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ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จำกสี ของเล่น และเครื่องเล่นสนำม





เรื่องประจำ�ฉบับ

พลำสติกรีไซเคิล 
กับ กำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง



เรื่องประจำ�ฉบับ

พลาสตกิเป็นผลติภณัฑ์ทีม่ปีระโยชน์ใช้สอยหลายอย่าง ปัจจบุนัมพีลาสตกิ
กว่า 10,000 ชนิด มีทั้งแบบแข็งไม่ยืดหยุ่น หรือยืดหดและโค้งงอ ใสหรือขุ่น เป็นต้น 
พลาสติกบางชนิดมีลักษณะคล้ายหนังสัตว์ ไม้ หรือ เส้นไหม อย่างไรก็ตามพลาสติก
แต่ละชนิดมีวัตถุดิบพื้นฐานที่เหมือนกันคือ ปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติ และมีส่วน
ที่ต่างกันคือองค์ประกอบของธาตุอื่นๆ เช่น ออกซิเจน หรือคลอรีน ฯลฯ เราสามารถ
น�าพลาสติกมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายประเภทตั้งแต่ของเด็กเล่นจนถึงลิ้นหัวใจ
เทียม จนหลายคนอาจเข้าใจว่า พลาสติกเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดขยะและสิ้นเปลือง
พลังงาน แต่ในความเป็นจริงการใช้พลังงานในการผลิตขวดซอสมะเขือเทศเมื่อเทียบ
กนัระหว่างขวดทีท่�าจากพลาสตกิกับขวดทีท่�าจากแก้วแล้วพบว่าในกระบวนการผลิต
ขวดซอสมะเขอืเทศท่ีท�าจากพลาสตกิใช้พลงังานน้อยกว่าขวดซอสมะเขอืเทศทีท่�าจาก
แก้วเสยีอกี นอกจากนีพ้ลาสตกิยงัมนี�า้หนกัทีเ่บากว่าแก้วท�าให้สญูเสยีพลงังานในการ
ขนส่งที่น้อยกว่าอีกด้วย

พลาสติกรีไซเคิล กับ การพัฒนาอุตสาหกรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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TISI E-magazine 7TISI E-magazine

จึงมีเหตุผลดีๆ มากมายที่เราควรรีไซเคิลพลาสติก เพราะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่น�า

มาฝังกลบที่มักเกิดปัญหาย่อยสลายยาก รวมทั้งพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable 

plastic) ทีย่่อยสลายยากถ้าหากขาดแสงอาทติย์การรไีซเคลิพลาสตกิจะช่วยลดความต้องการใช้น�า้มันลง

อุตสาหกรรมพลาสติก แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (ต้นน�้า)

 อุตสาหกรรมพอลิมอร์ (กลางน�้า)

 อุตสาหกรรมการขึ้นรูป (ปลายน�้า)

พลาสติกรีไซเคิลจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการขึ้นรูป เพราะปัจจุบันการ

แข่งขันในภาคธุรกิจมีสูงขึ้น การบริหารจัดการที่ดี การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบจึงเป็นสิ่งต้นๆ ที่

ผู้ประกอบการจะให้ความสนใจ กาน�าพลาสติกรีไซเคิลมาใช้เป็นหนึ่งวิธีที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

พลาสตกิขึน้รปูนยิมท�า เนือ่งจากพลาสตกิบางประเภทมคีณุสมบตัทิีด่ใีนการหลอมแล้วน�ามาขึน้รปูใหม่ 

เช่น พอลิเอทีลืนเทเรฟแทเลต (PET) ซึ่งหากน�ามาใช้ในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วยังมีความส�าคัญในแง่

ภาพลักษณ์องค์กร เนื่องด้วยปัจจุบันกระแสอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมาก

ขึ้น การลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภทฟอสซิลจากการรีไซเคิลเป็นวิธีการหนึ่งที่ท�าได้ง่ายไม่ยุ่งยาก 

อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีปัญหาที่ส�าคัญพลาสติกรีไซเคิล นั้นคือ การจัดการขยะ โดย

ขาดการคดัแยกขยะทีด่ที�าให้เกดิการปนเป้ือน น�ามาซึง่ขัน้ตอนในการคดัแยกชนดิพลาสตกิและท�าความ

สะอาด
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การก�าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล
ปัจจบุนัภาครฐัให้ความส�าคญัการรกัษาส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยได้มีการออกระเบยีบ 

เรือ่ง การจดัซือ้จดัจ้างสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมของภาครฐั เมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 2551 

โดยก�าหนดเงือ่นไขให้ผลติภณัฑ์ท่ีได้รับมาตรฐานฉลากเขยีวได้รบัสทิธใินการเข้าเสนองานภาครฐัได้ ภาย

ใต้ข้อบังคับระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

ซึง่มาตรฐานฉลากเขยีวทีเ่กีย่วข้องกบัพลาสตกิรไีซเคลินัน้ ได้แก่ ข้อก�าหนดฉลากเขยีว เรือ่ง 

ผลติภณัฑ์พลาสตกิแปรใช้ใหม่ (Recycled plastics) ของสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย เนือ้หาข้อก�าหนดโดย

สังเขปเป็นการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากพลาสติกรีไซเคิลหรือผสมพลาสติกรีไซเคิลตามอัตราส่วนที่

ก�าหนดโดยน�้าหนัก (แล้วแต่กลุ่มผลิตภัณฑ์) โดยผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะที่ต้องการไม่แตกต่างจาก

ผลิตภัณฑ์ที่ท�างานพลาสติกใหม่

ส�าหรับมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) นัน้ มี มอก. 1310-2538 มาตรฐานพลาสติก

แปรใช้ใหม่ อย่างไรก็ตาม มอก. ดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นก�าหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล 

แต่เป็นข้อก�าหนดเกี่ยวกับการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์พลาสติกว่าท�าจากพลาสติกชนิดใดและให้แสดง

สัญลักษณ์การรีไซเคิลไว้บนผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการคัดแยกและกลับน�ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง

รูปภาพแสดงสัญลักษณ์พลาสติกแปรใช้ใหม่
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การรีไซเคิลพลาสติกสามารถแบ่งได้เป็น 7 ประเภท ตามลักษณะและคุณสมบัติของการใช้

งาน ซึ่งสัญลักษณ์การแยกประเภทของพลาสติก จะบอกเป็นตัวเลขเล็ก ๆ ในวงกลมสัญลักษณ์รีไซเคิล

ดังนี้

เบอร์ 1  คือ พลาสติกประเภทโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต 

(PET) สามารถน�ามารีไซเคิลขวดน�้าพลาสติกชนิดอ่อน ประเภทใช้ได้

ครั้งเดียว หรือขวดซอฟต์ดริ้งค์ทั้งหลาย

เบอร์ 2 หมายถึง โพลิเอทิลินชนิดความหนาแน่นสูง 

(HDPE) ส่วนมากจะน�าไปรีไซเคิลเป็นถุงพลาสติกทั่วไป และกระป๋อง

โยเกิร์ต

เบอร์ 3 พลาสติกประเภทโพลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) 

สามารถน�ากลับมารีไซเคิลเป็น บรรจุภัณฑ์สินค้าอาหาร ของเล่น

พลาสติก พลาสติกห่อหุ้มอาหาร และท่อพลาสติก

เบอร์ 4 คือ พลาสติกประเภทโพลิเอทิลีนชนิดความหนา

แน่นต�่า (LDPE) นิยมน�ากลับมารีไซเคิลเป็นถุงพลาสติกชนิดบาง ไม่

ทนความร้อน หรือถุงด�า กล่องบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องสบู่ ถังขยะ 

เป็นต้น

เบอร์ 5 พลาสติกประเภทโพลิโพรพิลีน (PP) น�ากลับมา

รีไซเคิลเป็น ถุงร้อนใส่อาหาร หรือกล่องบรรจุอาหารส�าหรับอุ่นใน

ไมโครเวฟ และแก้วพลาสติก

เบอร์ 6 พลาสตกิประเภทโพลสิไตรนี (PS) สามารถน�ามา

หลอมเป็นโฟม กล่อง ถ้วย และจาน นอกจากนี้ยังรีไซเคิลเป็นแผงไข่

ไก่ และกล่องวีซีดีได้อีกด้วย

เบอร์ 7 พลาสติกชนิดอื่น ๆ ที่อาจจะน�าพลาสติกหลาย

ชนิดมาผสมกัน แต่ไม่ใช่พลาสติก 6 ชนิดก่อนหน้านี้ อาจจะเป็น

พลาสติกประเภทที่มีส่วนผสมของสาร BPA โพลีคาร์บอเนต หรือ

พลาสติกชีวฐาน (bio-based plastics) มักจะน�ากลับมารีไซเคิลเป็น

ขวดน�้า กล่องและถุงบรรจุอาหาร กระสอบปุ๋ย และถุงขยะ เป็นต้น



อย่างไรก็ตามยังไม่มี มอก. ใดก�าหนดปริมาณการใช้พลาสติกรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ไว้อย่าง

ชดัเจน เพยีงแต่มบีางผลติภณัฑ์ทีก่�าหนดไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องใช้พลาสตกิใหม่ในการท�า เช่น ผลติภณัฑ์

ทีต้่องสมัผสัอาหารบรโิภค หรอืผลติภณัฑ์ทางการแพทย์ ซึง่เน้นเรือ่งความปลอดภยัของผูใ้ช้ทีอ่าจจะได้

รับจากสารปนเปื้อนจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

กระบวนการประยุกต์ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการพฒันามาตรฐาน
อุตสาหกรรมรีไซเคิล

ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999 – 2556 มาตรฐานอุตสาหกรรม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม) มีแนวทางในการน�าไปปฏิบัติ ดังนี้

ความมีเหตุผล 

ในการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลนั้น ต้องค�านึงเหตุผลด้าน

การใช้งานทีเ่หมาะสมกบัผลติภณัฑ์นัน้ๆ โดยผลติภณัฑ์บางประเภทมีการมุ่งเน้นความปลอดภยักจ็�าเป็น

ต้องจ�ากดัการใช้ปรมิาณพลาสตกิรไีซเคลิ ส่วนผลิตภณัฑ์ทีมุ่่งเน้นเรือ่งประสิทธภิาพการใช้งาน เช่น แท่น

พลาสติกรองรับสินค้า (Plastic Pallet) ก็ไม่มีข้อจ�ากัดในการใช้พลาสติกรีไซเคิล หากแต่ผลิตภัณฑ์ที่

ผลิตได้ต้องสามารถผ่านคุณลักษณะการใช้งานที่ก�าหนดไว้ได้

ความพอประมาณ
ในการก�าหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์พลาสติก (หรือผลิตภัณฑ์อื่นทั่วไป) ต้องเข้าใจ

ลกัษณะและการใช้งาน โดยมุง่เน้นการก�าหนดคุณลักษณะทีเ่หมาะสมพอประมาณแก่การใช้งานตามแต่

ความจ�าเป็น โดยต้องเข้าใจว่าคุณสมบุติของผลิตภัณฑ์ที่สูงเกินกว่าความจ�าเป็นนั้นเป็นทั้งต้นทุนและ

ความสิน้เปลอืงทรพัยากร หากเป็นเช่นนัน้แล้วการน�าพลาสตกิรไีซเคลิกลบัมาใช้จะมีความเป็นไปได้มาก

ยิ่งขึ้น

10 สมอสาร
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การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
การส่งเสริมการใช้พลาสติกรีไซเคิลในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่สมควร

ให้การสนับสนุน เพราะได้ประโยชน์ทั้งในแง่เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแน่นอนว่าการผลิตพลาสติก

ใหม่นัน้ต้องน�าเข้าน�า้มนัดบิจากต่างประเทศ การเพิม่ปรมิาณการใช้ย่อมมผีลต้องการขายดลุการค้าของ

ประเทศทั้งการผลิตยังตองใช้พลังงานและทรัพยากรในอนาคต

ความรู้
การศกึษาวจิยัผลติภณัฑ์และการทดสอบเปรยีบเทยีบเป็นข้อมลูส�าคญัในการผลติผลติภัณฑ์

พลาสตกิรไีซเคลิ เนือ่งจากจะเป็นข้อพิสจูน์ทีจ่�าเป็นทัง้ในการพฒันาผลติภณัฑ์และยนืยนัคณุภาพสนิค้า

ต่อผูบ้รโิภค เช่น อัตราส่วนการผสมระหว่างเมด็พลาสตกิใหม่กบัพลาสตกิรไีซเคลิ เพือ่ให้ได้สมบตัเิชงิกล

ที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้น อีกทั้งความรู้ในการเลือกวัสดุพลาสติกรีไซเคิลที่เหมาะสม 

กับผลิตภัณฑ์ เช่นขวด PET น�ากลับมาแปรใช้ใหม่เป็นเส้นใยพอลิเอสเตอร์

คุณธรรม
การก�าหนดปริมาณพลาสตกิรไีซเคลิในผลติภณัฑ์ต้องค�านงึคณุภาพและความปลอดภยัของ

ผลติภณัฑ์พลาสตกิทีผ่ลติทีส่่งผลต่อผูบ้รโิภคเป็นส�าคญั และการให้ข้อมูลทีเ่ป็นจรงิแก่ผูบ้รโิภค ซึง่ข้อมลู

ที่ให้บางครั้งเป็นผลดีต่อผลิตภัณฑ์มากกว่าผลเสียแง่การรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น แสดงค่าคาร์บอนฟุตปริ้

นท์ หรือ เสื้อตัวท�าจากขวดพลาสติกรีไซเคิล   





สกู๊ปพิเศษ

สมอ. Road Show ทั่วประเทศ
ให้ควำมรู้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
เฝ้ำระวังอันตรำยจำกสี ของเล่น 
และเครื่องเล่นสนำม
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สกู๊ปพิเศษ

สมอ. Road Show ทั่วประเทศให้ควำมรู้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
เฝ้ำระวังอันตรำยจำกสี ของเล่น และเครื่องเล่นสนำม

ผ่านพ้นไปแล้วส�าหรับการจัดสัมมนา Road Show “อันตรายจากสี 
ของเล่น และเคร่ืองเล่นสนาม” ที่จัดโดยส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) ตั้งแต่เดือนเดือนสิงหาคม 2556 – มิถุนายน 2557 ร่วม  
5 ครั้ง ทั่วภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถสรุปภาพรวมได้ ดังนี้

ความเป็นมา : สัมมนาอันตรายจากสี
ปัจจุบันเด็กๆ มีความเสี่ยงต่อการได้รับสารตะกั่วจากของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานโดย

เฉพาะในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ท่ีมคีวามเสีย่งจากสนี�า้มนัใช้ทาผนงัด้านในของห้องเรยีนในศนูย์ ซึง่
บางครั้งเป็นสีที่ได้รับบริจาคมา หรือซื้อมาโดยไม่ได้มาตรฐาน ประกอบกับการสุ่มตรวจสอบสี
น�้ามัน และของเล่นท่ีจ�าหน่ายในท้องตลาดซึ่งไม่มีมาตรฐาน พบว่ามีสารตะกั่วปนเป้ือนสูงเกิน
เกณฑ์ทีก่�าหนด ซึง่อาจจะเกดิอนัตรายต่อพฒันาการของเดก็เลก็เม่ือน�าไปเล่นได้  สมอ. ในฐานะ
หน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้ด�าเนินการให้มีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้ของเล่น
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) ผู้ท�า น�าเข้า จะต้องขออนุญาตก่อนท�าและน�าเข้า 
และผูจ้�าหน่ายจะต้องจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ทีไ่ด้มาตรฐานเท่านัน้ มิฉะนัน้จะมีความผดิตามกฎหมาย 

ดงันัน้ เพือ่เป็นการให้ความรูแ้ละเฝ้าระวงัให้แก่ผูบ้รโิภคโดยเฉพาะผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัเดก็
เลก็ สมอ. จงึได้จดัให้มกีารสมัมนาวชิาการเกีย่วกบัอนัตรายจากส ีของเล่น และเครือ่งเล่นสนาม 
รวมทัง้เฝ้าระวงัพฤตกิรรมของเดก็เพือ่ไม่ให้ได้รบัอันตรายจากสี แก่เจ้าหน้าทีป่ระจ�าศูนย์พฒันา
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ต่างๆ 
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วัตถุประสงค์การจัดสัมมนา
1. เพื่อให้ความรู้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกใช้สี

ทาอาคาร เครื่องเล่นสนามที่ปลอดภัย รวมถึงวิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมของเด็กไม่ไห้มีความ
เสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากสีไม่ได้มาตรฐาน

2. เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมปลอดภัยจากสารตะกั่ว การเลือกใช้ของเล่นให้
เหมาะสมกับวัยของเด็ก การออกแบบอาคารและการใช้สีแต่ละประเภท ให้สภาพแวดล้อมใน
ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย

กิจกรรมสัมมนา
สมอ. จัดกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 การบรรยาย
สมอ. จัดการบรรยายและอภิปรายโดยวิทยากร จาก สมอ. ประธานคณะกรรมการ

วิชาการ 423 ของเล่น ผู้แทนสถาปนิกสยาม จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง 

 อันตรายที่เกิดแก่เด็กเล็กในสถานศึกษา

 อันตรายจากของเล่นและเครื่องเล่นสนาม และวิธีการป้องกัน 

 การตรวจสอบเครื่องเล่นสนาม
ส่วนที่ 2 นิทรรศการ
สมอ. จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง “สี และของเล่น มาตรฐาน”
ส่วนที่ 3 การตรวจสอบของเล่นจากศูนย์เด็กเล็ก
สมอ. บริการตรวจสอบปริมาณสารตะกั่วในสีที่ใช้ทาเคลือบของเล่นเด็กของศูนย์เด็ก

เล็กที่เข้าร่วมงานสัมมนา  

1

2
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เป้าหมาย ของ สมอ. ในการจัดโครงการ
สมอ. ได้น�าร่อง จัดสัมมนาผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนจ�านวน 4 ครั้ง ทั่วภูมิภาค แบ่งเป็น

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ�านวน 300 ศูนย์/ครั้ง

 ผู้ผลิต นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ สมอ. รวม 100 คน/ ครั้ง
กิจกรรมที่ด�าเนินการแล้ว
สมอ. ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการฯ จ�านวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ประกอบด้วย

 ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร วันที่ 16 สิงหาคม 2556

 ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่  วันที่ 19 ธันวาคม 2556

 ครั้งที่ 3  จังหวัดขอนแก่น วันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2557

 ครั้งที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 
3 มิถุนายน 2557
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ประโยชน์การจัดโครงการ
ผู ้ เข ้ าร ่วมสัมมนาจะได ้รับความรู ้  

ความเข้าใจในการเลือกซื้อ เลือกมีโอกาสได้แลก
เปลี่ยนความคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก 
เพื่อหาวิธีการแก้ไข ป้องกันอันตรายจากสีที่ไม่ได้
มาตรฐาน เพื่อน�ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ก�าหนดมาตรฐานเพือ่ความปลอดภยัของผูบ้ริโภค
ต่อไป เพือ่ความปลอดภยั และเสรมิสร้างคณุภาพ
ชวีติทีด่ขีองเยาวชนไทยทีจ่ะเป็นก�าลงัของชาติต่อ
ไปในอนาคต 





WTO/TBT
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WTO/TBT

WTO/TBT

WTO Type and no. G/TBT/N/PHL/164

ผลิตภัณฑ์ Centrifuged natural  rubber sheets latex - ICS 83.040.10.

เรื่อง Draft Philippine National Standard (DPNS) 202:2013 - 
Centrifuged natural raw rubber latex

เจ้ำของกฎระเบียบ ฟิลิปปินส์

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 29 เมษายน 2556

มีผลบังคับใช้ 15 วันหลังจากประกาศ

เนื้อหำโดยสรุป ร่างมาตรฐานน�้ายางธรรมชาติที่ใช้เครื่องปั่นแยก

WTO Type and no. G/TBT/N/QAT/290

ผลิตภัณฑ์ Food packages part 2 - plastic packages -general re-
quirements: (ICS: 67.040 )

เรื่อง Food packages Part 2 - plastic packages -general require-
ments

เจ้ำของกฎระเบียบ กาตาร์

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

เนื้อหำโดยสรุป ร่างข้อก�าหนดบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้บรรจุอาหาร
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WTO Type and no. G/TBT/N/SAU/527

ผลิตภัณฑ์ ICS 23.120, ICS:97.060, ICS 97.40.30.

เรื่อง The Energy Consumption Efficiency Label Regulation after 
modification for Electrical Appliances

เจ้ำของกฎระเบียบ ซาอุดีอาระเบีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2556

เนื้อหำโดยสรุป กฎระเบียบการแสดงฉลากประหยัดพลังงานส�าหรับผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้าประเภท ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ตู้แช่ และเครื่องซักผ้า

WTO Type and no. G/TBT/N/UGA/296

ผลิตภัณฑ์ Pipes and fittings of other materials, 23.040.50.

เรื่อง
FDUS 928-2:2012, Threaded unplasticized polyvinyl chlo-
ride (PVC-U) water well filter pipes and casings - Part 2: 
DN 100 to DN 200 pipes with trapezoidal thread

เจ้ำของกฎระเบียบ ยูกันดา

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ เมื่อ Minister for Trade, Industry and Cooperatives ประกาศ
เป็นมาตรฐานบังคับ

เนื้อหำโดยสรุป ร่างมาตรฐานข้อกหนดท่อและข้อต่อพีวีซีแบบเกลียวสี่เหลี่ยม
คางหมู (trapezoidal thread) ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
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WTO Type and no. G/TBT/N/UGA/297

ผลิตภัณฑ์ Construction materials and building, (91)

เรื่อง FDUS 970-2:2012, Agglomerated stone-slabs and cut-to-
size product - Part 2: Product requirements

เจ้ำของกฎระเบียบ ยูกันดา

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ เมื่อ Minister for Trade, Industry and Cooperatives ประกาศ
เป็นมาตรฐานบังคับ

เนื้อหำโดยสรุป ร่างมาตรฐานกระเบื้องหินขัดและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปูพื้นตามแบบที่
ก�าหนด

WTO Type and no. G/TBT/N/USA/794

ผลิตภัณฑ์ Renewable fuel standards (RFS) (HS 2710; ICS 13.020, 
75.160).

เรื่อง RFS Renewable Identification Number (RIN) Quality As-
surance Program

เจ้ำของกฎระเบียบ สหรัฐอเมริกา

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 18 เมษายน 2556

มีผลบังคับใช้ ยังไม่ก�าหนด

เนื้อหำโดยสรุป มาตรฐานเชื้อเพลิงกลับมาใช้ใหม่
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WTO Type and no. G/TBT/N/USA/795

ผลิตภัณฑ์ Medical devices (ICS 11.040)

เรื่อง
Extreme Weather Effects on Medical Device Safety and 

Quality

เจ้ำของกฎระเบียบ สหรัฐอเมริกา

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 10 พฤษภาคม 2556

มีผลบังคับใช้ ยังไม่ก�าหนด

เนื้อหำโดยสรุป กฎระเบียบความปลอดภัยและคุณภาพของเครื่องมือแพทย์

WTO Type and no. G/TBT/N/USA/796

ผลิตภัณฑ์ Chemical substances (ICS 13.020, 71.100)

เรื่อง Proposed Significant New Use Rules on Certain Chemical 
Substances

เจ้ำของกฎระเบียบ สหรัฐอเมริกา

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 26 เมษายน 2556

มีผลบังคับใช้ ยังไม่ก�าหนด

เนื้อหำโดยสรุป
เพิ่มรายชื่อสารเคมี 37รายการ ในรายชื่อสารพิษและผู้ผลิต ผู้น�า
เข้า สารเคมีต้องแจ้งหน่วยงาน EPA ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน
ก่อนผลิตหรือน�าเข้า



24 สมอสาร

WTO Type and no. G/TBT/N/USA/797

ผลิตภัณฑ์ Drug labelling (ICS 11.120)

เรื่อง

Guidance for Industry on Labeling for Human Prescription 
Drug and Biological Products - Implementing the Physi-
cian Labeling Rule Content and Format Requirements; 
Availability

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น สหรัฐอเมริกา

มีผลบังคับใช้

มีผลบังคับใช้ ยังไม่ก�าหนด

เนื้อหำโดยสรุป แนวทางการแสดงฉลากยาทางการแพทย์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ยา
และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ

WTO Type and no. G/TBT/N/USA/798

ผลิตภัณฑ์ Residential water heaters (HS 8516.10, ICS 13.020, 
97.100).

เรื่อง
Energy Conservation Program for Consumer Products: 
Energy Conservation Standards for Residential Water 
Heaters

เจ้ำของกฎระเบียบ สหรัฐอเมริกา

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 29 เมษายน 2556

มีผลบังคับใช้ ยังไม่ก�าหนด

เนื้อหำโดยสรุป มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานส�าหรับเครื่องท�าน�้าร้อน
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WTO Type and no. G/TBT/N/USA/799

ผลิตภัณฑ์ Lamps (HS: 9405, ICS: 13.020, 29.140).

เรื่อง
Conservation Program: Availability of the Preliminary 
Technical Support Document for General Service Fluores-
cent Lamps and Incandescent Reflector Lamps

เจ้ำของกฎระเบียบ สหรัฐอเมริกา

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 15 เมษายน 2556

มีผลบังคับใช้ ยังไม่ก�าหนด

เนื้อหำโดยสรุป แก้ไขมาตรฐานอนุรักษ์พลังงานส�าหรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
และหลอดอินแคนเดสเซนต์

หมายเหต ุ สามารถอ่านรายละเอยีดฉบบัเตม็ได้ที ่http://www.tisi.go.th/wto/notif.php
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นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการ สมอ. ร่วมลงนามกับผู้บริหารอีก 3 หน่วยงาน 
ได้แก่ ส�านกังานคณะกรรมการการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) 
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยาง  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยยาง
ธรรมชาติในการก�าหนดมาตรฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมยางของไทยให้เป็นที่
ยอมรับในระดับอาเซียน และสากล ในวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมโนโวเทล 
สยามสแควร์

สมอ. ร่วมลงนำม MoU กับ 3 หน่วยงำน 
สนับสนุนกำรก�ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ยำงรองรับ AEC
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ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมเจ้า
หน้าที ่สมอ. เพือ่การจดัท�ามาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)ได้ครบถ้วน ถกูต้องตามหลกั
สากล ในหัวข้อ “การใช้งาน Template การจัดท�าร่างมาตรฐานฯ ไม่อยากอย่างที่คิด” เมื่อวัน
ที่  17 -18 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ

เตรียมควำมพร้อมเจ้ำหน้ำที่ สมอ. 
เพื่อกำรก�ำหนดมำตรฐำน
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ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดสัมมนาผู้ประกอบการเรื่อง 
“กระบวนการตรวจสอบเพือ่อนญุาตทีป่รบัปรุงใหม่” เพือ่อ�านวยความสะดวกให้ผูป้ระกอบการ
โดยสามารถวางแผนการท�างานการด�าเนนิธรุกจิได้อย่างต่อเนือ่ง ลดความซ�า้ซ้อน และท�าให้เกดิ
ความรวดเรว็ยิง่ขึน้ โดยมนีายอาทติย์ วฒุคิะโร รองปลดักระทรวงอตุสาหกรรม เป็นประธานในพธิี
เปิดงาน เมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 2557 ณ ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา

สมอ.ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำร ลดขั้นตอนขอ มอก, 
ร่นระยะเวลำจำก 43 เหลือ 26 วัน
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ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) และสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอส
โอ (สรอ.) ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลง เพือ่ร่วมกนัขบัเคลือ่น มอก.9999 สูภ่าคปฏบิตั ิเพือ่ส่งเสรมิ
ให้สถานประกอบการสามารถด�าเนนิธรุกจิภายใต้สภาวะการณ์ในปัจจบุนั ทีม่คีวามผนัแปรทาง
เศรษฐกจิ ให้สามารถอยูไ่ด้อย่างมัน่คงและยัง่ยนื  โดยม ีนายอาทติย์ วฒุคิะโร รองปลดักระทรวง
อตุสาหกรรม ร่วมเป็นสกัขพียาน  ในวนัพธุที ่23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชมุชณุหะวณั ชัน้ 
3 กระทรวงอตุสาหกรรม

สมอ. และ สรอ. ลงนำม MoU ขับเคลื่อน มอก.9999 
สู่ภำคปฎิบัติอย่ำงยั่งยืน



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 นับสนุนการจั ดท� าหนั งสื อรายงาน 

ฉบับพิเศษใดๆ  ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว 
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เตือนร้ำนจ�ำหน่ำยทั่วประเทศ  
ระวังมิจฉำชีพปลอมตัวเป็นเจ้ำหน้ำที่

   กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สมอ. และ 

เจ้าหน้าทีต่�ารวจ เข้าไปตรวจสนิค้าในร้านจ�าหน่ายต่างๆ 

สมอ. ขอเรยีนว่าการปฏบิตัหิน้าทีต่รวจร้านจ�าหน่ายนัน้ 

เจ้าหน้าทีข่อง สมอ. จะแสดงบตัรประจ�าตวัพนกังาน

เจ้าหน้าที่ สมอ. ที่ออกให้โดย สมอ. (ตามความใน

มาตรา 45 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ) และแสดงบัตรทุกครั้ง 

ก่อนที่จะตรวจสินค้าภายในร้าน หากเจ้าของร้าน 

มีข้อสงสัย โทรสอบถามที่โทร. 02 202 3429,  

02 202 3517



ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

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