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กอง บก. ขอกลาวสวสัดทีานผูอาน “จดหมายขาวเพือ่

การเตือนภัยดานมาตรฐาน” สาํหรบบทความท่ีนาสนใจ

ประจําเดือนกรกฎาคม 2556 ทีมงาน Intelligence 

Unit ไดสรุปบทความเก่ียวกับ มอก.2508 (บังคับ) 

กระเบื้องเซรามิก มีผลวันท่ี 15 มกราคม 2557 และ 

นิวยอรคเปดตัว Bike Share Programme รวม

ถึง Standard Warning สรุปรายการกฎหมายและ

ระเบียบขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับ

การจดัการสนิคาอนัตรายตอชวีติและศลีธรรม และขาว

ความเคล่ือนไหวของอียตูรวจพบสินคาทีไ่มปลอดภัย

จากไทย (RAPEX) จํานวน 2 รายการ

สดุทายน้ี ขอขอบคุณสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ทีใ่หการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการสราง

ระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐานระบบการ

จัดการ และการเตือนภัย หรือ Intelligence Unit

กอง บก.

มอก. 2508 
(บังคับ) 

กระเบื้องเซรามิก 
มีผลวันที่ 

15 มกราคม 2557

อกี 6 เดือน…บงัคบัผูนาํเขากระเบือ้งเซรามกิ 400 
โรงงาน ติดฉลาก มอก.
การประกาศใชมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
ภาคบังคับ (มอก.ภาคบังคับ) กับสินคากระเบื้อง
เซรามิก กาํลงัเปนประเด็นทีว่งการผูผลติ ผูนาํเขา
และจาํหนายกระเบือ้งเซรามกิจบัตามอง ทัง้นี ้พระ
ราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กระเบื้องเซรามิก (Ceramic tiles) หรือ มอก. 
2508-2555 ถกูประกาศในราชกจิจานเุบกษา โดย
จะมีผลบังคับใชภายใน 180 วัน หรือในวันที่ 15 
มกราคม 2557 
ขณะนี้จึงเกิดความกังวลในกลุ มผู จําหน าย
กระเบ้ืองเซรามกินาํเขาจากตางประเทศ เนือ่งจาก
จะตองมีเวลาใหเจาหนาที่เดินทางไปตรวจสอบ
โรงงานผลิตในตางประเทศ รวมถึง สงตัวอยาง
ผลิตภัณฑเขาหองปฏิบัติการทดสอบ ทําใหเกรง
วาสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(สมอ.) อาจมีจํานวนเจาหนาที่ไมเพียงพอกับ
ปริมาณงาน สงผลใหการตรวจสอบลาชาไมทัน
การ โดย “สมอ.” เตรียมระดมเจาหนาที่กวา 200 
คน จากสํานักบริหารมาตรฐานทุกสํานักภายใต
สงักดั สมอ. เขามาชวยตรวจสอบโรงงานกระเบ้ือง

เซรามิก เพ่ือรบัมอืผูผลติ-นาํเขากระเบ้ืองเซรามิก
ซึ่งทยอยยื่นคิวขอตรวจสอบ โดย สมอ. มั่นใจ
สามารถออกฉลากรับรองเคร่ืองหมาย มอก. ทัน
กาํหนด โดยประเมินวาจะมีผูนาํเขากระเบ้ืองมาย่ืน
คําขอ 40-50 ราย จํานวน 300-400 โรงงาน โดย
ชวงสัปดาหแรกหลังจากพระราชกฤษฎีกา
ประกาศใชในราชกจิจานเุบกษาเม่ือ 19 กรกฎาคม
ที่ผานมา มีผู นําเขามายื่นคําขอแลว 16 ราย 
ประมาณ 152 โรงงาน หลังตรวจสอบเอกสาร
คาํขอวาครบถวนสมบรูณแลว คาดวาภายใน 2-3 
สัปดาหจะเดินทางไปตรวจสอบโรงงานได
ที่มา:

(1) ประชาชาติธรุกจิ, http://www.pracha-
c h a t . n e t / n e w s _ d e t a i l .
php?newsid=1375933971
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นิวยอรคเปดตัวโครงการใชจักรยานรวมกัน 
(Bike Share Programme) หรือ Citi Bike 
โดยเริ่มตนโครงการดวยจักรยาน 6,000 คัน ณ 
ทีส่ถานีจอดกวา 300 แหง และมแีผนจะขยายออก
ไปถึง 10,000 คัน โดยเชื่อมตอกับสถานที่ 600 
แหง ในแมนฮัตตัน บรูคลิน และควีน  ซึ่งผูขี่
สามารถปลดลอ็กและขบัขีจ่กัรยานจากสถานใีดๆ 
ก็ได ขับขี่ได 45 นาที และนํากลับคืนยังที่จอดใด
ก็ได 
ณ ตอนนี้มีระบบ bike sharing ทั่วโลกกวา 500 
ระบบ แตในนิวยอรคถือวาเปนเครือขายที่ใหญ
ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งประชาชนกวา 15,000 
คน พรอมท่ีจะลงนามเขารวมในโครงการน้ี 
ในขณะท่ีนวิยอรคมคีวามพรอมเดินทางโดยไมใช

