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เ.รอง ขอความอบุเคราะห์ประขาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยถลาก เร่ือง ก่ ไฬ ง์̂ ะเ/า,ใงุ̂ อง!น ^^•7^ ^ . . .  \
ให้เป็นสินค้าท่ีควบคุมถลาก พ.ค. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำปาง นายกเทศมนตรีนครลำปาง นายกเทศมนตรีเมองเขลางคนคร 
นายกเทศมนตรีเมืองพิขัย และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย สำเนาหนงัสอิสำนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโีภค ท่ี บร 0 ๓ 0 {ก/ว ๑0(5)0โ]ฟิก
.  V• ๘ .  . - เ  . . . . .  . .  .. ^ 8V- 1ลงวันท่ี ๒๔ มืถนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ
ดว้ยจงัหวดัสำปางไดร้บัแจง้จากสำนกังาบคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโีภค (สคบ.) วา่ 

คณะกรรมการวา่ดว้ยฉลากไดอ้อกประกาศ เร่ือง กำหนดประเภทของสนิคา้ใหเ้ปน็สนิคา้ทีค่วบคมุถลาก 
พ.ศ. ๒๕๖๕ และบัญขีแบบท้ายประกาศคณะกรรมการว่าด้วยถลาก เร่ือง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้า 
ท่ีควบคุมถลากพ.ศ.๒๕๖๕ข๋ึงประกาศใบราขกิจจาบุเบกษาเล่ม๑๓๙ตอนท่ี(คบ๑๑๔งเม่ือวันท่ี ๒๓พฤษภาคม๒๕๖๕ 
โดยจะมืผลใข้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นด้นไป รายละเอยดปรากฏตามพ่ืงท่ีส่งมาด้วย

, จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และประขาสัมพันธ์ไห้ผู้ประกอบธุรกิจ ) เล้ะผู้บริโภคทราบโดยท่ัวกัน
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สำปักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บ1โภค 
ภูนย์ราขการเฉสิมพระเกียรติ ๘0 พรรษาฯ 
อาคารรัฐประคาสนภกติ ต้ับ ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส์ กรุงเทพ  ๆ๑๐๒®๐

มิถุนายน ๒๕๖๕

สอ่ง แจ้งประกาคคณะกรรมการว่าห้วยฉลาก สอ่ง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินห้าท่ีควบคุมอลาก
พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผูว้า่ราขการจงัหวดัล'ิ^-^
ประธานอบุกรรมการคุ้มครองผู้บรีโภคประจำจังหวัด

สิงท่ีส่งมาห้วย สำเนาประกาศคณะกรรมการวา่หว้ยฉลาก สอ่ง กำหนดประ๓ ทของสิบห้าใหเ้ป็นสินค้า 
ทีค่วบคมุฉลาก พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๔ มนิาคม ๒๕๖๕ และบญัชแ้นบทา้ยประกาศ 
คณะกรรมการว่าหว้ยฉลาก สอ่ง กำหนดประ๓ ทของสินค้าใหเ้ป็นสิบหา้ท่ีควบคุมฉลาก 
พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ แผ่น

ห้วยคณะกรรมการว่าห้วยฉลากให้ออกประกาศ สอ่ง กำหนดประ๓ ทของสินค้าให้เป็นสินค้า 
ท่ีควบคุมฉลาก พ.ศ. ๒๕๖๕ และบัญช้แนบท้ายประกาศคณะกรรมการว่าหว้ยฉลาก สอ่ง กำหนดประเภท 
ของสบิหา้ใหเ้ปน็สนิหา้ทีค่วบคมุฉลาก พ.ศ. ๒๕๖๕ ท ีง่ประกาศใบราชกจิจาบเุบกษา เลม่ ๑๓๙ 
ตอนพเศษ ๑๑๔ ง เม๋ึอวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยจะมิผลใช้บังคับต้ังแต่วับท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เป็นต้นใ'ป รายละเอยดปรากฏตามสิงท่ีส่งมาห้วย /

สำปกังาบคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโีภค จงัขอความอบเุคราะหจ์ากทา่นใบฐานะ 
ประธานอบุกรรมการคุ้มครองผู้บรีโภคประจำจังหวัด ประขาสัมพันธ์ให้หน่วยงาบภายใบจังหวัดท่ี๓ ยวช้อง 
ทราบต,อใปห้วย

จังเรียบมาเท่ีอ่โปรดฟ้จารฌา

ขอแสดงความปับกีอ

(นายธสรณอ้ฑฒ์ ธนทธิพันธ์) 
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรีโภค

กองคุ้มครองผู้บรีโภคห้าบฉลาก 
ฝ่ายควบคุม (บางสาวพนิดาๆ) 
โทรคัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๕๒๕ 
โทรสาร 0  ๒๑๔๓ ๙๓(๖๘



หนา้ ๓๕
เล่ม ๑๓๙ ตอนพเิศษ ๑๑๔ ง ราซกจิจาบเุบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๖๕

