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เรื่องประจำ�ฉบับ

โครงสร้ำงใหม่ของ สมอ. 
เพื่อประสิทธิภำพกำรท�ำงำน
ที่ดียิ่งขึ้น 



เรื่องประจำ�ฉบับ

สบืเนือ่งมาจากการประชมุคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ.2553  
มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
มาตรฐานให้หน่วยงานที่มีขีดความสามารถรับไปด�าเนินการแทน โดยแผนการถ่าย
โอนงานระยะแรกภายในปีงบประมาณ 2554 มีงานด้านการตรวจสอบและ 
รับรองของ สมอ. รวมอยู่ด้วย และในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 
พ.ศ.2553 มีมติเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการจัดท�าเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
หน่วยงาน (ปี 2554-2556) โดยทบทวนบทบาทภารกิจและการจัดโครงสร้างองค์กร
ส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาในภาพรวมของประเทศต่อไป

โดยในปีงบประมาณ 2554 สมอ. ได้ด�าเนินการตามมติถ่ายโอนงานบาง
ส่วนของการรบัรองคณุภาพผลติภัณฑ์ ได้แก่ การตรวจประเมนิโรงงานให้หน่วยตรวจ
สอบการท�าผลิตภัณฑ์ (Inspection Body: IB) รับไปด�าเนินการแทนส�าหรับ 
มาตรฐานที่ สมอ. ประกาศ และเนื่องจากการด�าเนินงานในปัจจุบันพบปัญหาส�าคัญ
ในกระบวนการก�าหนดมาตรฐานและกระบวนการตรวจสอบและรับรอง ได้แก่  
การก�าหนดมาตรฐานไม่ทันต่อความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ที่เก่ียวข้อง  
การออกใบอนญุาตล่าช้า การตรวจตดิตามและการตรวจควบคุมไม่ทนัต่อสถานการณ์  
สาเหตุส�าคัญเกิดจากอัตราก�าลังไม่เพียงพอ ไม่สามารถเพิ่มอัตราก�าลังได้ ในขณะที่
ภาระงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง เนื่องจาก สมอ. ก�าหนดและประกาศใช้มาตรฐาน 
เพิ่มข้ึนท�าให้มีผู้มาขออนุญาตเพ่ิมขึ้นเป็นจ�านวนมาก ท�าให้ภาระงานด้านตรวจ
ติดตามและการตรวจควบคุมสะสมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และการที่ส�านักบริหาร
มาตรฐาน 1-4 ด�าเนินการทั้งก�าหนดมาตรฐานฯ อนุญาตและตรวจติดตาม ท�าให้ 
การด�าเนินการบางกิจกรรมไม่เข้มแข็ง ไม่สนองตอบวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ 

โครงสร้างใหม่ของ สมอ. 
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ของ สมอ. ในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคได้เท่าที่ควร นอกจากนี้ สมอ.
ยงัมกีฎหมายในก�ากบัดแูลเพิม่ขึน้ นอกเหนอื พ.ร.บ.มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ.2511 คือ พ.ร.บ.การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551 

สมอ. ได้ทบทวนบทบาทภารกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
ในปัจจุบันและนโยบายรัฐบาลในการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน และจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (ปี 2554-2556) 
โดยปรับบทบาทภารกิจและจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ เพิ่มความเข้มงวดในการก�ากับ
ดูแลควบคุมผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นการตรวจติดตามผู้รับใบอนุญาต ตรวจควบคุมโรงงาน
และสถานท่ีจ�าหน่ายมากขึ้น เพื่อคุ ้มครองความปลอดภัยของผู ้บริโภคยิ่งขึ้น  
เพิ่มบทบาทภารกิจให้ครอบคลุม พ.ร.บ.การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551 ซึ่งม ี
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ประกอบด้วยผู ้แทนของหน่วยงานด้าน 
การมาตรฐานของกระทรวงต่างๆ มาร่วมกันก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ 
การด�าเนินงานด้านมาตรฐานของประเทศให้เป็นเอกภาพ โดย สมอ. ท�าหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการฯ และหน่วยงานกลางในการประสานและบูรณาการงาน
ของหน่วยงานด้านการมาตรฐานของกระทรวงต่างๆ ด�าเนินการร่วมกันในลักษณะ
เครือข่าย 

จงึเสนอปรบัโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งส่วนราชการใหม่ จากเดมิ 12 ส�านกั 
เป็น 13 กอง ดังนี้
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กองก�ำหนดมำตรฐำน ด�าเนินการก�าหนดมาตรฐานให้ทันกับความต้องการ
ของทุกภาคส่วน  สามารถติดต่อได้ที่ อาคาร สมอ. ชั้น 2 โทร 0 2202 3492
กองควบคมุมำตรฐำน ด�าเนินการอนุญาต จดทะเบียนผลิตภัณฑ์ รับรอง
มาตรฐานต่างประเทศ สามารถตดิต่อได้ที ่อาคาร สมอ. ชัน้ 3  โทร 0 2202 3452
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กองตรวจกำรมำตรฐำน 1 ด�าเนนิการก�ากบัดแูลควบคมุผลติภัณฑ์ ตรวจติดตาม  
ตรวจควบคมุโรงงานและสถานทีจ่�าหน่าย เพือ่ให้มัน่ใจว่าผูร้บัใบอนญุาตยงัคง 
รกัษาคณุภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสนิค้าทีแ่สดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐานมคุีณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม�า่เสมอ ผลติภณัฑ์ทีร่บัผดิชอบ 
ได้แก่ เหลก็ คอนกรตี สขุภณัฑ์ รถยนต์ สามารถตดิต่อได้ที ่อาคาร สมอ. ชัน้ 4  
โทร 0 2202 3460
กองตรวจกำรมำตรฐำน 2 ด�าเนนิการก�ากบัดแูลควบคมุผลติภณัฑ์ ตรวจตดิตาม  
ตรวจควบคมุโรงงานและสถานทีจ่�าหน่าย เพือ่ให้มัน่ใจว่าผูร้บัใบอนญุาตยงัคงรกัษา
คณุภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสนิค้าทีแ่สดงเครือ่งหมายมาตรฐาน
มคีณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม�า่เสมอ ผลติภณัฑ์ทีร่บัผดิชอบ ได้แก่  
ไฟฟ้า อปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ IT เครือ่งกล เช่น แอร์ ตูเ้ยน็ สามารถตดิต่อได้ท่ี  
อาคาร สมอ. ชัน้ 4 โทร 0 2202 3477
กองตรวจกำรมำตรฐำน 3 ด�าเนนิการก�ากบัดแูลควบคมุผลติภัณฑ์ ตรวจติดตาม  
ตรวจควบคมุโรงงานและสถานทีจ่�าหน่าย เพือ่ให้มัน่ใจว่าผูร้บัใบอนญุาตยงัคง 
รกัษาคณุภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสนิค้าทีแ่สดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐานมคุีณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม�า่เสมอ ผลติภณัฑ์ทีร่บัผดิชอบ 
ได้แก่ ของเล่น โภคภณัฑ์ อาหาร สิง่ทอ กระดาษ เคมภีณัฑ์ และส ีสามารถตดิต่อ
ได้ที ่อาคาร สมอ. ช้ัน 5 โทร 0 2202 3351
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรมำตรฐำนแห่งชำติ ด�าเนนิการรับรองระบบงาน  
และท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ และ 
หน่วยงานกลางในการประสานและบรูณาการงานของหน่วยงานด้านการมาตรฐาน
ของกระทรวงต่างๆ ด�าเนินการร่วมกนัในลกัษณะเครือข่าย สามารถตดิต่อได้ที่  
อาคาร สมอ. ชัน้ 3 โทร 0 2202 3486 , 0 2202 3487
ส�ำนกังำนเลขำนกุำรกรม ด�าเนนิงานบรหิารทัว่ไป การเงนิ การพสัด ุบคุลากร  
ช่วยอ�านวยการและรบัเรือ่งร้องเรียนของ สมอ. ผูท้ีม่าตดิต่อสามารถตดิต่อได้ที่ 
อาคาร สมอ. ชัน้ 3 โทร 0 2202 3306
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กองกฎหมำย ด�าเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 
และกฎหมายว่าด้วยการมาตรฐานแห่งชาติ ผู้ที่มาติดต่อสามารถติดต่อได้ที่  
อาคาร สมอ. ชัน้ 3 โทร 0 2202 3520-21
กองบริหำรมำตรฐำนผลิตภณัฑ์ชมุชน ด�าเนนิการก�าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์
ชุมชน ให้การรับรองและตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถติดต่อได้ที่  
อาคาร สมอ. ชัน้ 5 โทร 0 2202 3352
กองบรหิำรมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ เป็นศนูย์ประสานงานและร่วมด�าเนนิการ
ด้านการมาตรฐานกบัต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศและระดบัภูมภิาค  
เป็นศนูย์ตอบข้อซกัถามเกีย่วกบักฎระเบยีบทางวชิาการและมาตรฐาน สามารถ
ตดิต่อได้ที ่อาคาร สมอ. ชัน้ 5 โทร 0 2202 3502, 0 2202 3507
กองบริหำรยทุธศำสตร์   ด�าเนนิการจดัท�ายทุธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ พฒันา
ระบบบริหาร สามารถตดิต่อได้ที ่อาคาร สมอ. ชัน้ 2 โทร 0 2202 3501
กองส่งเสรมิและพฒันำด้ำนกำรมำตรฐำน ด�าเนนิการส่งเสรมิเผยแพร่และ
ประชาสมัพนัธ์ด้านการมาตรฐาน และพฒันายกระดบัผูป้ระกอบการ สามารถ 
ตดิต่อได้ที ่อาคาร สมอ. ชัน้ 1 โทร 0 2202 3426
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  ด�าเนนิการ บริหารจดัการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับหน่วยงาน 
ภายในกระทรวงและองค์กรภายนอกทีเ่กีย่วข้องทัง้ในระดบัประเทศ ภมูภิาค  
และระหว่างประเทศ พฒันาและบรหิารจดัการระบบข้อมลูด้านการมาตรฐาน 
เพือ่ใช้ปฏบิตังิานด้านการมาตรฐาน รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลข้อมูลต่างๆ ทีเ่ก่ียว
กบั สมอ. เพ่ือให้บรกิารแก่ผูป้ระกอบการ เผยแพร่และให้บรกิารข้อมูลสารสนเทศ
ผ่านห้องสมุด สามารถตดิต่อได้ที ่อาคาร สมอ. โทร 0 2202 3512



