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ค าน า 
 

คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) หรือสมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ทั้ งนี้ 
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  คือ การไปสู่เป้าหมายสุดท้ายของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจตามที่ระบุไว้ภายใต้วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 ซึ่งจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการประสาน
ผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกโดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเชิงลึกและกว้างขวางมากขึ้น  
ผ่านความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบันและแผนการดาเนินงานใหม่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ชัดเจน  

และในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามหลักการที่จะส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจแบบเปิด มองบริบทภายนอก และส่งเสริมกลไกตลาด ซึ่งสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในกรอบพหุภาคี 
และยึดมั่นในระบบกฎเกณฑ์ เพ่ือความสอดคล้องของการปฏิบัติตามพันธกรณีในด้านเศรษฐกิจ รวมถึง การ
ส่งเสริมและการสนับสนุนการใช้กฎระเบียบทางการค้าในประเทศสมาชิกในรูปแบบอย่างเดียวกัน 
(Harmonization of Rules and Regulations) ทั้งในด้านมาตรฐาน  คุณภาพ ราคา อัตราภาษี รวมถึง
กฎระเบียบในการซื้อขาย การขจัดมาตรการและข้อกีดกันต่างๆ รวมถึงการมีมาตรการอ านวยความสะดวกทาง
การค้า เงื่อนไขการเคลื่อนย้ายบุคคลสัญชาติอาเซียน และประเภทบริการและการลงทุนที่เสรีมากข้ึน 

คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: 
อุตสาหกรรมเซรามิก และอุตสาหกรรมแก้วและกระจกฉบับนี้ จัดท าภายใต้ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างระบบ
ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จัดท าโดย
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นด้านมาตรฐานและกฎระเบียบเชิงเทคนิคให้แก่ผู้ประกอบการไทย พร้อมทั้งเป็นแหล่งข้อมูล
สนับสนุนเชิงวิชาการให้หน่วยงานอ่ืนๆ รวมถึง ผู้สนใจทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลได้ใน
อนาคต 

คณะผู้จัดท า 
ตุลาคม 2556 
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บทน า 

 
จากการศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือ AEC พบว่า หลายประเทศมีการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม โดยรับ
ข้อก าหนดมาตรฐานที่มีการจัดท าโดยหน่วยงานต่างประเทศด้านการมาตรฐานที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมา
ใช้ในระดับเหมือนกันทุกประการ (Identical) เช่น มาตรฐาน ISO ขององค์การระหว่างประเทศด้านการ
มาตรฐาน  (International Organization for Standardization: ISO, www.iso.org) มาตรฐาน  ASTM 
(ASTM International หรือชื่อเดิมคือ American Society for Testing and Materials, www.astm.org) 
อาท ิ

(1) ISO 6486-1:1999 Ceramic ware, glass-ceramic ware and glass dinnerware in contact with 
food-Release of lead and cadmium - Part 1: Test method วิธีทดสอบความสามารถในการ
ละลายสูงสุดของสารตะกั่วและแคดเมียม (Maximum solubility of lead and cadmium) ในภาชนะ
เซรามิก ภาชนะเซรามิกแก้ว และภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร เช่น  

- ประเทศไทยประกาศเป็น มอก. 32-2546 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบตะกั่วและ
แคดเมียมที่ละลายจากภาชนะเซรามิก ภาชนะเซรามิกแก้ว และภาชนะแก้วที่ใช้กั บอาหาร 
(มาตรฐานสมัครใจ) 

- ประเทศมาเลเซียประกาศเป็น  MS ISO 6486-1:2003 CERAMIC WARE, GLASS CERAMIC 
WARE AND GLASS DINNERWARE IN CONTACT WITH FOOD – RELEASE OF LEAD AND 
CADMIUM – PART 1: TEST METHOD (มาตรฐานสมัครใจ) 

- ประเทศอิน โดนี เซี ยประกาศเป็ น  Indonesian National Standard: SNI No.7275:2008 
Glazed Ceramic Table ware - Food and drinks appliances (มาตรฐานบังคับ) 

(2) ISO 10545 Ceramic tiles อนุกรมมาตรฐานเกี่ยวกับวิธีทดสอบกระเบื้องเซรามิก  จ านวน 16 เล่ม 
ได้แก่  
เล่ม 1: Sampling and basis for acceptance การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 
เล่ม 2: Determination of dimensions and surface quality การวัดมิติและคุณภาพของผิวหน้า 
เล่ม 3: Determination of water absorption, apparent porosity, apparent relative density 

and bulk density การวัดค่าการดูดซึมน้ า สภาพรูพรุนปรากฎ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ และ
ความหนาแน่นบัลค์ 

เล่ม 4: Determination of modulus of rupture and breaking strength การวัดค่าโมดูลัสของ
การแตกร้าวและค่าความแข็งแรงต้านการแตกหัก 

http://www.astm.org/
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เล่ม 5: Determination of impact resistance by measurement of coefficient of restitution 
การวัดค่าความทนต่อการกระแทกโดยการวัดค่าสัมประสิทธิ์การกระดอนกลับ 

เล่ม 6: Determination of resistance to deep abrasion for unglazed tiles การวัดค่าความทน
ต่อการขัดสีส าหรับกระเบื้องไม่เคลือบ 

เล่ม 7: Determination of resistance to surface abrasion for glazed tiles การวัดค่าความทน
ต่อการขัดสีที่ผิวหน้าส าหรับกระเบื้องเคลือบ 

เล่ม 8: Determination of linear thermal expansion การวัดค่าการขยายตัวเนื่องจากความร้อน
แบบเส้นตรง: เป็นการวัดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน 

เล่ม 9: Determination of resistance to thermal shock การวัดค่ าความทนต่ อการเปลี่ ยน
อุณหภูมิโดยฉับพลัน 

เล่ม 10: Determination of moisture expansion การวัดค่าความชื้นพองตัว 
เล่ม 11: Determination of crazing resistance for glazed tiles การวัดค่าความทนต่อการรานของ

กระเบื้องเคลือบ (ยกเว้นส าหรับกระเบื้องเคลือบที่ตั้งใจให้มีการรานเพ่ือการตกแต่ง) 
เล่ม 12: Determination of frost resistance การวัดค่าความทนต่อความเย็นต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง 
เล่ม 13: Determination of chemical resistance การวัดค่าความทนต่อสารเคมี 
เล่ม 14: Determination of resistance to stains การวัดค่าความทนต่อการเกาะของคราบสกปรกที่

บริเวณผิวหน้าของกระเบื้อง 
เล่ม 15: Determination of lead and cadmium given off by glazed tiles การวัดค่าปริมาณสาร

ตะกั่วและแคดเมียมท่ีละลายจากกระเบื้องเคลือบ 
เล่ม 16: Determination of small colour differences การวัดค่าความแตกต่างของสี 

ทั้ งนี้  หลายประเทศใน  AEC ได้น าอนุ กรมมาตรฐาน  ISO 10545 ไปก าหนดเป็นมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศตนเอง เช่น  

- ประเทศไทยประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก มอก. 2398 เล่ม 1 
ถึง เล่ม 16  

- ประเทศเวียดนามประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องปูพ้ืน กระเบื้องปิดผนัง 
(Ceramic floor and wall tiles. Test methods) TCVN 6415 เล่ม 1 ถึง เล่ม 18 (ก าหนด
เพ่ิมเติมจากอนุกรม ISO 10545 จ านวน 2 เล่ม คือ เล่ม 17 และเล่ม 18) 
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Tips: 

 

เซรามิก (Ceramic) หมายถ  ง ผลิตภัณฑ์อโลหะอนินทรีย์ที่คงตัว หลังจากเผาผนึกหรือ
หลอมที่อุณหภูมิสูง เช่น พอร์ซเลน เออร์เทนแวร์ สโตนแวร์ เป็นต้น 

 

วิเทรียส (Vitreous) หมายถึง การเผาจนเกิดเป็นเนื้อแก้ว ซึ่งท าให้แกร่ง เนื้อแน่น 
และมีความพรุนตัวต่ า 

 

วิเทรียสไชนา หมายถ ง ดินเผาเคลือบซึ่งเผาที่อุณหภูมิสูงจนเนื้อดินแข็งแกร่ง มีการดูดซึมน้ า
เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 0.5 ของน้ าหนักแห้ง 
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กระเบื้องเซรามิก (Ceramic tiles) หมายถ ง วัสดุแผ่นบางท าด้วยดิน และ/หรือ วัตถุดิบอนินทรีย์อ่ืนๆ ใช้
ส าหรับปูพ้ืนหรือบุผนัง ขึ้นรูปด้วยวิธีอัดรีด (Extruding) หรือวิธีอัดแห้ง (Pressing) ที่อุณหภูมิห้องแล้วอบให้
แห้ง อาจมีการเผาบิสกิต (Biscuit) ก่อน แล้วเผาด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้สมบัติตามต้องการ ไม่ติด
ไฟและทนต่อแสง ผิวกระเบื้องมีทั้งชนิดเคลือบและชนิดไม่เคลือบ 

 

ภาชนะเซรามิก/ภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร หมายถ ง ภาชนะเซรามิก/ภาชนะแก้วที่ใช้
ส าหรับการเตรียม การท า การเก็บรักษา และการบริโภคอาหาร 