รถ ทางผูบรหิารของบลมูเบกิรไดเพิม่ชองสาํหรับ
จกัรยานเปนระยะทางกวา 100 ไมล และสนับสนนุ
การขี่จักรยานเปนทางเลือกเพ่ือสุขภาพและการ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
อยางไรกต็าม การเปดตวัโครงน้ีลาชาไป เนือ่งจาก
ผลกระทบจากพายุแซนด้ี และยังมีการพูดคุย
เกี่ยวกับการจัดหาพ้ืนที่จอดรถ เนื่องจากท่ีจอด
บางแหงมพีืน้ทีเ่ขาไปรกุในพ้ืนทีอ่าคารทีพ่กัอาศยั
หรืออยูในพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ ซึง่กวา 400 ชมุชน
ไดมีการหารือกันและตัดสินใจรวมกันในการหา
พื้นท่ีจอดจักรยาน
โครงการดงักลาวไดรบังบประมาณสนบัสนนุจาก
ภาคเอกชนถึง 47.5 ลาน USD ในการเริ่มตน
โครงการ และจะจัดเก็บคาสมาชิกปละ 95 USD/

นิวยอรคเปดตัว 
Bike Share Programme

ป สาํหรับการข่ีไดอยางไมจาํกัดคร้ัง ใชงานไดครัง้
ละ 45 นาที โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 2 มิ.ย.56 อัตรา
คาบรกิาร 10 USD ในการใชงานได 24 ชัว่โมง และ 
อัตราคาบริการ 25 USD สําหรับการใชงาน 7 วัน 
โดยสามารถใชงานไดไมจาํกดัครัง้ ครัง้ละ 30 นาที 
และจะมีการชารตคาธรรมเนียมหากมีการใชงาน
เกินเวลาที่กําหนด
แมวาผูที่ตองการใชบริการในโครงการน้ีจะตอง
เสียคาใชจาย แตจะชวยในแงของสุขภาพของผูขี่ 
การไมเพิ่มการทําลายสิ่งแวดลอม และจะมีคาใช
จ ายถูกกวาการใชบริการรถสวนตัวหรือรถ
สาธารณะก็เปนได 

ที่มา: www.eco-business.com



Standard 
Warning
สรุ ปรายการกฎหมาย

และร ะ เ บียบข  อ
บั งคั บของปร ะ เ ทศ

สหรั ฐอ เ ม ริกา
เกี่ ย วกั บการจั ดการ

สิ นค  าอั นตรายต  อชี วิ ต
แล ะ ศีลธรรม

โดย  Intel l igence Team
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สหรัฐอเมริกาไดประกาศสรุปรายการกฎหมายและระเบียบขอบงัคบัเก่ียวกับการจัดการสินคาอันตราย
ตอชีวิตและศีลธรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองผูบริโภคจากการใชสินคา จํานวน 8 ฉบับ ภาย
ใตการกํากับดูแลและควบคุมของหนวยงานที่เกี่ยวของ 4 หนวยงาน ไดแก

(1) Federal Insecticide, Fungocide, and Rodenticide Act: FIFRA หรือกฎหมายวา
ดวยยาฆาแมลง ยากําจัดเชื้อรา และยากําจัดหนู เกี่ยวกับการควบคุมการจดทะเบียนใบอนุญาต และ
การแจงเตอืนการใช – การนําเขาสารฆาศตัรพูชื รวมถึงอปุกรณ ภายใตสาํนกังานปกปองสิง่แวดลอม 
(Environmental Protection Agency: EPA) 

(2) Toxic Substance Control Act: TSCA หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมสารเคมี เก่ียว
กับการกํากับดูแล การรายงาน การจัดเก็บขอมูล และการตรวจสอบควบคุมสารเคมี รวมถึง สินคา
ที่มีองคประกอบของสารเคมีตามรายการชื่อสารเคมีที่กําหนด ภายใตสํานักงานปกปองสิ่งแวดลอม

(3) Federal Hazardous Substance Act: FHSA หรอืกฎหมายวาดวยสารเคมีอนัตราย เก่ียว
กบัความรับผดิชอบติดแสดงฉลากขอมลูสารเคมีในสนิคาอปุโภคบริโภค ภายใตคณะกรรมาธิการความ
ปลอดภัยสินคาอุปโภคบริโภค (Consumer Product Safety Commission: CPSC)

(4) Consumer Products Safety Improvement Act: CPSIA หรือกฎหมายวาดวยการ
ปรับปรงุความปลอดภยัของสนิคาอปุโภคบรโิภค และ Consumer Products Safety Act หรอืกฎหมาย
วาดวยความปลอดภยัของผูบรโิภค เกีย่วกบัการกาํกบัดแูลและควบคมุความเสีย่ง – อนัตรายทีม่สีาเหตุ
จากบรรจภุณัฑของสินคาทีใ่ชในครวัเรอืน ภายใตคณะกรรมาธกิารความปลอดภัยสนิคาอปุโภคบรโิภค

(5) Poison Prevention Packaging Act of 1970: PPPA หรือกฎหมายวาดวยการปองกัน
การเจือปนสารพิษในบรรจุภณัฑ เก่ียวกับการกํากับดแูลและควบคุมความส่ียงอันตรายจากการเปด-
ปดของผนึกบรรจุภัณฑของสินคาอุปโภคบริโภคที่ใชภายในครัวเรือน และผลิตภัณฑยา สําหรับเด็ก
เล็กอายไุมเกิน 5 ป ภายใตคณะกรรมาธิการความปลอดภัยสินคาอุปโภคบริโภค

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน
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(6) Pipeline and Hazardous Materials safety Administration: PHSMA หรือ
กฎหมายวาดวยการบริหารความปลอดภัยในการสงวัตถุอันตรายทางทอ เกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ดานความปลอดภัยในการขนสงวัตถุอันตรายทางทอ ภายใตกระทรวงการขนสง (Department of 
Transportation: DOT)

(7) Occupational Health and Safety Administration: OHSA หรือกฎหมายวาดวย
การบริหารการประกอบอาชีพสาธารณสุขและความปลอดภัย เกี่ยวกับการกํากับดูแลการใชสินคาที่
ปลอดภัยในสถานที่ทํางาน ภายใตกระทรวงแรงงาน (Department of Labor: DOL)

ที่มา:
(1) Federal Insecticide, Fungocide, and Rodenticide Act และ Toxic Substance 

Control Act: U.S. Environmental Protection Agency; www.epa.gov/agriculture/lfra.
html และ www.epa.gov/agriculture/lsca.html 

(2) Federal Hazardous Substance Act, Consumer Product Safety Commission, 
Consumer Products Safety Improvement Ac, Consumer Products Safety Act, Poison 
Prevention Packaging Act of 1970: Consumer Product Safety Commission; 

www.cpsc.gov/PageFiles/105467/fhsa.pdf, www.cpsc.gov/Business--Man-
ufacturing/Business-Education/Business-Guidance/FHSA-Requirements/, www.
cpsc.gov/gettingstarted, www.cpsc.gov/businfo/pppa.html, www.cpsc.gov//
PageFiles/116503/384.pdf

(3) Pipeline and Hazardous Materials safety Administration, Department of 
Transportation, www.phmsa.dot.gov

(4) Occupational Health and Safety Administration, Department of Labor, www.
ohsa.gov

(5) สํานักมาตรการทางการคา กรมการคาตางประเทศ, www.dft.go.th



อยีตูรวจพบสินคาท่ี
ไมปลอดภัยจากไทย 
(RAPEX) จํานวน 
2 รายการ
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เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมาธิการดานสุขภาพและผู

บริโภค (DG-SANCO) ไดเผยแพรผลการตรวจ

สินคาที่ไมไดมาตรฐานของสหภาพยุโรป ภายใต

ระบบเตอืนภยัสนิคาท่ีมใิชอาหาร (RAPEX – Rapid 

Alert System for Non-Food Products) โดย

เปนการตรวจในชวงสปัดาหที ่18/2556 และ 19/2556 

ผลการตรวจ พบวา มีสินคาไทยที่ไมไดมาตรฐาน 

2 รายการ ไดแก

1.ประเทศโปรตุเกส ตรวจพบสินคาที่ไมได

มาตรฐาน 1 รายการ คือ รถจักรยานยนตขนาด

เลก็ (ขอสงวนไมออกนามชือ่ยีห่อสนิคา) 1 รุน ซึง่

เปนสินคาที่ผลิตในชวงวันที่ 28 ก.ค. – 3 พ.ย. 

2554 และชวงวันที ่1 ธ.ค. 2554 – 11 ต.ค. 2555 

ซึ่งมีความไมปลอดภัยในลักษณะที่อาจกอใหเกิด

ความบาดเจ็บได เนื่องจากมีกําลังเครื่องยนตตํ่า

และเคร่ืองยนตถวง โดยอาจทําใหตัวกรอง DPF 

อุดตัน ทั้งน้ี ไดเรียกสินคาคืนจากผูบริโภคแลว

2. ประเทศสวีเดน ตรวจพบสนิคาทีไ่มไดมาตรฐาน 

1 รายการ คือ ของเลนเพิ่มทักษะ pop up ball 

(ขอสงวนไมออกนามช่ือยีห่อสนิคา) ซึง่เปนลกูบอล

ไม สฟีา สาํหรบัเดก็เลก็ ซึง่มีความไมปลอดภยัใน

ลักษณะท่ีอาจทําใหเด็กติดคอและหายใจไมออก 

เนื่องจากวงแหวนที่ลูกบอลอาจหลุดออกได และ

เด็กอาจนําเขาปาก ทั้งนี้ ไดเรียกสินคาคืนจากผู

บริโภคแลว

ที่มา : 

- สาํนกังานพาณชิยในตางประเทศ ณ กรงุบรสัเซลส

- http://ec.europa.eu/consumers/safety/

rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.

listNotifications&CFID=463581&CFTOKE

N=80699790&jsessionid=0900bb36abf774

fa34d75819291817303251

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน


