/5

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

G/TBT/N/JOR/37

G/TBT/N/JOR/39

G/TBT/N/JOR/40

G/TBT/N/JOR/41

G/TBT/N/JOR/42

G/TBT/N/JOR/38

ICS 97.200.50: Toys

ICS 67.250: Materials and articles in contact with foodstuffs.

ICS 33.100: Electromagnetic compatibility (EMC); ICS 97.030:
Domestic electrical appliances in general; ICS 17 .220: Electricity.
Magnetism. Electrical and magnetic measurements.

ICS 97.040.40: Dishwashers ICS 13.020.10: Environmental Management

ICS 29.220: Galvanic cells and batteries.

Safety of Toys

Materials and articles intended to come into contact with food

Electromagnetic compatibility

Eco-design requirements for "household dishwashers”

Technical Regulation on batteries and accumulators

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง
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Draft Technical Regulation on Eco-design requirements for
“air conditioners and comfort fans",

เรื่อง

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์ ICS 91.140.30: Ventilation and air-conditioning systems ICS 13.020.10:
Environmental Management



G/TBT/N/BWA/5

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

G/TBT/N/JOR/43

G/TBT/N/JOR/45

G/TBT/N/JOR/46

G/TBT/N/JOR/44

ICS 29.140.01: Lamps in general ICS 29.140.30: Fluorescent lamps.
Discharge lamps ICS 29.140.40: Luminaires ICS 13.020.10:
Environmental Management

ICS 13.030.30: Special wastes; ICS 43.040.10: Electrical and electronic
equipment; ICS 31.220: Electromechanical components for electronic
and telecommunications equipment.

ICS 29.140.01: Lamps in general ICS 29.140.30: Fluorescent lamps
Discharge lamps. ICS 13.020.10: Environmental Management

Eco-design requirements for "fluorescent lamps without integrated ballast,
for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to
operate such lamps"

Use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Eco-design requirements for non-directional household lamps

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง
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เรื่อง

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์ Appliances burning gaseous fuels (ICS): 97.040 Kitchen equipment;
97.060 Laundry equipment; 27.060 Burners, boilers; 27.080 heat
pumps; 97.100 Domestic - Domestic, commercial and industrial
heating appliances; 97.100.20 Gas heaters; 83.140.50 Seals; 97.020
Home economics in general; 23.060 Valves; 23.060.40 Pressure
regulators; 47.020.90 Marine ventilation air conditioning and heating
systems; 67.250 Catering - Including catering containers, and
materials and articles in contact with drinking water; 43.040.60
Bodies and bodycomponents.
Safety of Appliances Burning Gaseous Fuels



G/TBT/N/BWA/5

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

G/TBT/N/JOR/47

G/TBT/N/KEN/332

G/TBT/N/KEN/333

G/TBT/N/KEN/334

G/TBT/N/KEN/331

ICS 29.120: Electrical accessories ICS 97.030: Domestic electrical
appliances in general ICS 29.060: Electrical wires and cables

Plastic pipes (ICS: 71.100.35).

Plastic pipes (ICS: 83.140.30).

Electrical equipment designed for use within certain voltage limits

KS 809-2 2012 Kenya Standard Specification for toilet cleansers Part 2
Acidic liquid toilet cleansers (Third Revision, 2012)

KS 2410: 2012: Kenya Standard Chlorinated Poly (Vinyl Chloride) (CPVC)
Plastic Pipes for Potable Hot- and Cold-Water Distribution Systems -
Specification

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง
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เรื่อง

เรื่อง

WTO Type and no.

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

Plastic pipes (ICS: 71.100.35).

Hazardous materials (ICS: 75.200).

KS 809-3 2012 Kenya Standard Specification for toilet cleansers
Part 3 Alkaline and neutral liquid toilet cleansers

KS 2417: 2012 Storage tank facilities for hazardous chemicals Part 1:
Above-ground storage tank facilities for non-flammable chemicals



G/TBT/N/BWA/5

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

G/TBT/N/KEN/335

G/TBT/N/KEN/337

G/TBT/N/KEN/338

G/TBT/N/KEN/339

G/TBT/N/KOR/395

G/TBT/N/KEN/336

Hazardous materials (ICS: 43.160).

Water for industrial use (ICS: 13.060.25).

Soap Starch (ICS: 71.100.70).

KS 2429: 2012 Minimum ground ambulance requirements

KS 2407: 2012 Swimming pools water - Quality tolerances

KS 2408: 2012 Soap Starch - Specification

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง
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เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

Hand Wash (ICS: 71.100.70).

Packaging materials (ICS: 55.040).

Tobacco products

KS 2415: 2012 Liquid Hand Wash - Specification. Test and
Assessment Method for Antimicrobial Efficiency of Body Wash and
Hand Wash

KS 2421:2012 Packaging - Flexible carrier bags for the transport of
various retail goods - General characteristics and test methods for
the determination of volume and carrying capacity

Proposed amendments of the Enforcement Decree of the Tobacco
Business Act



G/TBT/N/BWA/5

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

G/TBT/N/KOR/397

G/TBT/N/KOR/399

G/TBT/N/KOR/400

G/TBT/N/KOR/401

G/TBT/N/KOR/402

G/TBT/N/KOR/398

Herbal Medicine and Herbal Medicine Preparations.

Multimedia Equipment

Multimedia equipment and household wireless charging equipment

Proposed comprehensive revision of The Korean Herbal Pharmacopoeia

Draft amendment of Technical criterion for Electromagnetic Susceptibility

Draft amendment of Technical criterion for Electromagnetic interference

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง
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เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

Household Chemical Products.

Consumer products subject to child-resistant packaging.

Pharmaceuticals.

Proposed amendment of safety criteria for an consumer product
subject to the self-regulatory safety confirmation

Proposed amendment of safety criteria for consumer products
subject to child-resistant packaging

The Korean Pharmacopeia Tenth Edition

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

G/TBT/N/KOR/403

Medical devices

Proposed revision of Regulation on the Approval Notification Examination,
etc. for Medical Devices

เรื่อง



G/TBT/N/BWA/5

WTO Type and no.

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

G/TBT/N/PER/41

G/TBT/N/SGP/14

G/TBT/N/MEX/243

6812991000: Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of
asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate.

Integral and flexible connections for use with natural gas or liquefied
petroleum gas (ICS 23.020.10 and 23.020.30).

Draft Regulation to Law No. 29662 Law prohibiting amphibole asbestos
and regulating the use of chrysotile asbestos

Draft Mexican Official Standard PROY-NOM-014-SESH-2012, Integral
connections and flexible connections used in liquefied petroleum gas or
natural gas installations. Specifications and test methods

เรื่อง

เรื่อง
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เรื่อง

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์ All "Off-road diesel engines (ORDE)". ORDEs are any equipment or
machinery that is equipped with diesel engines as the main or
auxiliary prime mover. Diesel engines used in ships, railway,
locomotives and aircrafts do not fall under this definition as well as
diesel engines used in vehicles that are registered with the Land
Transport Authority for on-road use. Examples of ORDEs include: (a)
Industrial drilling rigs, compressors; (b) Construction equipment
including wheel loaders, bulldozers, crawler tractors, crawler loaders,
truck-type loaders, off-highway trucks, hydraulic excavators, aerial lifts;
(c) Road construction equipment including wheeled paver, motor
graders, road rollers and asphalt finishers; (d) Road maintenance
equipment including vacuum or mechanical road sweepers; (e) Rotary
tillers; (f) Self-propelled vehicles powered by diesel engines (including
tractors); (g) Material handling equipment including forklift trucks,
container handling forklift, reachstackers; (h) Cranes, including mobile
cranes, gantry cranes and tower cranes; (i) Generators including
standby generators; and (j) All auxiliary diesel engines.

(i) The Environmental Protection and Management (Off-Road Diesel
Engine Emissions) Regulations 2012. The above regulations will be
added to implement mandatory emission standards for off-road
diesel engines imported for use into Singapore from 1 July 2012.



G/TBT/N/BWA/5

G/TBT/N/BWA/5

G/TBT/N/BWA/5

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

G/TBT/N/SWE/121

G/TBT/N/TUR/15

G/TBT/N/USA/749

G/TBT/N/USA/750

G/TBT/N/USA/751

G/TBT/N/TTO/108

-

Prepackaged products

Vehicle emissions (ICS 13.040, 43.040).

Fur products labelling (HS Chapter 43, ICS 59.140).

Safety matches (ICS 71.100.30).

Swedish Transport Agency provisions and guidelines concerning
communication, navigation and surveillance services (CNS services)

Draft regulation on the making-up by weight and by volume of prepackaged
products

Low Emission Vehicle Program

Regulations Under the Fur Products Labeling Act

Safety matches - Specification, TTS 477: 20XX

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง
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Polychlorinated Biphenyls (PCBs): Revisions to Manifesting Regulationsเรื่อง

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์ Polychlorinated Biphenyls (PCBs) (ICS 71.100).



G/TBT/N/BWA/5

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

G/TBT/N/USA/752

G/TBT/N/USA/754

G/TBT/N/VNM/21

G/TBT/N/USA/753

Care labelling of textiles (ICS 59.080, 61.020)

Fuel and fuel additives (HS 2710, ICS 13.040, 75.160)

Chemical substances (ICS 13.100, 71.100)

Trade Regulation Rule on Care Labelling of Textile Wearing Apparel and
Certain Piece Goods

Regulation of Fuels and Fuel Additives: 2013 Biomass-Based Diesel
Renewable Fuel Volume

Significant New Use Rules on Certain Chemical Substances

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง
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Draft of National Technical Regulation for Cinemasเรื่อง

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์ Cinemas

หมายเหตุ สามารถอ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ http://www.tisi.go.th/wto/notif.php
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สมอ. จับมือสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอลงนามความร่วมมือกำหนดมาตรฐาน

นายวิรัตน์ อาชาอภิสิทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผอ.สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือ
ด้านการกำหนดมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันในการกำหนดมาตรฐานระหว่าง
สมอ. กับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 230 สมอ.
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สมอ. จัดอบรม
การรับรองระบบ
งานหน่วยงานทวนสอบ
และรับรองก๊าซเรือนกระจก

Greenhouse Gas Metrification Validation Accreditation Training Course
JAB (Japan Accreditation Board 2556

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดอบรมให้แก่นักวิชาการมาตรฐาน
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เรื่องการรับรองระบบงานหน่วยงานทวนสอบและรับรองก๊าซเรือนกระจก
( ) โดยวิทยากร
จากสถาบัน ) ประเทศญ่ีปุ่น เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์
ณ โรงแรมพลูแมน กรุงเทพฯ
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สมอ. จัดฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการให้กับ

เจ้าหน้าที่ สมอ.

17020-2555
8 2556

200

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง ข้อกำหนดท่ัวไปสำหรับหน่วยตรวจ มอก. แก่เจ้าหน้าที่ สมอ. ที่ปฏิบัติงานด้าน
การตรวจประเมินติดตามสถนประกอบการ และหน่วยตรวจต่างๆ เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์
ณ ห้องประชุม อาคาร สมอ.
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TNEWS

นายสุรพงษ์ เชียงทอง เลขาธิการสำนักงาน
มาตรฐานผล ิตภ ัณฑ ์อ ุตสาหกรรมให ้ส ัมภาษณ์
สถานีโทรทัศน์ กรณีจับกุมและยึดอายัดตุ๊กตา
เฟอร์บี ้ท ี ่ไม่แสดงเครื ่องหมาย มอก. เมื ่อวันที ่
10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม ลมอ.

เคร่ืองหมาย มอก.
เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ

ลมอ. ให้สัมภาษณ์
สถานีโทรทัศน์
TNEWS
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นายสุรพงษ์ เชียงทอง เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
และ ผบก.ปคบ. พลตำรวจตรี นิพนธ์ เจริญ ร่วมแถลงข่าวการจับกุมและยึดอายัดตุ๊กตาเฟอร์บี้
จำนวน 64 ตัว รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม
200 อาคาร สมอ.

สมอ. ร่วมกับ ปคบ.
แถลงข่าวการจับกุม
และยึดอายัดตุ๊กตาเฟอร์บี้
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นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
พบผู ้บร ิหารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อ ุตสาหกรรม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน และมอบทิศทางการทำงาน
ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม
230 อาคาร สมอ. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ท่ีผ่านมา

ปกอ. พบ สมอ.
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นายสุรพงษ์ เชียงทอง เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมอ. ตรวจติดตามการผลิต/นำเข้าถังก๊าซ
สำหรับติดตั้งในรถยนต์ เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สถานประกอบการ ย่านพัฒนาการ
และสมุทรปราการ

LPG

สมอ. ลงพื้นที่ตรวจโรงงาน

ผลิต จำหน่าย ก๊าซ LPG
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นางรัชดา อิสระเสนารักษ์ รองเลขาธิการ สมอ. ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม
สัญญาการใช้ฉลากเขียว ระหว่างสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย บริษัทกระเบ้ืองกระดาษไทย จำกัด
และบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม
200 อาคาร สมอ.

บริษัท กระเบ้ืองกระดาษไทย จำกัด
และบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัด
ลงนามสัญญาการใช้ฉลากเขียว
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เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแอบอ้างชื่อ สมอ. เพื่อขอการสนับสนุนให้ลง
โฆษณาในหนังสือรายงานประจำปี และเอกสารเผยแพร่ของทาง สมอ. นั้น
ขอเรียนว่า สมอ. ไม่มีนโยบายในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์จัดทำฉบับพิเศษ
โดยวิธีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ประกอบการ หาก สมอ. จะ
ดำเนินการจัดทำจะดำเนินการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน จึงขอแจ้งเตือน
ผู้ประกอบการอย่าได้หลงเชื่อในหนังสือขอการสนับสนุนการจัดทำหนังสือรายงาน

0 2202 3429, 0 2202 3517โทร.

กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สมอ. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าไปตรวจสินค้า
ในร้านจำหน่ายต่างๆ สมอ. ขอเรียนว่าการปฏิบัติหน้าที่ตรวจร้านจำหน่ายนั้น
เจ้าหน้าที่ของ สมอ. จะแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ สมอ. ออกให้
โดย สมอ. (ตามความในมาตรฐาน 45 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ) และแสดงบัตรทุกครั้งก่อนที่จะตรวจสินค้าภายใน
ซึ่งหากเจ้าของร้านมีข้อสงสัยโทรสอบถามที่

อย่าหลงเช่ือผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการโฆษณา

เตือนร้านจำหน่ายทั่วประเทศ ระวังมิจฉาชีพปลอมตัวเป็น
เจ้าหน้าท่ี

ฉบับพิเศษใดๆ ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว


