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โครงสร้างใหม่ของ สมอ.
เพื่อประสิทธิภาพการทำ�งาน
ที่ดียิ่งขึ้น

เรื่องประจำ�ฉบับ

โครงสร้างใหม่ของ สมอ.
เพื่อประสิทธิภาพการท�ำงานที่ดีย่งิ ขึ้น

สืบเนือ่ งมาจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2553
มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
มาตรฐานให้หน่วยงานที่มีขีดความสามารถรับไปด�ำเนินการแทน โดยแผนการถ่าย
โอนงานระยะแรกภายในปี ง บประมาณ 2554 มี ง านด้ า นการตรวจสอบและ
รับรองของ สมอ. รวมอยู่ด้วย และในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน
พ.ศ.2553 มีมติเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการจัดท�ำเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงาน (ปี 2554-2556) โดยทบทวนบทบาทภารกิจและการจัดโครงสร้างองค์กร
ส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาในภาพรวมของประเทศต่อไป
โดยในปีงบประมาณ 2554 สมอ. ได้ด�ำเนินการตามมติถ่ายโอนงานบาง
ส่วนของการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การตรวจประเมินโรงงานให้หน่วยตรวจ
สอบการท�ำผลิตภัณฑ์ (Inspection Body: IB) รับไปด�ำเนินการแทนส�ำหรับ
มาตรฐานที่ สมอ. ประกาศ และเนื่องจากการด�ำเนินงานในปัจจุบันพบปัญหาส�ำคัญ
ในกระบวนการก�ำหนดมาตรฐานและกระบวนการตรวจสอบและรับรอง ได้แก่
การก�ำหนดมาตรฐานไม่ทันต่อความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
การออกใบอนุญาตล่าช้า การตรวจติดตามและการตรวจควบคุมไม่ทนั ต่อสถานการณ์
สาเหตุส�ำคัญเกิดจากอัตราก�ำลังไม่เพียงพอ ไม่สามารถเพิ่มอัตราก�ำลังได้ ในขณะที่
ภาระงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก สมอ. ก�ำหนดและประกาศใช้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้นท�ำให้มีผู้มาขออนุญาตเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ภาระงานด้านตรวจ
ติดตามและการตรวจควบคุมสะสมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และการที่ส�ำนักบริหาร
มาตรฐาน 1-4 ด�ำเนินการทั้งก�ำหนดมาตรฐานฯ อนุญาตและตรวจติดตาม ท�ำให้
การด�ำเนินการบางกิจกรรมไม่เข้มแข็ง ไม่สนองตอบวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์
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ของ สมอ. ในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคได้เท่าที่ควร นอกจากนี้ สมอ.
ยังมีกฎหมายในก�ำกับดูแลเพิม่ ขึน้ นอกเหนือ พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
พ.ศ.2511 คือ พ.ร.บ.การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551
สมอ. ได้ทบทวนบทบาทภารกิ จเพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บ สภาพแวดล้อม
ในปัจจุบันและนโยบายรัฐบาลในการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน และจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (ปี 2554-2556)
โดยปรับบทบาทภารกิจและจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ เพิ่มความเข้มงวดในการก�ำกับ
ดูแลควบคุมผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นการตรวจติดตามผู้รับใบอนุญาต ตรวจควบคุมโรงงาน
และสถานที่ จ� ำ หน่ า ยมากขึ้ น เพื่ อ คุ ้ ม ครองความปลอดภั ย ของผู ้ บ ริ โ ภคยิ่ ง ขึ้ น
เพิ่มบทบาทภารกิจให้ครอบคลุม พ.ร.บ.การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551 ซึ่งมี
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงานด้าน
การมาตรฐานของกระทรวงต่ า งๆ มาร่ ว มกั น ก� ำ หนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร์
การด�ำเนินงานด้านมาตรฐานของประเทศให้เป็นเอกภาพ โดย สมอ. ท�ำหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการฯ และหน่วยงานกลางในการประสานและบูรณาการงาน
ของหน่วยงานด้านการมาตรฐานของกระทรวงต่างๆ ด�ำเนินการร่วมกันในลักษณะ
เครือข่าย
จึงเสนอปรับโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งส่วนราชการใหม่ จากเดิม 12 ส�ำนัก
เป็น 13 กอง ดังนี้
กองก�ำหนดมาตรฐาน ด�ำเนินการก�ำหนดมาตรฐานให้ทันกับความต้องการ
ของทุกภาคส่วน สามารถติดต่อได้ที่ อาคาร สมอ. ชั้น 2 โทร 0 2202 3492
2 กองควบคุมมาตรฐาน ด�ำเนินการอนุญาต จดทะเบียนผลิตภัณฑ์ รับรอง
มาตรฐานต่างประเทศ สามารถติดต่อได้ที่ อาคาร สมอ. ชัน้ 3 โทร 0 2202 3452
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3 กองตรวจการมาตรฐาน 1 ด�ำเนินการก�ำกับดูแลควบคุมผลิตภัณฑ์ ตรวจติดตาม
ตรวจควบคุมโรงงานและสถานทีจ่ ำ� หน่าย เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าผูร้ บั ใบอนุญาตยังคง
รักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสินค้าทีแ่ สดงเครือ่ งหมาย
มาตรฐานมีคณ
ุ ภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม�ำ่ เสมอ ผลิตภัณฑ์ทรี่ บั ผิดชอบ
ได้แก่ เหล็ก คอนกรีต สุขภัณฑ์ รถยนต์ สามารถติดต่อได้ท่ี อาคาร สมอ. ชัน้ 4
โทร 0 2202 3460
4 กองตรวจการมาตรฐาน 2 ด�ำเนินการก�ำกับดูแลควบคุมผลิตภัณฑ์ ตรวจติดตาม
ตรวจควบคุมโรงงานและสถานทีจ่ ำ� หน่าย เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูร้ บั ใบอนุญาตยังคงรักษา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสินค้าทีแ่ สดงเครือ่ งหมายมาตรฐาน
มีคณ
ุ ภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม�ำ่ เสมอ ผลิตภัณฑ์ทรี่ บั ผิดชอบ ได้แก่
ไฟฟ้า อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ IT เครือ่ งกล เช่น แอร์ ตูเ้ ย็น สามารถติดต่อได้ที่
อาคาร สมอ. ชัน้ 4 โทร 0 2202 3477
5 กองตรวจการมาตรฐาน 3 ด�ำเนินการก�ำกับดูแลควบคุมผลิตภัณฑ์ ตรวจติดตาม
ตรวจควบคุมโรงงานและสถานทีจ่ ำ� หน่าย เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าผูร้ บั ใบอนุญาตยังคง
รักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสินค้าทีแ่ สดงเครือ่ งหมาย
มาตรฐานมีคณ
ุ ภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม�ำ่ เสมอ ผลิตภัณฑ์ทรี่ บั ผิดชอบ
ได้แก่ ของเล่น โภคภัณฑ์ อาหาร สิง่ ทอ กระดาษ เคมีภณ
ั ฑ์ และสี สามารถติดต่อ
ได้ที่ อาคาร สมอ. ชัน้ 5 โทร 0 2202 3351
6 ส�ำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ด�ำเนินการรับรองระบบงาน
และท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ และ
หน่วยงานกลางในการประสานและบูรณาการงานของหน่วยงานด้านการมาตรฐาน
ของกระทรวงต่างๆ ด�ำเนินการร่วมกันในลักษณะเครือข่าย สามารถติดต่อได้ที่
อาคาร สมอ. ชัน้ 3 โทร 0 2202 3486 , 0 2202 3487
7 ส�ำนักงานเลขานุการกรม ด�ำเนินงานบริหารทัว่ ไป การเงิน การพัสดุ บุคลากร
ช่วยอ�ำนวยการและรับเรือ่ งร้องเรียนของ สมอ. ผูท้ มี่ าติดต่อสามารถติดต่อได้ที่
อาคาร สมอ. ชัน้ 3 โทร 0 2202 3306
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8 กองกฎหมาย ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
และกฎหมายว่าด้วยการมาตรฐานแห่งชาติ ผู้ที่มาติดต่อสามารถติดต่อได้ที่
อาคาร สมอ. ชัน้ 3 โทร 0 2202 3520-21
9 กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ด�ำเนินการก�ำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ให้การรับรองและตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถติดต่อได้ที่
อาคาร สมอ. ชัน้ 5 โทร 0 2202 3352
10 กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ เป็นศูนย์ประสานงานและร่วมด�ำเนินการ
ด้านการมาตรฐานกับต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศและระดับภูมภิ าค
เป็นศูนย์ตอบข้อซักถามเกีย่ วกับกฎระเบียบทางวิชาการและมาตรฐาน สามารถ
ติดต่อได้ที่ อาคาร สมอ. ชัน้ 5 โทร 0 2202 3502, 0 2202 3507
11 กองบริหารยุทธศาสตร์ ด�ำเนินการจัดท�ำยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ พัฒนา
ระบบบริหาร สามารถติดต่อได้ที่ อาคาร สมอ. ชัน้ 2 โทร 0 2202 3501
12 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน ด�ำเนินการส่งเสริมเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ดา้ นการมาตรฐาน และพัฒนายกระดับผูป้ ระกอบการ สามารถ
ติดต่อได้ที่ อาคาร สมอ. ชัน้ 1 โทร 0 2202 3426
13 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ด�ำเนินการ บริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายในกระทรวงและองค์กรภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในระดับประเทศ ภูมภิ าค
และระหว่างประเทศ พัฒนาและบริหารจัดการระบบข้อมูลด้านการมาตรฐาน
เพือ่ ใช้ปฏิบตั งิ านด้านการมาตรฐาน รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ ว
กับ สมอ. เพือ่ ให้บริการแก่ผป้ ู ระกอบการ เผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ผ่านห้องสมุด สามารถติดต่อได้ที่ อาคาร สมอ. โทร 0 2202 3512
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คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาหน่วยงาน (ปี 2554-2556) ซึง่ รวมถึงการแบ่งส่วนราชการใหม่ของ สมอ. แล้ว
เมือ่ 27 กันยายน 2555 และคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ซึง่ ขณะนี้ สมอ.
ได้ดำ� เนินงานตามโครงสร้างใหม่เรียบร้อยแล้ว

