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เรื่องประจำ�ฉบับ
ความปลอดภัย

ของสีและสารเคมีที่ใช้กับเสื้อผ้า

เรื่องประจำ�ฉบับ
นางสาวศิวลักษณ์ จันทร์คง
นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ

ความปลอดภัย

ของสีและสารเคมีที่ใช้กับเสื้อผ้า

ปัจจุบันเสื้อผ้าที่สวมใส่ไม่ว่าจะเป็น
เสื้อ กางเกง กระโปรง ถุงเท้า ชุดชั้นใน และ
เสื้อผ้าเด็ก มีให้เลือกหลากหลายทั้งสีสัน
และรู ป แบบ สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ค วรค� ำ นึ ง ถึ ง
นอกจากสีสนั และรูปแบบ คือ ความปลอดภัย
ของสีทใี่ ช้ ไม่วา่ จะเป็นความเป็นกรด – ด่าง
ฟอร์มาลดีไฮด์ อนุภาคโลหะหนัก และสีเอโซ
ที่ให้แอโรแมติก แอมีน เพราะสีที่มีสารเคมี
เหล่ า นี้ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ ร่ า งกาย
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

TISI E-magazine

7

สมอ. ได้ก�ำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป : ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็น
อันตราย มาตรฐานเลขที่ มอก. 2346 – 2550 โดยแบ่ง
ประเภทเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปตามการใช้งาน
เป็น 3 ชนิด คือ

1

ชนิดทื่ 1 เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์แต่งกาย
และของใช้อนื่ ทีท่ ำ� จากผ้าส�ำหรับเด็ก
อ่อน เช่น เสื้อนอนเด็ก ผ้าอ้อม ถุงมือ
ถุงเท้า หมวก

2
ชนิดที่ 2 เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์แต่งกายส�ำหรับ
ชาย หญิง และเด็กทีใ่ ช้สวมใส่ชนั้ ในและชัน้ นอก
ทีม่ พี นื้ ผิวสัมผัสผิวหนังร่างกายโดยตรง เช่น เสือ้
ชั้ น ในชาย เสื้ อ ชั้ น ในสตรี เสื้ อ เชิ้ ต เสื้ อ สตรี
กางเกงในชาย กางเกงในสตรี กางเกงขาสั้น
กางเกงขายาว กระโปรงชุด ถุงเท้าบุรุษ ถุงมือ
ถุงน่อง

3
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สมอสาร

ชนิดที่ 3 เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์แต่งกาย
ส�ำหรับชาย หญิง และเด็กที่ใช้สวมใส่
ชัน้ นอกทีม่ พี นื้ ผิวส่วนน้อย สัมผัสผิวหนัง
ร่างกาย เช่น เสือ้ สูท เสือ้ กันหนาว แจ็กเกต
สเวตเตอร์ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ

โดยแต่ละชนิดมีเกณฑ์ก�ำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของสีและสารเคมีที่อันตราย ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คุณลักษณะด้านความปลอดภัยของสีและสารเคมีที่อันตราย
คุณลักษณะ

หน่วย

ความเป็น กรด – ด่าง (pH)

ชนิดที่ 1

-

ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์

น้อยกว่า

mg/kg

อนุภาคโลหะหนัก
- ตะกั่ว
- แคดเมียม
- โครเมียมทั้งหมด
- โครเมียม (VI)
- ทองแดง

น้อยกว่า

mg/kg

ไม่เกิน

mg/kg

สีเอโซที่ให้แอโรแมติกแอมีน*

เกณฑ์ที่กำ�หนด

* หมายถึง แอโรแมติแอมีน 24 ตัว รายละเอียดตาม มอก. 2346 – 2550
ที่มา : เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป : ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย (มอก. 2346 – 2550)
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อันตรายที่เกิดจากสารเคมีที่ใช้กับเสื้อผ้า สรุปได้ดังนี้
ความเป็น กรด – ด่าง (pH)
ผลิตภัณฑ์ผา้ ทีผ่ า่ นกระบวนการย้อมสี ผลจาก
การย้อมท�ำให้ผา้ มีสภาพความเป็น กรด ด่าง โดยเฉพาะ
ผ้าทีม่ กี ารย้อมสีธรรมชาติ และใช้นำ�้ บาดาลทีม่ คี า่ pH สูง
ผ้าก็จะมีค่า pH สูงหรือความเป็นด่างสูงตามไปด้วย
โดยทั่วไปผิวของคนจะมีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ เพื่อช่วย
ควบคุมสมดุลการเจริญเติบโตของจุลนิ ทรีย์ (microflora)
และคอยป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อผิว
เจริญเติบโต แต่ถา้ สภาพสมดุลเปลีย่ นไป เช่น เกิดความด่าง
จะท�ำให้ผิวหนังเกิดการระคายเคืองและติดเชื้อได้ง่าย
ฉะนั้นเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่สัมผัสกับร่างกาย
หากมีความเป็น กรด - ด่าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่ก�ำหนดไว้จะท�ำให้ผิวหนังที่สัมผัสกับผ้า
มีความปลอดภัย
ฟอร์มาลดีไฮด์ formaldehyde
ในอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอจะใช้ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารกันไม่ให้
ผ้ายับ กลิ่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เกิดขึ้นจะมีแหล่งที่มาจาก 2 แหล่งด้วยกัน คือ
จากฟอร์ม าลดี ไ ฮด์ ที่ ติดมากั บ สารกั น ยั บตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการสั ง เคราะห์ และ
จากการสลายตัวของสารกันยับในระหว่างการตกแต่งส�ำเร็จหรือการเก็บ หากมี
การจัดเก็บในที่ที่มีฟอร์มาลดีไฮด์อยู่ในบรรยากาศ หรือเก็บไว้รวมกับผ้าที่มี
ฟอร์มาลดีไฮด์หรือถูกน�ำไปเย็บติดกับผ้าที่มีสมบัติดังกล่าว เนื่องจากผ้ามีสมบัติ
ดูดซึมฟอร์มาลดีไฮด์ ผ้าที่มีการดูดซึมได้มากที่สุดคือ ผ้าเรยอง รองลงไปได้แก่
ไนล่อน ฝ้าย และโพลีเอสเตอร์ตามล�ำดับ ซึ่งอันตรายของฟอร์มาลดีไฮด์นั้นก่อให้
เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง เยื่อบุตา ทางเดินหายใจ และเกิดมะเร็งได้
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อนุภาคโลหะหนัก: ตะกัว่ แคดเมียม โครเมียมทัง้ หมด โครเมียม (VI)
และทองแดง
โลหะหนัก อาทิ ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียมทั้งหมด โครเมียม (VI) และ
ทองแดง จะติดมาพร้อมสารฟอกย้อมและสีย้อมส�ำหรับสิ่งทอบางประเภท
โลหะหนั ก เหล่ า นี้ ส ามารถสะสมในร่ า งกายได้ เ ป็ น ระยะเวลานานและมี
ความเป็นพิษสูง มีผลกระทบต่อสุขภาพซึง่ ไม่สามารถรักษาให้กลับคืนมาดังเดิมได้
เช่น ความเสียหายต่อระบบประสาท ระบบเลือด ความเสียหายต่อตับและไต
และสารที่มีสมบัติก่อมะเร็ง
สมอสาร

สียอ้ มเอโซ (Azo dyes) ทีแ่ ตกตัวให้แอโรแมติกแอมีน
azo group (–N=N–) เป็นหมูฟ่ ง คช นั ทีท่ าํ ให้เกิดสี และ
สียอ้ มประเภทเอโซบางชนิดจะแตกตัวในระหว่างการใช้งานและ
ปลดปล่อยสารเคมีทเี่ รียกว่าแอโรแมติกแอมีน (aromatic amines)
อันเป็นสารที่มีสมบัติก่อมะเร็ง

จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น
ปัจจุบันมีเสื้อผ้าที่ผลิตมาจากประเทศ
เพือ่ นบ้านเรา เช่น จีน เวียดนาม มีราคาถูก
โดยไม่ ค� ำ นึ ง ถึ ง อั น ตรายของสารเคมี
และสีย้อมที่เกิดขึ้น ดังนั้น ผู้บริโภคที่
เลื อ กใช้ เ สื้ อ ผ้ า ควรดู ฉ ลากสิ น ค้ า ที่ ไ ด้
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม
หรือ มอก. จึงจะไว้วางใจในผลิตภัณฑ์
สินค้านั้นได้

เอกสารอ้างอิง
มอก. 2346 – 2550 เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป : ความปลอดภัยจากสีและสารเคมี
ที่เป็นอันตราย
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ. คู่มือ REACH ส�ำหรับอุตสาหกรรม
สิ่งทอไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1, 2553
นฤมล ศิริทรงธรรม. รายงานการศึกษาทดลอง เรื่อง การพัฒนากรรมวิธี
การวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์. กลุ่มงานเทคโนโลยีสิ่งทอ
(เคมีสิ่งทอ) ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2543
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สกู๊ปพิเศษ

สมอ. เชิญชวนเข้าร่วมประกวดบทความวันรับรองระบบงานโลก
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ส�ำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข และกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นหน่วยงานที่ด�ำเนินงานด้านการรับรองระบบงานของประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
ความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมการรับรองระบบงาน (MRA) ขององค์การระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการรับรองระบบงาน หรือ IAF และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการ
รับรองห้องปฏิบัติการ หรือ ILAC ทั้ง 2 องค์การได้ก�ำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปีเป็น
“วันรับรองระบบงานโลก หรือ World Accreditation Day” และขอความร่วมมือประเทศ
สมาชิกร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมด้านการรับรองระบบงานในวันดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี
ซึง่ ในปีนไี้ ด้กำ� หนดหัวข้อในการรณรงค์สง่ เสริม คือ “Accreditation : Facilitation World Trade”
โดยเน้นถึงบทบาทและความส�ำคัญของการรับรองระบบงานในการสนับสนุนการอ�ำนวยความ
สะดวกทางการค้า
ในปีนี้ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และหน่วยรับรองระบบงาน
ของไทยทั้ง 4 หน่วยงาน ได้ก�ำหนดจัดงานเนื่องในโอกาสวันรับรองระบบงานโลกในวันที่
7 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยจัดให้มีการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ และการประกวดบทความในหัวข้อเรื่อง การรับรองระบบงานกับการอ�ำนวย
ความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ “Accreditation – Facilitating World Trade”
ชิงเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดบทความ
2.1 บทความหลักเขียนเป็นภาษาไทย โดยอาจมีภาษาอังกฤษก�ำกับตามความจ�ำเป็น
2.2 สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่แปล/แปลง จากงานเขียนของผู้อื่น
2.3 เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์ในเอกสารสาธารณะใดมาก่อน
2.4 เนื้อหามีความสอดคล้องกับ theme ของงาน และแสดงให้เห็นประโยชน์ของ
การรับรองระบบงาน
2.5 การประกวดนี้เปิดให้แก่สาธารณชนทั่วไป ไม่จ�ำกัดอายุ อาชีพ และการศึกษา
2.6 บทความที่ส่งประกวดทุกเรื่องถือเป็นลิขสิทธ์ของส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
เกณฑ์การตัดสิน
1. เนื้อหาสาระ							
40 คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์ 						
40 คะแนน
3. รูปแบบ ส�ำนวนภาษา การใช้ตัวสะกด ประโยค และวรรคตอน 20 คะแนน
รวมทั้งหมด 								
100 คะแนน
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คณะกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการในการตัดสินบทความทีส่ ง่ เข้าประกวด ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจาก ส�ำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ
ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ผูส้ นใจส่งบทความเข้าประกวดสามารถศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรอง
ระบบงานได้จาก www.tisi.go.th , www.ilac.org , www.iaf.nu สอบถามข้อมูล
เพิม่ เติมได้ทกี่ ลุม่ วิชาการและประสานการรับรองระบบงาน ส�ำนักงานคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โทรศัพท์ : 02 202 3327 e-mail : tlas@tisi.go.th หรือ thainsc2@gmail.com

กระทรวงอุ ต สาหกรรมขอเชิ ญ ผู ้ ป ระกอบการสมั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก
รางวัลอุตสาหกรรม ประจ�ำปี พ.ศ. 2556
ความเป็นมาของการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมไดร เิ ริม่ ดําเนินการคัดเลือก “อุตสาหกรรมและโรงงานดีเดน” เพือ่
ประกาศเกียรติคุณ และมอบโลรางวัลจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาส
วันคลา ยวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรมของทุกๆ ปใ นวันที่ 5 พฤษภาคม มาตัง้ แตป พ .ศ. 2524
-2535 ตอมาในป 2536 ไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคัดเลือก และการมอบรางวัลโดยจัด
เปนงาน “อุตสาหกรรมดีเดน” ขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2536 โดยเปนการมอบ
รางวัลของฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (Prime Minister Industry Award) ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล
ซึ่งไดจัดตอเนื่องทุกปจนถึงปจจุบัน
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการที่มีความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์
งานที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กิจการอุตสาหกรรมอื่นๆ
ตลอดจนเป็นขวัญและก�ำลังใจให้ผปู้ ระกอบการ ในการสร้างสรรค์สงิ่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการประกอบการในด้านต่างๆ
อย่างมีศกั ยภาพ เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม และเพิม่ ศักยภาพ
ในการแข่งขันทางการค้า ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตของประเทศโดยรวม
TISI E-magazine
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แนวทางการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจ�ำปี พ.ศ.2556
การจั ด งานรางวั ล อุ ต สาหกรรม ประจ� ำ ปี พ.ศ.2556กระทรวงอุ ต สาหกรรมมี น โยบาย
การจัดงานโดยเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มโี อกาสเป็นเจ้าภาพหน่วยงานละ 2 ปี
ในปีนแี้ ละปี 2557 ได้มอบหมายให้สำ� นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม หรือ สมอ. เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดงาน โดยก�ำหนดให้มีรางวัล 2 ระดับประกอบด้วย
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น จ�ำนวน 7 ประเภทรางวัล ได้แก่
1. การเพิ่มผลผลิต
2. การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. การบริหารความปลอดภัย
4. การบริหารงานคุณภาพ
5. การจัดการพลังงาน
6. การบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
7. การจัดการโลจิสติกส์
รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมจ�ำนวน 1 รางวัล โดยผู้สมัครต้องได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ประเภท นับจากปี พ.ศ.2536 เป็นต้นมา
คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นกิจการที่มีการลงทุนในประเทศไทยโดยไมจ�ำกัดประเภทและขนาด
2. ผูส มัครแตล ะรายสามารถสมัครไดมากกวา 1 ประเภท แตมสี ทิ ธิรบั รางวัลไดเพียง 1 ประเภท
รางวัลเท่านัน้ ทัง้ นีใ้ หร ะบุประเภทรางวัลเรียงลําดับตามความประสงคของผูส มัครไว้ลว่ งหนาเมือ่ ยืน่ ใบสมัคร
3. ผูไดรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดนของกระทรวงอุตสาหกรรมมาแล้ว สามารถสมัครเขารับการ
คัดเลือกไดเฉพาะในประเภทที่ยังไมเคยได้รับรางวัล ยกเวนไดรับรางวัลประเภทนั้นมาแลวเกินกวา 3 ป
(นับตั้งแต 31 พฤษภาคม 2553) สามารถสมัครเขารับการคัดเลือกประเภทเดิมไดอีก
4. ในการพิจารณาคัดเลือกอาจจะมีการพิจารณาแยกขนาด และจัดกลุ่มของอุตสาหกรรมตาม
ความเหมาะสม
5. สถานประกอบการมิได้กระท�ำผิดกฎหมายใดๆของประเทศ ไมเคยถูกรองเรียนหรือเคย
ถูกรองเรียนโดยเรื่องรองเรียนมีมูลเหตจากโรงงาน แตยุติแลวเปนเวลา 3 ปขึ้นไป และไมเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นเสียชีวิตในระยะ 3 ปยอนหลัง (นับตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2553)
6. สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก ยินดีให้ความร่วมมือเปนวิทยากร หรือให้เยี่ยมชม
กิจการ เพื่อเผยแพรสิ่งที่กิจการไดดําเนินการเปนโรงงานตัวอย่างให้แก่กิจการอื่น ๆ ตามสมควร
การมอบรางวัล
พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมทั้งรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน และรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม
ประจําปพ.ศ.2556 จะมีขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 โดยฯพณฯ นายกรัฐมนตรีใหเกียรติ
เปนผูมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
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การรับสมัคร
ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ดูรายละเอียด
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tisi.go.th กรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อม
แนบข้อมูลให้ครบถ้วนตามข้อก�ำหนดและหลักเกณฑ์ของรางวัลแต่ละประเภทส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร
ดังกล่าวได้ที่
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ฝ่ายเลขานุการคณะท�ำงาน
พิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมแต่ละประเภท
- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11, ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิค จ.ล�ำปาง,
ศูนย์พัฒนาอัญมณี จ.พะเยา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (ทุกจังหวัด)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม
ส�ำนักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการมาตรฐาน
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นายวีระศักดิ์ เพ้งหล้งนางสาววิชชา พิชัยณรงค์และ ดร.พนิดา ปรารัตน์
โทรศัพท์ 0 2202 3440, 0 2202 3399
โทรสาร 0 2354 3278, 0 2354 3037
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WTO/TBT
WTO Type and no.

G/TBT/N/ARE/118

ผลิตภัณฑ์

ICS: 71.100.40 Surface active agent.

เรื่อง

UAE Draft Detergents Control Regulation

WTO Type and no.

G/TBT/N/ARE/119

ผลิตภัณฑ์

97.060 Laundry appliances.

เรื่อง

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

WTO Type and no.

G/TBT/N/BRA/511

ผลิตภัณฑ์

Cooking and hot filtration papers.

เรื่อง

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

WTO Type and no.

G/TBT/N/CHE/161

ผลิตภัณฑ์
เรื่อง

Telecommunication equipment: radio equipment and
telecommunication terminal equipment.
Decree of the Federal Office for Communications on Telecommunications Installations (OOIT)

WTO Type and no.

G/TBT/N/EST/9

ผลิตภัณฑ์

Tobacco products

เรื่อง

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”

20
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WTO Type and no.

G/TBT/N/EU/67

ผลิตภัณฑ์

Biocidal products.

เรื่อง

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

WTO Type and no.

G/TBT/N/GEO/69

ผลิตภัณฑ์

เรื่อง

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)
Georgian law Code of Product Safety and Free Movement
of Goods

WTO Type and no.

G/TBT/N/JOR/31

ผลิตภัณฑ์

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

เรื่อง

Technical regulation on general product safety

WTO Type and no.

G/TBT/N/JOR/32

ผลิตภัณฑ์

ICS: 65.100.30: Fungicides

เรื่อง

Technical Regulation on products containing the biocide
Dimethylfumarates

WTO Type and no.

G/TBT/N/JOR/33

ผลิตภัณฑ์

ICS 55.020: Packaging and distribution of goods in general

เรื่อง

Technical Regulation on packaging

WTO Type and no.

G/TBT/N/JOR/34

ผลิตภัณฑ์

ICS 67.250: Materials and articles in contact with foodstuffs.

เรื่อง

Technical Regulation on plastic materials and articles intended to come into contact with food
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WTO Type and no.

G/TBT/N/JOR/35

ผลิตภัณฑ์

ICS 13.30: Protection against dangerous goods.

เรื่อง

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

WTO Type and no.

G/TBT/N/JOR/36

ผลิตภัณฑ์

ICS 97.200.50: Toys

เรื่อง

Safety of Toys,

WTO Type and no.

G/TBT/N/JOR/37

ผลิตภัณฑ์

ICS 97.200.50: Toys

เรื่อง

Safety of Toys

WTO Type and no.

G/TBT/N/JOR/38

ผลิตภัณฑ์

ICS 29.220: Galvanic cells and batteries.

เรื่อง

Technical Regulation on batteries and accumulators

WTO Type and no.

G/TBT/N/JOR/39

ผลิตภัณฑ์

ICS 67.250: Materials and articles in contact with foodstuffs.

เรื่อง

Materials and articles intended to come into contact with
food

WTO Type and no.

G/TBT/N/JOR/40

ผลิตภัณฑ์
เรื่อง
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ICS 91.140.30: Ventilation and air-conditioning systems ICS
13.020.10: Environmental Management
Draft Technical Regulation on Eco-design requirements for
“air conditioners and comfort fans”,

WTO Type and no.

G/TBT/N/JOR/41

ผลิตภัณฑ์

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

เรื่อง

Electromagnetic compatibility

WTO Type and no.

G/TBT/N/JOR/42

ผลิตภัณฑ์

ICS 97.040.40: Dishwashers ICS 13.020.10: Environmental
Management

เรื่อง

Eco-design requirements for “household dishwashers”

WTO Type and no.

G/TBT/N/JOR/43

ผลิตภัณฑ์
เรื่อง
WTO Type and no.
ผลิตภัณฑ์
เรื่อง
WTO Type and no.
ผลิตภัณฑ์
เรื่อง

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
Eco-design requirements for “fluorescent lamps without
integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and
for ballasts and luminaires able to operate such lamps”
G/TBT/N/JOR/44
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 non-directional household
lamps
G/TBT/N/JOR/45
ICS 13.030.30: Special wastes; ICS 43.040.10: Electrical and
electronic equipment; ICS 31.220: Electromechanical components for electronic and telecommunications equipment.
Use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
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WTO Type and no.

G/TBT/N/JOR/46

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 body components.

เรื่อง

Safety of Appliances Burning Gaseous Fuels

WTO Type and no.

G/TBT/N/JOR/47

ผลิตภัณฑ์
เรื่อง

ICS 29.120: Electrical accessories ICS 97.030: Domestic
electrical appliances in general ICS 29.060: Electrical wires
and cables
Electrical equipment designed for use within certain voltage
limits

WTO Type and no.

G/TBT/N/KEN/331

ผลิตภัณฑ์

Plastic pipes (ICS: 83.140.30).

เรื่อง

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

WTO Type and no.

G/TBT/N/KEN/332

ผลิตภัณฑ์

Plastic pipes (ICS: 71.100.35).

เรื่อง

KS 809-2 2012 Kenya Standard Specification for toilet
cleansers Part 2 Acidic liquid toilet cleansers (Third Revision,
2012)
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WTO Type and no.

G/TBT/N/KEN/333

ผลิตภัณฑ์

Plastic pipes (ICS: 71.100.35).

เรื่อง

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

WTO Type and no.

G/TBT/N/KEN/334

ผลิตภัณฑ์

Hazardous materials (ICS: 75.200).

เรื่อง

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

WTO Type and no.

G/TBT/N/KEN/335

ผลิตภัณฑ์

Hazardous materials (ICS: 43.160).

เรื่อง

KS 2429: 2012 Minimum ground ambulance requirements

WTO Type and no.

G/TBT/N/KEN/336

ผลิตภัณฑ์

Soap Starch (ICS: 71.100.70).

เรื่อง

KS 2408: 2012 Soap Starch - Specification

WTO Type and no.

G/TBT/N/KEN/337

ผลิตภัณฑ์

Water for industrial use (ICS: 13.060.25).

เรื่อง

KS 2407: 2012 Swimming pools water - Quality tolerances

WTO Type and no.

G/TBT/N/KEN/338

ผลิตภัณฑ์

Hand Wash (ICS: 71.100.70).

เรื่อง

KS 2415: 2012 Liquid Hand Wash - Specification. Test and
Assessment Method for Antimicrobial Efficiency of Body
Wash and Hand Wash
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สมอ. รุดตรวจสอบกรณีถังดับเพลิงระเบิด
เมื่ อ วั น ที่ 4 เมษายน 2556 ส� ำ นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้เข้าตรวจบริษัท บี แอนด์ บี เทรดดิ่ง จ�ำกัด ซึ่งเป็น
ผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตถังดับเพลิงในรุ่นที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นย่านชุมชน
ภาษีเจริญ และหลักสี่ เพื่อหาสาเหตุการระเบิดและตรวจสอบข้อเท็จจริง
พร้อมเก็บถังตัวอย่างเข้าทดสอบ ณ บริษัทดังกล่าว

28
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สมอ. ออกสุ่มตรวจถังดับเพลิง 5 เขตพื้นที่ กทม.
เมื่ อ วั น ที่ 9 เมษายน 2556 ส� ำ นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบถังดับเพลิงในย่านชุมชน โดยสุ่มตรวจใน
5 เขตพืน้ ที่ กทม. ได้แก่ เขตบางแค บางขุนเทียน จอมทอง ภาษีเจริญ และ
หลักสี่ พร้อมน�ำถังใหม่เปลีย่ นให้และน�ำถังทีพ่ บว่าเข้าข่ายมีปญ
ั หาจ�ำนวน
เขตละ 1 ถังมาทดสอบที่บริษัท บี แอนด์ บี เทรดดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตและเป็นผูผ้ ลิตถังในรุน่ ทีม่ กี ารระเบิด ผลการทดสอบเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ สมอ. ก�ำหนด
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สมอ. จัดพิธีสรงน้ำ�พระ และรดน้ำ�ดำ�หัว
ในเทศกาลวันสงกรานต์
นายสุรพงษ์ เชียงทอง เลขาธิการ สมอ. พร้อมด้วยผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ สมอ. ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยจัดพิธีสรงน�้ำ
พระพุทธรูปและรดน�้ำด�ำหัว พร้อมนี้ ลมอ. ได้ให้พรแก่เจ้าหน้าที่ สมอ.
เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ณ บริเวณ
ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร สมอ.
30
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จัดประชุมชี้แจงตำ�แหน่งในสายงาน ประเภททั่วไป
นายสุรพงษ์ เชียงทอง เลขาธฺการ สมอ. เป็นประธานเปิดการประชุม
ชีแ้ จงต�ำแหน่งในสายงานประเภททัว่ ไป โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ ากส�ำนักงานคณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือนมาให้ความรู้ และตอบข้อซักถาม เมือ่ วันที่ 10
เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม 230 อาคาร สมอ.
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อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างขอ

การสนับสนุนการโฆษณา
เนื่ อ งด้ ว ยมี ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ฉ บั บ หนึ่ ง
แอบอ้างชื่อ สมอ. เพื่อขอการสนับสนุนให้ลง
โฆษณาในหนังสือรายงานประจ�ำปี และเอกสาร
เผยแพร่ของทาง สมอ. นั้น ขอเรียนว่า สมอ.
ไม่มน
ี โยบายในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์
จัดท�ำฉบับพิเศษโดยวิธกี ารขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากผู้ประกอบการ หาก สมอ.
จะด�ำเนิ น การจั ด ท�ำจะด�ำเนิ น การโดยใช้
งบประมาณของหน่วยงาน
จึ ง ข อ แ จ ้ ง เ ตื อ น ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
อย่าได้หลงเชื่อในหนังสือขอการสนับสนุน
การจั ด ท� ำ หนั ง สื อ รายงานฉบั บ พิ เ ศษใดๆ
ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว
32
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เตือนร้านจำ�หน่ายทั่วประเทศ

ระวังมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่
กรณีมผ
ี แู้ อบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สมอ.
และเจ้ า หน้ า ที่ ต�ำรวจ เข้ า ไปตรวจสิ น ค้ า
ในร้ า นจ�ำหน่ า ยต่ า งๆ สมอ. ขอเรี ย นว่ า
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต รวจร้ า นจ�ำหน่ า ยนั้ น
เจ้าหน้าที่ของ สมอ. จะแสดงบัตรประจ�ำตัว
พนักงานเจ้าหน้าทีท
่ ี่ สมอ. ออกให้โดย สมอ.
(ตามความในมาตรฐาน 45 พระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.
2511) และแสดงบั ต รทุ ก ครั้ ง ก่ อ นที่ จ ะ
ตรวจสินค้าภายใน ซึ่งหากเจ้าของร้านมี
ข้อสงสัยโทรสอบถามที่ โทร. 0 2 202 3429,
02 202 3517

TISI E-magazine

33

ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
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