คณะกรรมการพฒันาระบบราชการได้พิจารณาให้ความเหน็ชอบแผนยทุธศาสตร์ 
การพฒันาหน่วยงาน (ปี 2554-2556) ซึง่รวมถงึการแบ่งส่วนราชการใหม่ของ สมอ. แล้ว  
เมือ่ 27 กันยายน 2555 และคณะรฐัมนตรีพจิารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ซึง่ขณะนี ้ สมอ.  
ได้ด�าเนนิงานตามโครงสร้างใหม่เรยีบร้อยแล้ว

เลขำธิกำร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

รองเลขำธิกำร

กลุ่มที่ปรึกษำ

รองเลขำธิกำร

ส�านักงานเลขานุการกรม กองกฎหมาย กองก�าหนดมาตรฐาน กองควบคุมมาตรฐาน

กองตรวจการมาตรฐาน 1

ศูนย์เทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ส�านักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

กองตรวจการมาตรฐาน 2 กองตรวจการมาตรฐาน 3 กองบริหารมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กองบริหารมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ

กองบริหารยุทธศาสตร์ กองส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการมาตรฐาน
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มีหน่วยงานกลางในการประสานเพ่ือก�าหนดนโยบายมาตรฐาน 
ของประเทศให้เป็นเอกภาพ ไม่ซ�า้ซ้อนกนั

ผูป้ระกอบการและผูท่ี้เกีย่วข้องมีมาตรฐานใช้ทนัต่อความต้องการ 
เพิม่ขึน้

ผูม้าขอรบัอนญุาตมทีางเลอืกเพิม่ขึน้ในการตรวจโรงงาน โดยเลือก 
หน่วยตรวจสอบการท�า (Inspection Body : IB) ตรวจโรงงาน 
แทน สมอ.

ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยในการใช้สินค้าที่แสดง
เครือ่งหมายมาตรฐาน

หน่วยงานเครือข่ายด้านการมาตรฐาน ผู้ประกอบการ และผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านการมาตรฐานและ 
กฎระเบยีบทางวชิาการได้ 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้จำก
กำรปรบัโครงสร้ำง สมอ.
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สกู๊ปพิเศษ

รู้ไว้ได้ประโยชน์ : 
เลือกซื้อกระเบื้องเซรำมิกได้มำตรฐำน
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สกู๊ปพิเศษ

รู้ไว้ได้ประโยชน์ : เลือกซื้อกระเบื้องเซรำมิกได้มำตรฐำน

ขอบข่ำย มอก. กระเบื้องเซรำมิก

หลังจากที่ สมอ. ได้ประกาศให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกเป็นมาตรฐาน
บังคบั มอก.2508-2555 โดยมผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่15 มกราคม 2557 เพือ่ดแูลคุ้มครองผูบ้รโิภค 
ให้ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสุขอนามัยที่ดี และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนั และยกระดบัคุณภาพผลิตภณัฑ์
ให้เป็นไปตามมาตรฐานนัน้ สมอ สาร ฉบบันี ้จงึขอเสนอการเลอืกซือ้กระเบือ้งเซรามกิทีไ่ด้มาตรฐาน 
เพื่อให้ผู้บริโภคได้น�าไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมนีค้รอบคลุมกระเบ้ืองเซรามิกข้ึนรปูด้วยวิธอีดัรดีและ
วธิอีดัแห้ง ชนดิเคลอืบ และไม่เคลอืบ ใช้ส�าหรบัปูพืน้หรอืบุผนงั โดยไม่ครอบคลุมกระเบ้ืองเซรามกิ 
พืน้ทีไ่ม่เกนิ 10000 mm2  (ตารางมลิลิเมตร) กระเบ้ืองเซรามิกขึน้รปูด้วยวธิอัีดแห้ง ไม่เคลือบผวิ 
และมีค่าการดูดซึมน�้ามากกว่าร้อยละ 10 และกระเบ้ืองเซรามิกตกแต่ง เช่น กระเบ้ืองดินเผา
เคลอืบผวิราน กระเบือ้งเทอราคอตต้า กระเบ้ืองเผาตกแต่ง กระเบ้ืองเคลอืบผลกึ กระเบ้ืองเสรมิ
ประกอบ กระเบือ้งตกแต่งผิวหน้าด้วยวสัดอุืน่ และกระเบือ้งเคลอืบทีจ่งใจท�าให้มจีดุสหีรอืรเูขม็
กระจายบนผิวเคลือบหรือมีเฉดสีไม่สม�่าเสมอในรุ่นเดียวกัน
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ประเภท กลุ่ม ชนิด แบบ และชั้นคุณภำพ 

ตำรำง ประเภท กลุ่ม และกลุ่มย่อยของกระเบื้อง

1. ประเภท กลุ่มและกลุ่มย่อยของกระเบื้อง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทขึ้นรูป
ด้วยวิธีอัดรีด (A) และประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง (B) โดยทั้ง 2 ประเภทแบ่งออก
เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดูดซึมน�้าต�่า ดูดซึมน�้าปานกลาง และดูดซึมน�้าสูง

2. ชนิด แบ่งเป็น 2 ชนิด ตามการเคลือบ คือ ชนิดเคลือบ และชนิดไม่เคลือบ 

3. แบบ แบ่งตามการใช้งานเป็น 4 แบบ คือ แบบปูพื้นภายใน ภายนอก บุผนังภายใน 
และบุผนังภายนอก

4. ชั้นคุณภำพ แบ่งตามคุณภาพผิวหน้าเป็น 3 ชั้นคุณภาพ 3 ระดับ คือ ชั้นคุณภาพ 
1 2 3