โครงสร้างใหม่ สมอ.
เลขาธิการ
รองเลขาธิการ

รองเลขาธิการ
กลุ่มที่ปรึกษา
กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส�ำนักงานเลขานุการกรม

กองกฎหมาย

กองก�ำหนดมาตรฐาน

กองตรวจการมาตรฐาน 1

กองตรวจการมาตรฐาน 2

กองตรวจการมาตรฐาน 3

กองบริหารมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กองบริหารยุทธศาสตร์

กองส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการมาตรฐาน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

กองบริหารมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ

กองควบคุมมาตรฐาน

ส�ำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จาก

การปรับโครงสร้าง สมอ.
1
2
3
4
5

มีหน่วยงานกลางในการประสานเพื่อก�ำหนดนโยบายมาตรฐาน
ของประเทศให้เป็นเอกภาพ ไม่ซำ�้ ซ้อนกัน
ผูป้ ระกอบการและผูท้ เี่ กีย่ วข้องมีมาตรฐานใช้ทนั ต่อความต้องการ
เพิม่ ขึน้
ผูม้ าขอรับอนุญาตมีทางเลือกเพิม่ ขึน้ ในการตรวจโรงงาน โดยเลือก
หน่วยตรวจสอบการท�ำ (Inspection Body : IB) ตรวจโรงงาน
แทน สมอ.
ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยในการใช้สินค้าที่แสดง
เครือ่ งหมายมาตรฐาน
หน่วยงานเครือข่ายด้านการมาตรฐาน ผู้ประกอบการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านการมาตรฐานและ
กฎระเบียบทางวิชาการได้
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สกู๊ปพิเศษ
รู้ไว้ได้ประโยชน์ :
เลือกซื้อกระเบื้องเซรามิกได้มาตรฐาน

สกู๊ปพิเศษ

รู้ไว้ได้ประโยชน์ : เลือกซื้อกระเบื้องเซรามิกได้มาตรฐาน

หลังจากที่ สมอ. ได้ประกาศให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกเป็นมาตรฐาน
บังคับ มอก.2508-2555 โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 15 มกราคม 2557 เพือ่ ดูแลคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ให้ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสุขอนามัยที่ดี และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
ให้เป็นไปตามมาตรฐานนัน้ สมอ สาร ฉบับนี้ จึงขอเสนอการเลือกซือ้ กระเบือ้ งเซรามิกทีไ่ ด้มาตรฐาน
เพื่อให้ผู้บริโภคได้น�ำไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ดังนี้
ขอบข่าย มอก. กระเบื้องเซรามิก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนีค้ รอบคุลมกระเบือ้ งเซรามิกขึน้ รูปด้วยวิธอี ดั รีดและ
วิธอี ดั แห้ง ชนิดเคลือบ และไม่เคลือบ ใช้สำ� หรับปูพนื้ หรือบุผนัง โดยไม่ครอบคลุมกระเบือ้ งเซรามิก
พืน้ ทีไ่ ม่เกิน 10000 mm2 (ตารางมิลลิเมตร) กระเบือ้ งเซรามิกขึน้ รูปด้วยวิธอี ดั แห้ง ไม่เคลือบผิว
และมีค่าการดูดซึมน�้ำมากกว่าร้อยละ 10 และกระเบื้องเซรามิกตกแต่ง เช่น กระเบื้องดินเผา
เคลือบผิวราน กระเบือ้ งเทอราคอตต้า กระเบือ้ งเผาตกแต่ง กระเบือ้ งเคลือบผลึก กระเบือ้ งเสริม
ประกอบ กระเบือ้ งตกแต่งผิวหน้าด้วยวัสดุอนื่ และกระเบือ้ งเคลือบทีจ่ งใจท�ำให้มจี ดุ สีหรือรูเข็ม
กระจายบนผิวเคลือบหรือมีเฉดสีไม่สม�่ำเสมอในรุ่นเดียวกัน
14
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ประเภท กลุ่ม ชนิด แบบ และชั้นคุณภาพ
1. ประเภท กลุ่มและกลุ่มย่อยของกระเบื้อง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทขึ้นรูป

2.
3.
4.

ด้วยวิธีอัดรีด (A) และประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง (B) โดยทั้ง 2 ประเภทแบ่งออก
เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดูดซึมน�้ำต�่ำ ดูดซึมน�้ำปานกลาง และดูดซึมน�้ำสูง
ชนิด แบ่งเป็น 2 ชนิด ตามการเคลือบ คือ ชนิดเคลือบ และชนิดไม่เคลือบ
แบบ แบ่งตามการใช้งานเป็น 4 แบบ คือ แบบปูพื้นภายใน ภายนอก บุผนังภายใน
และบุผนังภายนอก
ชั้นคุณภาพ แบ่งตามคุณภาพผิวหน้าเป็น 3 ชั้นคุณภาพ 3 ระดับ คือ ชั้นคุณภาพ
123
ตาราง ประเภท กลุ่ม และกลุ่มย่อยของกระเบื้อง

ประเภท

กลุ่ม

กลุ่มย่อย

สัญลักษณ์

ขึ้นรูปด้วยวิธีอัดรีด (A)

ดูดซึมน�้ำต�่ำ (I) , E ≤ 3 %
ดูดซึมน�้ำปานกลาง (II) ,
3 % ‹ E ≤ 10 %

a -1
a -2
b-1
b-2
-

AI
AIIa-1
AIIa-2
AIIb-1
AIIb-2
AIII

a
b
a
b
-

AI
BIa
BIb
BIIa
BIIb
BIII

ขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง (B)

ดูดซึมน�้ำสูง (III) ,
E › 10 %
ดูดซึมน�้ำต�่ำ (I) , E ≤ 3 %
ดูดซึมน�้ำปานกลาง (II) ,
3 % ‹ E ≤ 10 %

ดูดซึมน�้ำสูง (III) ,
E › 10 %
(เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)
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ข้อควรรู้ในการเลือกซื้อกระเบื้องเซรามิก
1. กระเบื้องทุกแผ่น ต้องมีหมายเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้
ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
- ชื่อผู้ท�ำ หรือโรงงานที่ท�ำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
- ประเทศที่ท�ำ
2. กล่อง หรือภาชนะบรรจุกระเบื้องทุกหน่วย ต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้ง
รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
- ประเภท กลุ่ม และกลุ่มย่อย หรือสัญลักษณ์
- ค�ำว่า 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�ำนวนแผ่น หรือพืน้ ทีใ่ ช้งานของกระเบือ้ งใน 1 หน่วยบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็นตารางเมตร
- สีหรือลวดลาย
- วัน เดือน ปี ที่ท�ำ
- ชื่อผู้ท�ำ หรือโรงงานที่ท�ำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
- ประเทศที่ท�ำ
3. เอกสารรายละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือแค็ตตาล็อก ต้องแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ระดับความทนการขัดถูผิวหน้าของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ
- ระดับความทนทานสารเคมี (ความทนกรดและด่างความเข้มข้นต�่ำ)
ในกรณีทใี่ ช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำ� หนดไว้ขา้ งต้นด้วย
16
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กระเบื้องเซรามิกจึงเป็นอีกทางเลือกส�ำหรับการตกแต่งบ้านในแบบที่เรียบง่าย ด้วย
คุณสมบัตขิ องกระเบือ้ งทีส่ ะอาดและปราศจากไร มีให้เลือกหลากหลายสี ขนาด และพืน้ ผิว ดูแล
รักษาและท�ำความสะอาดง่าย มีความทนทานและอายุการใช้งานยาวนานกว่า สามารถใช้
ประโยชน์ได้หลากหลาย ราคาไม่แพง หาซือ้ ได้งา่ ย และทีส่ ำ� คัญต้องสังเกตเครือ่ งหมายมาตรฐาน
บังคับ (ใส่รูปเครื่องหมาย) ที่กล่อง หรือภาชนะบรรจุกระเบื้องทุกหน่วยก่อนซื้อ เพื่อให้ได้สินค้า
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยในการใช้งาน และคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป
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WTO/TBT

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

เจ้าของกฎระเบียบ

คิวบา

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

ยังไม่ระบุ

มีผลบังคับใช้

18 มิถุนายน 2555

เนื้อหาโดยสรุป

ข้อก�ำหนดการควบคุมสารท�ำลายชั้นบรรยากาศโอโซน

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

เจ้าของกฎระเบียบ

คิวบา

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

ยังไม่ระบุ

มีผลบังคับใช้

ยังไม่ระบุ

เนื้อหาโดยสรุป

ข้อก�ำหนดการน�ำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์

WTO Type and no.

G/TBT/N/EU/111

ผลิตภัณฑ์

Minerals.

20

สมอสาร

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

เจ้าของกฎระเบียบ

สหภาพยุโรป

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

20 วันหลังจากประกาศลงใน Official Journal

เนื้อหาโดยสรุป

ร่างกฎระเบียบแก้ไขรายชื่อสารเคมีในน�้ำแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
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

เจ้าของกฎระเบียบ

สหภาพยุโรป

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

20 วันหลังจากประกาศลงใน Official Journal

เนื้อหาโดยสรุป

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 Commission 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

เจ้าของกฎระเบียบ

สหภาพยุโรป

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

20 วันหลังจากประกาศลงใน Official Journal

เนื้อหาโดยสรุป

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 components and characteristics of two or three-wheel motor
vehicles, Directive 2002/24/EC of the European Parliament 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

เจ้าของกฎระเบียบ

สหภาพยุโรป

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

20 วันหลังจากประกาศลงใน Official Journal

เนื้อหาโดยสรุป

ร่างกฎระเบียบส่วนประกอบ การรับรองเฉพาะแบบ และการติด
ตั้งอุปกรณ์ส่องสว่างและไฟสัญญาณส�ำหรับยานยนต์สองล้อ
หรือสามล้อ

22
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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 functional safety requirements for the approval of two- or
three-wheel vehicles and quadricycles

เจ้าของกฎระเบียบ

สหภาพยุโรป

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

20 วันหลังจากประกาศลงใน Official Journal

เนื้อหาโดยสรุป

ร่างกฎระเบียบความปลอดภัยส�ำหรับการรับรองเฉพาะแบบยาน
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)

เจ้าของกฎระเบียบ

สหภาพยุโรป

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

20 วันหลังจากประกาศลงใน Official Journal

เนื้อหาโดยสรุป

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, supplementary heaters, temperature controls and solar devices

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

สหภาพยุโรป

มีผลบังคับใช้

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

20 วันหลังจากประกาศลงใน Official Journal

เนื้อหาโดยสรุป

ร่างกฎระเบียบการแสดงฉลากและบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับหม้อน�้ำที่ใช้
กับน�้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแข็ง

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

เจ้าของกฎระเบียบ

สหภาพยุโรป

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

20 วันหลังจากประกาศลงใน Official Journal

เนื้อหาโดยสรุป

ร่างกฎระเบียบการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศส�ำหรับหม้อน�้ำที่
ใช้กับน�้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแข็ง

WTO Type and no.

G/TBT/N/FRA/150

ผลิตภัณฑ์
เรื่อง
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Linear pipe insulation products (International Classification for Standards (ICS) code 91.100.60)
Order amending the amended Order of 21 November
2002 on the reaction-to-fire performance of construction
and outfitting materials to include the European classification system for linear pipe insulation products

เจ้าของกฎระเบียบ

ฝรั่งเศส

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

60 วัน

มีผลบังคับใช้

กันยายน - ตุลาคม 2556

เนื้อหาโดยสรุป

แก้ไขกฎระเบียบปฏิกิริยาต่อการทนไฟส�ำหรับผลิตภัณฑ์กัน
ฉนวนแบบหุ้มท่อเส้นตรง

WTO Type and no.

G/TBT/N/JPN/431

ผลิตภัณฑ์
เรื่อง

1,2-Dichloropropane (2903.19) and preparations containing them, etc.
Amendment to Enforcement Order of Industrial Safety
and Health Law and related ordinance about 1,2-Dichloropropane

เจ้าของกฎระเบียบ

ญี่ปุ่น

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

19 กรกฎาคม 2556

มีผลบังคับใช้

ยังไม่ก�ำหนด

เนื้อหาโดยสรุป

แก้ไขกฎหมายสุขภาพและความปลอดภัยในงานด้าน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 1,2-Dichloropropane

WTO Type and no.

G/TBT/N/MEX/263

ผลิตภัณฑ์

เรื่อง

Electronic equipment and appliances (International Classification for Standards (ICS) codes 97.030 and
17.220.20)
Draft Mexican Official Standard PROY-NOM-032-ENER-2013: Maximum electrical power limits for equipment
and appliances requiring standby power. Test methods
and labelling)

เจ้าของกฎระเบียบ

เม็กซิโก

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

22 กรกฎาคม 2556

มีผลบังคับใช้

180 วันหลังจากประกาศลงใน Official Journal

เนื้อหาโดยสรุป

ร่างมาตรฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์พลังงานส�ำรอง
TISI E-magazine
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สมอ. จัดอบรมผูป
้ ระกอบการอาหารฮาลาล
เตรียมส่งออกสูต
่ ะวันออกกลางและประเทศใน AEC
นางรัชดา อิสระเสนารักษ์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
ผู้ประกอบการอาหารฮาลาลภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล เรื่อง
ความส�ำคัญและการตรวจสอบรับรองอาหารฮาลาล เพื่อการส่งออกสู่ตลาดตะวันออกกลาง
และกลุ่มประเทศ AEC เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ณ ห้องพรรณนาราย 2 ชั้น 2 โรงแรมเอ-วัน
เดอะรอยัลครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี เพือ่ กระตุน้ ผูป้ ระกอบการในการขอการรับรองอาหารฮาลาล
และสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร โดยจัดการอบรมใน
5 ภูมิภาคทั่วประเทศให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภาครัฐ
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5 ผู้ประกอบการ ลงนามสัญญา
การใช้ฉลากเขียวกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการใช้
ฉลากเขียวระหว่าง สถาบันสิง่ แวดล้อมไทย และผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม จ�ำนวน 5 ราย ได้แก่
บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จ�ำกัด บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จ�ำกัด บริษัท
ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ำกัด และบริษัท สามมิตร
มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง่ จ�ำกัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 200 สมอ.
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สมอ. มอบสถาบันอาหารจัดสัมมนา
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจรับรองอาหารฮาลาล
นางรัชดา อิสระเสนารักษ์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจรับรองอาหารฮาลาลเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การมาตรฐานของประเทศให้เข้มแข็ง สอดคล้องกับแนวทางสากล และร่วมด�ำเนินงานด้าน
การมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับฮาลาลในโอกาสต่อไป โดยมีผู้ประกอบการด้านอาหารฮาลาล
เข้าร่วมสัมมนากว่า 50 ราย เมือ่ วันที่ 29 มกราคม 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่
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อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง
ขอการสนับสนุนการโฆษณา

เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแอบอ้าง
ชื่ อ สมอ. เพื่ อ ขอการสนั บ สนุ น ให้ ล งโฆษณา
ในหนังสือรายงานประจ�ำปี และเอกสารเผยแพร่
ของทาง สมอ. นั้น ขอเรียนว่า สมอ. ไม่มีนโยบาย
ในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์จัดท�ำฉบับพิเศษ
โดยวิ ธี ก ารขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจาก
ผู้ประกอบการ หาก สมอ. จะด�ำเนินการจัดท�ำ
จะด�ำเนินการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน จึงขอ
แจ้งเตือนผู้ประกอบการอย่าได้หลงเชื่อในหนังสือ
ขอการสนั บ สนุ น การจั ด ท� ำ หนั ง สื อ รายงาน
ฉบับพิเศษใดๆ ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว
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เตือนร้านจำ�หน่ายทั่วประเทศ

ระวังมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่
กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สมอ. และ
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ เข้าไปตรวจสินค้าในร้านจ�ำหน่ายต่างๆ
สมอ. ขอเรียนว่าการปฏิบตั หิ น้าทีต่ รวจร้านจ�ำหน่ายนัน้
เจ้าหน้าทีข่ อง สมอ. จะแสดงบัตรประจ�ำตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ สมอ. ที่ออกให้โดย สมอ. (ตามความใน
มาตรา 45 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ) และแสดงบัตรทุกครั้ง
ก่อนที่จะตรวจสินค้าภายในร้าน หากเจ้าของร้าน
มีข้อสงสัย โทรสอบถามที่โทร. 02 202 3429,
02 202 3517
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