 

แก้ว (Glass) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหลอมวัสดุอนินทรีย์ด้วยอุณหภูมิสูงจนเป็น
ของเหลวเนื้อเดียวกัน แล้วท าให้เย็นจนแข็งตัวโดยไม่มีการตกผลึก โดยปกติมีคุณสมบัติแข็ง
และเปราะ อาจมีสีหรือไม่มีสี ใสหรือทึบแสงหรือพิมพ์ลาย ซึ่งส่ วนใหญ่เป็นแก้วชนิดบอโร   
ซิลิเกตและโซดาไลม์ 

 

กระจกโฟลตใส หมายถ ง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหลอมทรายแก้วและส่วนผสมอ่ืนๆ ที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 
1,400 องศาเซลเซียส แล้วขึ้นรูปเป็นแผ่น โดยให้น้ าแก้วลอยตัวบนดีบุกซึ่งหลอมละลายที่อุณหภูมิประมาณ 
800 องศาเซลเซียส โดยปกติจะมีลักษณะโปร่งใส (Transparent) และไม่มีสี 

 

กระจกโฟลตสีตัดแสง หมายถ ง กระจกชั้นเดียว มีสีต่างๆ เช่น สีฟ้า สีชา สีบรอนซ์ ช่วยตัดแสงและลดความ
ร้อนจากแสงอาทิตย์ให้น้อยลง ท าเป็นแผ่นโดยให้น้ าแก้วลอยตัวบนดีบุกที่หลอมละลาย 

 

กระจกแผ่นสีตัดแสง หมายถ ง กระจกชั้นเดียว มีสีต่างๆ เช่น สีฟ้า สีชา สีบรอนซ์ ช่วยตัดแสงและลดความ
ร้อนจากแสงอาทิตย์ให้น้อยลง ท าเป็นแผ่นโดยการดึง 

ๆ 
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การทดสอบผลิตภัณฑ์ 

(1) ผลิตภัณฑ์เซรามิก: ผู้ประกอบการสามารถติดต่อเพ่ือท าการทดสอบผลิตภัณฑ์สินค้าได้ที่ 

o ศูนย์เทคโนโลยีเซรามิก (Ceramic Technology Center) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
การบริการ: วิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างกระเบื้องปูพ้ืน-บุผนัง-มุงหลังคา เซรามิก และแก้ว 
โทรศัพท์: 02 201 7064-5 ติดต่อฝ่ายสารบรรณ เรื่องขอส่งตัวอย่างทดสอบ 
Website: http://ceramic.dss.go.th/ 

o ห้ องปฏิ บั ติ ก ารทดสอบผลิ ตภั ณ ฑ์ เซ รามิ ก  (Ceramic Testing Laboratory) ภาย ใต้
ห้องปฏิบัติการการผลิตและออกแบบส าหรับอุตสาหกรรมเซรามิก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ (MTEC) โดยความร่วมมือกับ CERAM Research Ltd. ประเทศอังกฤษ 
การบริการ: วิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (Tableware) 
ผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง (Ceramic tiles) 

 โทรศัพท์: 02 564 6500 ต่อ 4215, 4249, 4269, 4372 
 Website: http://www2.mtec.or.th/th/special/cdm/pdfconvert.html 

o หน่วยวิจัยเซรามิกขั้นสูง (Research Unit of Advanced Ceramics)  
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การบริการ: วิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก 
โทรศัพท์: 02 218 5544-46  
โทรสาร: 02 218 5561 
Website: http://www.sc.chula.ac.th/ceramics/ 

o บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด (Central Lab Thai) 
การบริการ: การทดสอบบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหาร (Food Contact Materials) เช่น Ceramic 
coffee set, Vitreous and Porcelain enamel, Ceramic Ware, Glass-ceramic 
cookware  
โทรศัพท์: 02 940 6881-3, 02 940 5993 
โทรสาร: 02 940 6668 
Website: http://www.centrallabthai.com 

(2) ผลิตภัณฑ์แก้วและกระจก 

o ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว (The Excellent center for Glass Research and Testing) กรม
วิทยาศาสตร์บริการ 

http://ceramic.dss.go.th/
http://www2.mtec.or.th/th/special/cdm/pdfconvert.html
http://www.sc.chula.ac.th/ceramics/
http://www.centrallabthai.com/
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การบริการ: วิเคราะห์ทดสอบสมบัติส าคัญของวัสดุแก้ว อาทิ Thermal Analysis / Optical 
Analysis / Chemical Analysis / Mechanical Analysis / Physical Analysis / Melting 
รวมทั้ง การวิเคราะห์สิ่งบกพร่องในเนื้อแก้ว และสาเหตุของการแตกของแก้ว 
โทรศัพท์: 02 201 7368  
โทรสาร: 02 201 7397 

 Website: http://glass.dss.go.th/index.php/th/about-us/about-tceg  

o บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด (Central Lab Thai) 
การบริการ: การทดสอบบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหาร (Food Contact Materials) เช่น Glass 
Hallow ware, Glass Dinner ware 
โทรศัพท์: 02 940 6881-3, 02 940 5993 
โทรสาร: 02 940 6668 
Website: http://www.centrallabthai.com 

http://glass.dss.go.th/index.php/th/about-us/about-tceg
http://www.centrallabthai.com/
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มาเลเซีย 
(Malaysia) 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เซรามิก:  

 เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกที่ผลิต และ/หรือ วางจ าหน่ายในตลาดของประเทศมาเลเซีย ต้องได้รับการ
รับรองเครื่องหมาย MS Mark Scheme โดยมีมาตรฐานบังคับจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 

(1) MS 147 SPECIFICATION FOR QUALITY OF VITREOUS CHINA SANITARY APPLIANCES –
ข้อก าหนดด้านคุณภาพ ส าหรับเครื่องใช้สุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา 

(2) MS 795 WC FLUSHING CISTERNS – PART 1: SPECIFICATION –  ข้อก าหนดการทดสอบ
กลไกการท างานของเครื่องสุขภัณฑ์ 

(3) MS 1522 VITREOUS CHINA WATER CLOSET PANS ข้อก าหนดการทดสอบรูปแบบ ขนาด 
และสมรรถนะของเครื่องสุขภัณฑ์ 

มาตรฐานบังคับส าหรับผู้ผลิต ผู้น าเข้า และผู้จ าหน่ายเครื่องใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ าที่เป็น        
วิเทรียสไชนา (Vitreous China Sanitary wares) โดยก าหนดให้ต้องปฏิบัติตาม “TYPE 5 SCHEME” 
หรือเรียกว่า MS Mark Scheme กล่าวคือ ผู้ผลิต ผู้น าเข้า และผู้จ าหน่ายต้องมีขั้นตอนแสดงความ
สอดคล้องของผลิตภัณฑ์ตามท่ีก าหนด ประกอบด้วย: 

(1) การตรวจประเมินขั้นต้น (Initial Assessment): โดยการชักตัวอย่างตามจ านวนและวิธีการท า
มาตรฐานก าหนด เพ่ือเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑในรุ่น แบบ หรือประเภทนั้นๆ เพ่ือ: 

(1.1) การทดสอบทางห้องปฏิบัติการ  

(1.2) การตรวจประเมินตามแผนคุณภาพการผลิต (Assessment of manufactures product 
quality plan)  

(1.3) การตรวจประเมินตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการผลิตตามแผนคุณภาพการผลิตที่ได้จัดท า
ไว้ (Assessment of implementation of manufacture’s product quality plan) 

(1.4) การรับรองสินค้า (Product certification) เพ่ือติดแสดงเครื่องหมาย MS Mark และต้อง
พิมพ์ชื่อผู้ผลิต/โรงงานที่ท า/เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ชื่อสินค้าหรือหมายเลขรุ่น 
ประเทศผู้ผลิต และวัน เดือน ปีที่ผลิต ลงบนตัวผลิตภัณฑ์ 
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(2) การตรวจติดตาม (On-going) โดยหลังจากสินค้าผ่านการตรวจประเมินขั้นต้นแล้วนั้น สินค้าจะ
สามารถท าการวางจ าหน่ายในท้องตลาดได้ และสินค้าจะถูกตรวจติดตามผล เพ่ือ: 

(2.1)  การตรวจประเมินตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการผลิตตามแผนคุณภาพการผลิตที่ได้จัดท า
ไว้ (Assessment of implementation of manufacture’s product quality plan) 

(2.2)  การสุ่มตรวจสินค้าที่วางจ าหน่ายในท้องตลาด ทั้งแบบแจ้งก าหนดการสุ่มตรวจติดตาม
ล่วงหน้าและแบบไม่แจ้งก าหนดการ (Scheduled and unscheduled market 
surveillance) เพ่ือชักตัวอย่างสินค้าและทดสอบสินค้าที่วางจ าหน่ายในท้องตลาด 

 ภาชนะเซรามิก (Ceramic Tableware) ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเนื้อละเอียด  (Fine 
Ceramic) เช่น ถ้วย จาน ชาม ถ้วยกาแฟ ของใช้ภายในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ประเภทงานศิลป์ เป็นต้น 
ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามมาตรฐานบังคับ MS 1817 CERAMIC TABLEWARE – SPECIFICATION 
ภายใต้กฎหมายแม่บท Regulations in the Food Act 1983 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ M-1  สรุปรายการทดสอบส าคัญของภาชนะเซรามิก (Ceramic Tableware)  
ตามมาตรฐาน MS 1817 
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 กระเบื้องเซรามิก (Ceramic tiles): ก าหนดอ้างอิงตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 10545 โดยประเทศ
มาเลเซียประกาศเป็นมาตรฐานประเภทสมัครใจ MS ISO 10545 Part 1 – 16 ประกอบด้วย 