ประเภท กลุ่ม กลุ่มย่อย สัญลักษณ์

ขึ้นรูปด้วยวิธีอัดรีด  (A) ดูดซึมน�้าต�่า (I) , E ≤ 3 % - AI

ดูดซึมน�้าปานกลาง (II) , 
3 % ‹ E ≤ 10 %

a -1 AIIa-1

a -2 AIIa-2

b-1 AIIb-1

b-2 AIIb-2

ดูดซึมน�้าสูง (III) , 
E › 10 %

- AIII

ขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง  (B) ดูดซึมน�้าต�่า (I) , E ≤ 3 % - AI

ดูดซึมน�้าปานกลาง (II) , 
3 % ‹ E ≤ 10 %

a BIa

b BIb

a BIIa

b BIIb

ดูดซึมน�้าสูง (III) , 
E › 10 % 

(เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)

- BIII
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ข้อควรรู้ในกำรเลือกซื้อกระเบื้องเซรำมิก

1. กระเบื้องทุกแผ่น ต้องมีหมายเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้
ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 

 - ชื่อผู้ท�า หรือโรงงานที่ท�า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
 - ประเทศที่ท�า

2. กล่อง หรือภาชนะบรรจุกระเบื้องทุกหน่วย ต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้ง
รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 

 - ประเภท กลุ่ม และกลุ่มย่อย หรือสัญลักษณ์
 - ค�าว่า พรีซฺซัน หรือ เนเจอรัล (เฉพาะกระเบื้องประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดรีด)
 - ชนิด
 - แบบ
 - ชั้นคุณภาพ
 - รูปร่าง (กรณีที่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก)
 - ขนาดระบุเป็นเซนติเมตร ขนาดใช้งานเป็นมิลลิเมตร เช่น 25 cm x 12.5 cm 

(w 240 mm x 115 mm x 10 mm)
 - จ�านวนแผ่น หรือพ้ืนท่ีใช้งานของกระเบ้ืองใน 1 หน่วยบรรจภุณัฑ์ เป็นตารางเมตร
 - สีหรือลวดลาย
 - วัน เดือน ปี ที่ท�า
 - ชื่อผู้ท�า หรือโรงงานที่ท�า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
 - ประเทศที่ท�า

3. เอกสำรรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือแค็ตตำล็อก ต้องแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ระดับความทนการขัดถูผิวหน้าของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ
 - ระดับความทนทานสารเคมี (ความทนกรดและด่างความเข้มข้นต�่า)

ในกรณท่ีีใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่�าหนดไว้ข้างต้นด้วย
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กระเบื้องเซรามิกจึงเป็นอีกทางเลือกส�าหรับการตกแต่งบ้านในแบบที่เรียบง่าย ด้วย
คณุสมบตัขิองกระเบือ้งทีส่ะอาดและปราศจากไร มใีห้เลอืกหลากหลายส ีขนาด และพืน้ผวิ  ดแูล
รักษาและท�าความสะอาดง่าย  มีความทนทานและอายุการใช้งานยาวนานกว่า สามารถใช้
ประโยชน์ได้หลากหลาย ราคาไม่แพง หาซือ้ได้ง่าย และทีส่�าคญัต้องสงัเกตเครือ่งหมายมาตรฐาน
บังคับ (ใส่รูปเครื่องหมาย) ที่กล่อง หรือภาชนะบรรจุกระเบื้องทุกหน่วยก่อนซื้อ เพื่อให้ได้สินค้า
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยในการใช้งาน และคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป





WTO/TBT



20 สมอสาร

WTO/TBT

WTO/TBT

WTO Type and no. G/TBT/N/CUB/10

ผลิตภัณฑ์ See Resolution No. 127/2012.

เรื่อง Resolution No. 127.12: National Action Plan for the control 
of ozone depleting substances, 10 Annexes

เจ้ำของกฎระเบียบ คิวบา

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น ยังไม่ระบุ

มีผลบังคับใช้ 18 มิถุนายน 2555

เนื้อหำโดยสรุป ข้อก�าหนดการควบคุมสารท�าลายชั้นบรรยากาศโอโซน

WTO Type and no. G/TBT/N/CUB/12

ผลิตภัณฑ์ Not applicable.

เรื่อง Resolution No. 231 of 2004 of the Ministry of Foreign 
Trade and Foreign Investment

เจ้ำของกฎระเบียบ คิวบา

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น ยังไม่ระบุ

มีผลบังคับใช้ ยังไม่ระบุ

เนื้อหำโดยสรุป ข้อก�าหนดการน�าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์

WTO Type and no. G/TBT/N/EU/111

ผลิตภัณฑ์ Minerals.
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เรื่อง

Draft Commission Regulation amending Directive 2002/46/
EC of the European Parliament and of the Council and 
Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament 
and of the Council as regards chromium enriched yeast 
used for the manufacture of food supplements and  
chromium (III) lactate tri-hydrate added to foods

เจ้ำของกฎระเบียบ สหภาพยุโรป

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศลงใน Official Journal

เนื้อหำโดยสรุป ร่างกฎระเบียบแก้ไขรายชื่อสารเคมีในน�้าแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
อาหาร

WTO Type and no. G/TBT/N/EU/112

ผลิตภัณฑ์ Locomotives and passenger rolling stock.

เรื่อง

Draft Commission Regulation concerning a technical  
specification for interoperability relating to the 'rolling 
stock - locomotives and passenger rolling stock' subsystem  
of the rail system in the European Union

เจ้ำของกฎระเบียบ สหภาพยุโรป

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศลงใน Official Journal

เนื้อหำโดยสรุป ร่างกฎระเบียบล้อเลื่อนรถจักรและล้อเลื่อนรถบรรทุกผู้โดยสารที่
ใช้กับระบบรางรถไฟ

WTO Type and no. G/TBT/N/EU/113

ผลิตภัณฑ์
Household dishwashers, household refrigerating appliances, 
household washing machines, televisions, air conditioners, 
household tumble driers, electrical lamps and luminaires.
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เรื่อง

Draft Commission Delegated Regulation amending Com-
mission Delegated Regulations (EU) 1059/2010, 
1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012 
and 874/2012 with regard to labelling of energy-related 
products on the Internet

เจ้ำของกฎระเบียบ สหภาพยุโรป

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศลงใน Official Journal

เนื้อหำโดยสรุป ร่างกฎระเบียบการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานที่
ขายในอินเตอร์เน็ต

WTO Type and no. G/TBT/N/EU/114

ผลิตภัณฑ์ L-category motor vehicles.

เรื่อง

Draft Commission Directive amending for the purposes of 
adapting to technical progress, Directive 97/24/EC of the 
European Parliament and of the Council on certain com-
ponents and characteristics of two or three-wheel motor 
vehicles, Directive 2002/24/EC of the European Parlia-
ment and of the Council relating to the type-approval of 
two or three-wheel motor vehicles and Directive 
2009/67/EC of the European Parliament and of the 
Council on the installation of lighting and light-signalling 
devices on two- or three-wheel motor vehicles

เจ้ำของกฎระเบียบ สหภาพยุโรป

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศลงใน Official Journal

เนื้อหำโดยสรุป
ร่างกฎระเบียบส่วนประกอบ การรับรองเฉพาะแบบ และการติด
ตั้งอุปกรณ์ส่องสว่างและไฟสัญญาณส�าหรับยานยนต์สองล้อ
หรือสามล้อ
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WTO Type and no. G/TBT/N/EU/115

ผลิตภัณฑ์ L-category motor vehicles

เรื่อง
Draft Commission Delegated Regulation on vehicle func-
tional safety requirements for the approval of two- or 
three-wheel vehicles and quadricycles

เจ้ำของกฎระเบียบ สหภาพยุโรป

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศลงใน Official Journal

เนื้อหำโดยสรุป ร่างกฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการรับรองเฉพาะแบบยาน
ยนต์สองล้อหรือสามล้อและรถเล็กสี่ล้อ

WTO Type and no. G/TBT/N/EU/118

ผลิตภัณฑ์ Chemical substances.

เรื่อง

Draft Commission Regulation amending Regulation (EC) 
No 1907/2006 of the European Parliament and of the 
Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII 
(CMR substances)

เจ้ำของกฎระเบียบ สหภาพยุโรป

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศลงใน Official Journal

เนื้อหำโดยสรุป ร่างกฎระเบียบการควบคุมการใช้สารเคมีของสหภาพยุโรป 
(REACH) เกี่ยวข้องกับสาร CMR

WTO Type and no. G/TBT/N/EU/119

ผลิตภัณฑ์
Solid fuel boilers and packages of these boilers with 
supplementary heaters, temperature controls and solar 
devices.
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เรื่อง

Draft Commission Delegated Regulation supplementing 
Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of 
the Council with regard to energy labelling of solid fuel 
boilers and packages of a solid fuel boiler, supplementa-
ry heaters, temperature controls and solar devices

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น สหภาพยุโรป

มีผลบังคับใช้ 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศลงใน Official Journal

เนื้อหำโดยสรุป ร่างกฎระเบียบการแสดงฉลากและบรรจุภัณฑ์ส�าหรับหม้อน�้าที่ใช้
กับน�้ามันเชื้อเพลิงชนิดแข็ง

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

ผลิตภัณฑ์ Solid fuel boilers.

เรื่อง

Draft Commission Regulation implementing Directive 
2009/125/EC of the European Parliament and of the 
Council with regard to ecodesign requirements for solid 
fuel boilers

เจ้ำของกฎระเบียบ สหภาพยุโรป

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศลงใน Official Journal

เนื้อหำโดยสรุป ร่างกฎระเบียบการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศส�าหรับหม้อน�้าที่
ใช้กับน�้ามันเชื้อเพลิงชนิดแข็ง

WTO Type and no. G/TBT/N/FRA/150

ผลิตภัณฑ์ Linear pipe insulation products (International Classifica-
tion for Standards (ICS) code 91.100.60)

เรื่อง

Order amending the amended Order of 21 November 
2002 on the reaction-to-fire performance of construction 
and outfitting materials to include the European classifi-
cation system for linear pipe insulation products
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เจ้ำของกฎระเบียบ ฝรั่งเศส

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วัน

มีผลบังคับใช้ กันยายน - ตุลาคม 2556

เนื้อหำโดยสรุป แก้ไขกฎระเบียบปฏิกิริยาต่อการทนไฟส�าหรับผลิตภัณฑ์กัน
ฉนวนแบบหุ้มท่อเส้นตรง

WTO Type and no. G/TBT/N/JPN/431

ผลิตภัณฑ์ 1,2-Dichloropropane (2903.19) and preparations contain-
ing them, etc.

เรื่อง
Amendment to Enforcement Order of  Industrial Safety 
and Health Law and related ordinance about 1,2-Dichlo-
ropropane

เจ้ำของกฎระเบียบ ญี่ปุ่น

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 19 กรกฎาคม 2556

มีผลบังคับใช้ ยังไม่ก�าหนด

เนื้อหำโดยสรุป แก้ไขกฎหมายสุขภาพและความปลอดภัยในงานด้าน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 1,2-Dichloropropane

WTO Type and no. G/TBT/N/MEX/263

ผลิตภัณฑ์
Electronic equipment and appliances (International Clas-
sification for Standards (ICS) codes 97.030 and 
17.220.20)

เรื่อง

Draft Mexican Official Standard PROY-NOM-032-EN-
ER-2013: Maximum electrical power limits for equipment 
and appliances requiring standby power. Test methods 
and labelling)

เจ้ำของกฎระเบียบ เม็กซิโก

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 22 กรกฎาคม 2556

มีผลบังคับใช้ 180 วันหลังจากประกาศลงใน Official Journal

เนื้อหำโดยสรุป ร่างมาตรฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์พลังงานส�ารอง
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นำงรัชดำ อิสระเสนำรักษ์ รองเลขำธิกำร สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม 
ผู้ประกอบการอาหารฮาลาลภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล เรื่อง  
ความส�าคัญและการตรวจสอบรับรองอาหารฮาลาล เพ่ือการส่งออกสู่ตลาดตะวันออกกลาง 
และกลุ่มประเทศ AEC เมื่อวันที่ 8 มกราคม  2556 ณ ห้องพรรณนาราย 2 ชั้น 2 โรงแรมเอ-วัน 
เดอะรอยัลครสู พทัยา จงัหวดัชลบรุ ี เพือ่กระตุน้ผูป้ระกอบการในการขอการรบัรองอาหารฮาลาล   
และสร้างความเชื่อมั่นในเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร โดยจัดการอบรมใน  
5 ภูมิภาคทั่วประเทศให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภาครัฐ 

สมอ. จัดอบรมผู้ประกอบกำรอำหำรฮำลำล                                                  
เตรียมส่งออกสู่ตะวันออกกลำงและประเทศใน AEC
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นำยอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขำธิกำร สมอ. เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการใช้
ฉลากเขยีวระหว่าง สถาบนัสิง่แวดล้อมไทย และผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม จ�านวน 5 ราย ได้แก่ 
บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จ�ากัด บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จ�ากัด บริษัท  
ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ากัด และบริษัท สามมิตร
มอเตอร์สแมนแูฟคเจอริง่ จ�ากัด (มหาชน) เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2557  ณ ห้องประชมุ 200 สมอ.  

5 ผู้ประกอบกำร ลงนำมสัญญำ
กำรใช้ฉลำกเขียวกับสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย
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นำงรัชดำ อิสระเสนำรักษ์ รองเลขำธิกำร สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจรับรองอาหารฮาลาลเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้าน 
การมาตรฐานของประเทศให้เข้มแข็ง สอดคล้องกับแนวทางสากล และร่วมด�าเนินงานด้าน 
การมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับฮาลาลในโอกาสต่อไป โดยมีผู้ประกอบการด้านอาหารฮาลาล 
เข้าร่วมสมัมนากว่า 50 ราย เมือ่วนัที ่29 มกราคม 2557 ณ โรงแรมฮอลเิดย์ อนิน์ จงัหวดัเชยีงใหม่

สมอ. มอบสถำบันอำหำรจัดสัมมนำ
โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรตรวจรับรองอำหำรฮำลำล





อย่ำหลงเชื่อผู้แอบอ้ำง 
ขอกำรสนับสนุนกำรโฆษณำ 

  เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหน่ึงแอบอ้าง 

ชื่อ สมอ. เ พ่ือขอการสนับสนุนให ้ลงโฆษณา 

ในหนังสือรายงานประจ�าปี และเอกสารเผยแพร่ 

ของทาง สมอ. นั้น  ขอเรียนว่า สมอ. ไม่มีนโยบาย 

ในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์จัดท�าฉบับพิเศษ 

โดยวิธีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 

ผู ้ประกอบการ หาก สมอ. จะด�าเนินการจัดท�า 

จะด�าเนินการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน  จึงขอ

แจ้งเตือนผู้ประกอบการอย่าได้หลงเชื่อในหนังสือ 

ขอการส นับสนุนการ จัดท� าหนั งสื อรายงาน 

ฉบับพิเศษใดๆ  ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว 
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เตือนร้ำนจ�ำหน่ำยทั่วประเทศ  
ระวังมิจฉำชีพปลอมตัวเป็นเจ้ำหน้ำที่

   กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สมอ. และ 

เจ้าหน้าทีต่�ารวจ เข้าไปตรวจสนิค้าในร้านจ�าหน่ายต่างๆ 

สมอ. ขอเรยีนว่าการปฏบิตัหิน้าทีต่รวจร้านจ�าหน่ายนัน้ 

เจ้าหน้าทีข่อง สมอ. จะแสดงบัตรประจ�าตัวพนกังาน

เจ้าหน้าที่ สมอ. ที่ออกให้โดย สมอ. (ตามความใน

มาตรา 45 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ) และแสดงบัตรทุกครั้ง 

ก่อนที่จะตรวจสินค้าภายในร้าน หำกเจ้ำของร้ำน 

มีข้อสงสัย โทรสอบถำมท่ีโทร. 02 202 3429,  

02 202 3517
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ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
กระทรวงอุตสำหกรรม

75/42 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
http://www.tisi.go.th

E-mail thaistan@tisi.go.th
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