(1) MS ISO 10545-1:2002 CERAMIC TILES - PART 1: SAMPLING AND BASIS FOR 
ACCEPTANCE  
มาตรฐานกระเบื้องเซรามิก – เล่ม 1: การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 

(2) MS ISO 10545-2:2002 (CONFIRMED 2006) CERAMIC TILES - PART 2: DETERMINATION 
OF DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY  
มาตรฐานกระเบื้องเซรามิก – เล่ม 2: วิธีตรวจสอบมิติและคุณภาพผิวหน้า 

(3) MS ISO 10545-3:2001 (CONFIRMED:2012) Ceramic tiles - Part 3: Determination of 
water absorption, apparent porosity, apparent relative density and bulk density  
มาตรฐานกระเบื้องเซรามิก เล่ม 3 -- วิธีทดสอบการดูดซึมน้ า ความพรุนปรากฎ ความหนาแน่น
สัมพัทธ์ปรากฎ และความหนาแน่นรวมของกระเบื้องเซรามิก 

(4) MS ISO 10545-4:2003 CERAMIC TILES - PART 4: DETERMINATION OF MODULUS OF 
RUPTURE AND BREAKING STRENGTH  
มาตรฐานกระเบื้องเซรามิก เล่ม 4 – วิธีทดสอบมอดุลัสแตกร้าวและความต้านแรงกดแตกของ
กระเบื้องเซรามิก 

(5) MS ISO 10545-5:2002 (CONFIRMED:2012) Ceramic tiles - Part 5: Determination of 
impact resistance by measurement of coefficient of restitution  
มาตรฐานกระเบื้องเซรามิก เล่ม 5 -- วิธีหาค่าความต้านทานแรงกระแทกของกระเบื้องเซรามิก โดย
การวัดค่าสัมประสิทธิ์การคืนสภาพ 

(6) MS ISO 10545-6:2001 (CONFIRMED:2008) CERAMIC TILES - PART 6: DETERMINATION 
OF RESISTANCE TO DEEP ABRASION FOR UNGLAZED TILES 
มาตรฐานกระเบื้องเซรามิก เล่ม 6 – วิธีหาค่าความทนการขัดถูลึกส าหรับกระเบื้องเซรามิกแบบปู
พ้ืนชนิดไม่เคลือบ 

(7) MS ISO 10545-7:2001 (CONFIRMED:2008) CERAMIC TILES - PART 7 : DETERMINATION 
OF RESISTANCE TO SURFACE ABRASION FOR GLAZED TILES 
มาตรฐานกระเบื้องเซรามิก เล่ม 7 – วิธีหาค่าความทนการขัดทนการขัดถูของกระเบื้องชนิดเคลือบ 

(8) MS ISO 10545-8:2001 (CONFIRMED:2008) CERAMIC TILES - PART 8 : DETERMINATION 
OF LINEAR THERMAL EXPANSION 
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มาตรฐานกระเบื้องเซรามิก เล่ม 8 – ก าหนดวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้น
ของกระเบื้องเซรามิก 

(9) MS ISO 10545-9:2001 (CONFIRMED:2008) CERAMIC TILES - PART 9: DETERMINATION 
OF RESISTANCE TO THERMAL SHOCK 
มาตรฐานกระเบื้องเซรามิก เล่ม 9 – ก าหนดวิธีหาค่าความต้านทานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่าง
ฉับพลันของกระเบื้องเซรามิกภายใต้ภาวะการใช้งานปกติ 

(10) MS ISO 10545-10:2002 (CONFIRMED:2006) CERAMIC TILES - PART 10: 
DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION 
มาตรฐานกระเบื้องเซรามิก เล่ม 10 – ก าหนดวิธีหาค่าการขยายตัวเนื่องจากความชื้นของกระเบื้อง
เซรามิก 

(11) MS ISO 10545-11:2001 (CONFIRMED:2008) CERAMIC TILES - PART 11: 
DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE FOR GLAZED TILES 
มาตรฐานกระเบื้องเซรามิก เล่ม 11 – ก าหนดวิธีทดสอบความทนการรานของกระเบื้องเซรามิก 
ชนิดเคลือบ 

(12) MS ISO 10545-12:2001 (CONFIRMED:2008) CERAMIC TILES - PART 12: 
DETERMINATION OF FROST RESISTANCE 
มาตรฐานกระเบื้องเซรามิก เล่ม 12 – ก าหนดวิธีหาค่าความต้านทานอุณหภูมิเยือกแข็งของ
กระเบื้องเซรามิกส าหรับใช้งานในภาวะเยือกแข็งของน้ า 

(13) MS ISO 10545-13:2001 (CONFIRMED:2008) CERAMIC TILES - PART 13: 
DETERMINATION OF CHEMICAL RESISTANCE 
มาตรฐานกระเบื้องเซรามิก เล่ม 13 – ก าหนดวิธีทดสอบความทนสารเคมีของกระเบื้องเซรามิกที่
อุณหภูมิห้อง ในระยะเวลาที่ก าหนด 

(14) MS ISO 10545-14 : 2001 (CONFIRMED: 2006) CERAMIC TILES - PART 14 : 
DETERMINATION OF RESISTANCE TO STAINS 
มาตรฐานกระเบื้องเซรามิก เล่ม 14 – ก าหนดวิธีทดสอบความทนการเปรอะเปื้อน 

(15) MS ISO 10545-15 : 2002 CERAMIC TILES - PART 15 : DETERMINATION OF LEAD AND 
CADMIUM GIVEN OFF BY GLAZED TILES 
มาตรฐานกระเบื้องเซรามิก เล่ม 15 – ก าหนดวิธีปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่ออกมาจากสาร
เคลือบของกระเบื้องเซรามิกชนิดเคลือบ 



คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิค: อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์เซรามิก และอุตสาหกรรมแก้วและกระจก 
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(16) MS ISO 10545-16 : 2002 CERAMIC TILES - PART 16: DETERMINATION OF SMALL 
COLOUR DIFFERENCES 
มาตรฐานกระเบื้องเซรามิก เล่ม 16 – ก าหนดวิธีใช้งานเครื่องตรวจวัดส าหรับวัดปริมาณความ
แตกต่างของระหว่างกระเบื้องเซรามิกชนิดเคลือบแบบสีเรียบ ซึ่งออกแบบมาให้เป็นสีเดียวและ
สม่ าเสมอ 
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รูปที่ M-2 ตั ว อ ย่ า ง ใ บ รั บ ร อ ง ก า ร ติ ด แ ส ด ง เ ค รื่ อ ง ห ม า ย  MS Mark 
ของสินค้ากระเบื้องเซรามิกตามมาตรฐาน MS ISO 13006 
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รูปที่ M-3 ตัวอย่างใบรับรองการติดแสดงเครื่องหมาย MS Mark ที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะ 
(Schedule) ของสินค้ากระเบื้องเซรามิกตามมาตรฐาน MS ISO 13006 
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ตารางที ่M-1 สรุปมาตรฐานบังคับส าหรับการทดสอบสินค้าเซรามิกของประเทศมาเลเซีย 

สินค้า มาตรฐาน 

กระเบื้องเซรามิก 

(Ceramic tiles) 

 

 

 

 

 

 

MS ISO 13006 Ceramic Tiles – Definitions, Classification, 

Characteristics and Marking 

MS ISO 10545-1 Ceramic Tiles – Part 1: Sampling and Basis of 

Acceptance 

MS ISO 10545-2 Ceramic Tiles – Part 2: Determination of 

Dimensions and Surface Quality 

MS ISO 10545-11 Ceramic Tiles – Part 11: Determination of 

Crazing Resistance for Glazed Tiles 

เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชน่า  

(Vitreous China Sanitary Appliances) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS 147 Specification for Quality of Vitreous China Sanitary 

Appliances  

มาตรฐานข้อก าหนดการทดสอบคุณภาพของเครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชน่า 

MS 795 WC Flushing Cisterns – Part 1 + Part 2 + Part 3 

มาตรฐานข้อก าหนดการทดสอบกลไกการท างานของเครื่องสุขภัณฑ์ 

MS 1522 Vitreous China Water Closet Pans – Specifications  

มาตรฐานข้อก าหนดการทดสอบรูปแบบ ขนาด และสมรรถนะการท างาน

ของเครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา 
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ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดของการประกาศใช้มาตรฐานและกฎระเบียบ ได้ที่ 
Department of Standards Malaysia, http://www.msonline.gov.my/default.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.msonline.gov.my/default.php
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อินโดนีเซีย  
(Indonesia) 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เซรามิก:  

ประเทศอินโดนีเซียก าหนดเป็นมาตรฐานบังคับส าหรับการน าเข้าสินค้าเซรามิก (Import Ceramic Products) 
อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม The Decree of the Ministry of Industry No. 45/2012 ณ 
เดือนกันยายน 2012 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2013 ที่ผ่านมา โดยรายการสินค้ามดีังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ I-1   ตัวอย่างสินค้าโถส้วมเซรามิก (Ceramic Toilet) 

 เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก (Ceramic Toilet) – ตามมาตรฐาน Indonesian National Standard: SNI 
No 03-0797-2006  

มาตรฐานบังคับ SNI No 03-0797-2006 ก าหนดให้เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก (Ceramic Toilet) ตามเลข
รหัส  HS 6910.10.00.00 และ  6910.90.00.00 ต้องติดแสดงเครื่องหมาย SNI Mark (Sertifikat 
Produk Penggunaan Tanda: SNI) และต้องมีใบรับรองสินค้า (Product Certificate) ซึ่งออกโดย 
Institution of Product Certification  

ทั้ ง นี้  ก า ร ได้ ม า ซึ่ ง ใบ รั บ ร อ ง สิ น ค้ า แ ล ะ ก า ร ติ ด แ ส ด ง เค รื่ อ ง ห ม า ย  SNI Mark นั้ น 
ผู้ผลิตต้องท าการชักตัวอย่างสินค้าประเภท รุ่น แบบ เดียวกัน เพ่ือส่งทดสอบยังห้องปฏิบัติการทดสอบ 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสินค้าสอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ทดสอบที่มาตรฐานก าหนด 



คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิค: อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์เซรามิก และอุตสาหกรรมแก้วและกระจก 
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 กระเบื้องเซรามิก (Ceramic tiles) – ตามมาตรฐาน Indonesian National Standard: SNI ISO 
13006:2010 Ceramic tiles – Definitions, Classification, Characteristics and Marking ซึ่ ง
ก าหนดโดยรับมาตรฐาน ISO 13006 มาใช้ในระดับเหมือนกันทุกประการ 

มาตรฐานบังคับ SNI ISO 13006:2010 ก าหนดให้กระเบื้องเซรามิก (Ceramic tiles) ตามเลขรหัส HS 
6907.10.00.00, 6907.90.00.00, 6908.10.10.00, 6908.90.10.00 และ 6908.90.90.00 ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานฉบับนี้ 

 ผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ส าหรับใช้กับอาหารและเครื่องดื่ม (Glazed Ceramic 
Tableware – Food & Drinks Appliances) – ตามมาตรฐาน Indonesian National Standard: 
SNI No. 7275:2008  

มาตรฐานบังคับ SNI No. 7275:2008 ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 
ส าห รับ ใช้ กั บ อาห ารและ เครื่ อ งดื่ ม  ต าม เลขรหั ส  HS 6911.10.00.00, 6911.90.00.00 และ 
6912.00.00.00 ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารต้องติดแสดงเครื่องหมาย 
SNI Mark และต้องมีใบรับรองสินค้า (Product Certificate) ซึ่งออกโดย Institution of Product 
Certification 

สาระส าคัญคือ ข้อก าหนดความสามารถในการละลายสูงสุดของสารตะกั่วและแคดเมียม (Maximum 
solubility of lead and cadmium) ในผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ส าหรับใช้
กับอาหารและเครื่องดื่ม โดยการทดสอบความสามารถในการละลายฯ นั้น อ้างอิงตามมาตรฐาน SNI 
7278 ซึ่งก าหนดโดยรับมาตรฐาน ISO 6486-1 Ceramic ware, glass-ceramic ware and glass 
dinnerware in contact with food – Release of lead and cadmium – Part 1: Test method 
มาใช้ในระดับเหมือนกันทุกประการ 
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อุตสาหกรรมแก้วและกระจก : มีการประกาศบังคับใช้ภายใต้ Regulation of the minister of Trade 
Number 71/M-DAG/PER/11/2012 Amendment to Regulation of the Minister of Trade Number 
40/M-DAG/PER/9/2009 Concerning Verification of Technical Inquiry to Import Sheet Glass โดย
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ I-2   ตัวอย่างสินค้าแก้วและกระจก 
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ฟิลิปปินส์  
(Philippines) 

ประเทศฟิลิปปินส์มีกฎหมายบังคับการน าเข้าสินค้าทุกประเภทผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง ครอบคลุม
สินค้าอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ เซรามิก และอุตสาหกรรมแก้วและกระจก ได้แก่ Republic Act No. 
4109:1964 – To provide for the standardization and/or inspection of products and import of 
the Philippines and for other purposes โดยสาระส าคัญ คือ ก่อนการน าเข้าสินค้าไปยังประเทศ
ฟิลิปปินส์ ต้องท าการตรวจสอบสินค้าตามรายการที่ก าหนด และต้องจ าแนกสินค้าให้ชัดเจนตาม ชนิด (Kind) 
ชั้นคุณภาพ (Class) เกรด (Grade) คุณภาพ (Quality) หรือมาตรฐาน (Standard) 

และกฎหมายบังคับด้านความปลอดภัย (Safety) ประกาศกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Department 
of Trade and Industry, Bureau of Product Standards (BPS)) “ List of Products under 
Mandatory Certification as of 22 August 2011” หมวดเครื่องกลและวัสดุก่อสร้าง (Mechanical 
and Construction Materials) สาระส าคัญคือ การติดแสดงเครื่องหมาย The Import Commodity 
Clearance (ICC Mark) บนสินค้า ซึ่งครอบคลุมรายการสินค้าดังต่อไปนี้: 

o กระเบื้องเซรามิก (Ceramic tiles): PNS ISO 13006:2007 with Amd. 01:2007 - Ceramic tiles 
- Definitions, classification characteristics and marking 

o กระจกแผ่นเรียบ (Flat glass): PNS ASTM C 1048:2013 Standard Specification for Heat-
Strengthened and Fully Tempered Flat Glass (ASTM published 2012) with 
Amendment 1:2013 

o เครื่องสุขภัณฑ์ (Sanitary wares): PNS 156:2000 - Sanitary wares – Specification  

ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013 โดยก าหนดให้ผู้น าเข้าต้องขอใบอนุญาต Import Commodity 
Clearance ก่อนการน าเข้าสินค้า โดยเอกสารส าคัญที่ต้องยื่นแสดงประกอบด้วย 

o เอกสารแสดงการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (BPS QMS Certification) หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่
เทียบเท่า ISO 9001 

o รายงานผลการทดสอบสินค้า (Testing report) 

และสินค้าตามรายการดังกล่าว ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรับรองและการติดแสดงเครื่องหมาย ได้แก่ 

(1) PS Mark: Certified Product Safety License ต าม ก ฎ ห ม าย  Department Administrative 
Order No. 04 Series of 2008 - THE NEW RULES AND REGULATIONS CONCERNING THE 
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PHILIPPINE STANDARD (PS) QUALITY AND/OR SAFETY CERTIFICATION MARK SCHEME 
OF THE BUREAU OF PRODUCT STANDARDS (BPS) 

(2) ICC Mark: Quality Mark ตามกฎหมาย Department Administrative Order No. 05 Series of 
2008 - THE NEW RULES AND REGULATIONS CONCERNING THE ISSUANCE OF THE 
IMPORT COMMODITY CLEARANCE UNDER THE PRODUCT CERTIFICATION MARK 
SCHEME OF THE BUREAU OF PRODUCT STANDARDS (BPS) 
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รูปที่ P-1 The Import Commodity Clearance ICC Mark 
 

  
 
 
 

 
 

CERTIFIED 
Product Safety 

รูปที่ P-2 The PS Safety Mark Logo 

 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFIED 
Product Quality 

รูปที่ P-3 The PS Quality Mark Logo 
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เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (Cutlery and Flatware): ประเทศฟิลิปปินส์ก าหนดมาตรฐานสมัครใจเพ่ือใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติเดียวกัน และเพ่ือให้ผู้อุปโภคบริโภคสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการใช้งานสินค้า
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ท าจากวัสดุประเภทแก้วและเซรามิก จึงมีการก าหนดมาตรฐานดังต่อไปนี้ 

(1) PNS ISO 4481:2012 Cutlery and flatware – Nomenclature (ISO published 1977)  

(2) PNS ISO 8442-1:2012 Materials and articles in contact with foodstuffs – Cutlery and 
table hollowware – Part 1: Requirements for cutlery for the preparation of food (ISO 
published 1997)  

(3) PNS ISO 8442-5:2012 – Materials and articles in contact with foodstuffs – Cutlery and 
table hollowware – Part 5: Specification for sharpness and edge retention test of 
cutlery (ISO published 2004)  
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เวียดนาม  
(Vietnam) 

ประเทศเวียดนามมีการก าหนดโควตาการน าเข้าและมีมาตรการควบคุมการน าเข้าสินค้า ได้แก่ 

o ผลิตภัณฑ์กระจกเพ่ือการก่อสร้าง 

o กระเบื้องเซรามิก 

o เครื่องกระเบื้องเคลือบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ V-1   ตัวอย่างสินค้าเซรามิก แก้ว และกระจก 

โดยต้องขอใบอนุญาตการน าเข้า หรือ Automatic import licensing ตาม Decision No 1380/QD-BCT 
issued on 25/03/2011 และต้องติดแสดงฉลากบอกข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต  (หรือผู้น าเข้า) 
มาตรฐานของสินค้า รหัสการผลิต (LOT) ประเทศผู้ผลิต และอ่ืนๆ 