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
เรือ่ง กำหนดประเภทของสบิค้าใหเ้ปน็สนิค้าทีค่วบคมุอลาก พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยทีป่รากฎวา่มสีนิคา้ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิคน้ตรายแกส่ขุภาพ รา่งกาย หรอืจตํใจ เนีอ้งจาก 
การใชส้นิคา้หรอืโดยสภาพของสนิคา้ หรือมีสินค้าท่ีประขาชนท่ี'วไปใช้เป็นประจำ ขีง่การกำหนดฉลาก 
ของสนิคา้นัน้จะเปน็ประโยชนแ์กผู่บ้รโิภคใบการทีจ่ะทราบขอ้เทจ็จรงิใบสาระสำคญัเกีย่วกบัสนิคา้ 
ดังน้ัน เทีอ่เปน็การคุ้มครองผู้บริโภคใหไ้ด้รับข้อถลูเก่ียวกับสนิคา้ได้อย่างถกูค้องและครบถ้วน จํงสมควร 
กำหนดประ๓ ทของสนิคา้ดงักลา่วใหเ้ปน็สนิคา้ทีค่วบคมุอลาก

อาคย้อำนาจตามความในมาตรา ๓0 วรรคสาม และมาตรา ๓๑ แหง่พระราขบญัญตั ิ
คุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ขีง่แกไัขเพมเตมิโดยพระราขบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค (ฉบบัที ่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการวา่ดว้ยฉลาก จงออกประกาศ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ให้สินค้าตามประ๓ทท่ีกำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับน้ีเป็นสินค้าท่ีควบคุมฉลาก 
ขอ้ ๒ ฉลากของสนิคา้ทีค่วบคมุฉลากตามขอ้ ๑ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และขอ้ ๓ 

แหง่ประกาศคณะกรรมการวา่ดว้ยฉลาก ลงวนัที ่ ๒๓ กบัยายบ ๒๕๔๑ เรือ่ง ลกัษณะของฉลาก 
สนิคา้ท่ีควบคมุฉลาก พ.ศ. ๒๕๔๑ และขอ้ ๓ ทวิ (๑) (เอ) ขอ้ ๓ ตร ิ และขอ้ ๓ จตัวา 
แหง่ประกาศคณะกรรมการวา่ดว้ยฉลาก ลงวับท่ี ๒๓ กนัยายน ๒๕๔๑ เรือ่ง ลกัษณะของฉลากสนิคา้ 
ทีค่วบคมุฉลาก พ.ศ. ๒๕๔๑ ขีง่แกไัขเพมเตมิโดยประกาศคณะกรรมการวา่ดว้ยฉลาก ลงวบัที ่
๑๓ สงิหาคม ๒๕๔๒ เรือ่ง ลักษณะของฉลากสนิคา้ทีค่วบคุมฉลาก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

ขอ้ ๓ บรรดาประกาศของคณะกรรมการวา่ดว้ยฉลากขีง่ออกตามมาตรา ๓0  วรรคสาม 
แหง่พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ขีง่แกไ้ขเพมเตมิโดยพระราชบญัญตัคิุม้ครอง 
ผู้บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ทีใ่ขบ้งัคบัอยูก่อ่นประกาศฉบบันี ้ ให้ไข้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัด 
หรอืแยง้กบัประกาศฉบบันี้

ข้อ ๔ ประกาศฉบบันัไ้หใ้ชบ้งัดบัเมอหน้กำหนดเกา้สบิวนันบัแตว่บัลดัจากวนัป ระกาศ 
ใบราชกจิจานเุบกษาเปน็คบ้ใป

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ธสรณอั์ฑฌ ์ ธปิทธิพันธ์ 

ประธานกรรมการว่าด้วยฉลาก



บญัชแีนบทา้ยประกาศคณะกรรมการวา่หว้ยอสาก 
เรือ่ง กำหนดประเภทของสินห้าใท้เปน็สินห้าท่ีควบทุมฉสาก พ.ศ. ๒๕๖๕

ประ๓ หของให้ประจำบัาน 
๑ . กระจกเงา
๒. กระดาษชำระ กระดาษเชด็หนา้ กระดาษชำระอเนกประสงค ์ไม่รวมถุงกระดาษชำระอเนกประสงค์ 

ท ีม่สีารทำความสะอาดหรอืขา่เอ ีอ้โรคท ีใ่หก้บัพบ ฝาผนงั เครือ่งสขุภณัฑ ์ และวัสตุกีบๆ 
ท่ีให้ไนบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข 

๓. กระดิกบ้ํา กาน้ํา แก้วบ้ํา จาน ขาม ถ้วย ถาด ห้อบ สัอม ดะเกียบ 
๔. กระทะ เขยีง ครก ตะหสิว ทัพพิ มีด สาก หม้อ 
๕. กะละมัง ขับน้ํา ดะกร้า ถังบ้ํา 
๖. เกา้อี ้ต ู ้โต๊ะ เตย๊ง ไม่รวมถุงเดยงสำหร้บผู้น้วย 
๗. ตะเกยีง ไฟอาย
๘. เดาแกีส เคร่ืองดดูอากาค เดาถา่น เดาปงิยา่ง อะไหล่ อุปกรณ์ อุปกรณจุ์ดเตาแกํส
๙. ท่ีดักขยะ แปรงขัดพน ไม้กวาด ไม้ถูพบ
๑๐. ผ้าห่ม มุ้ง เส์อ หมอบ ปลอกหมอบ ผ้าจุเท่ีบอบ
๑®. บํา้ยาปรบัผา้นุม่ ไมร่วมถงุโเายาปรบัผา้นุม่ทีบ่ำมาใหป้ระโยชนเ์ทีอ่การขา่เอีอ้โรคขีง่บา่มาให ้

ในน้าบเรือนหรือทางสาธารณสุข
๑๒. ผสิตภัณฑ์ระงับกลบหรือดับกลบข่ีงไม่ไห้สัมผัสกับร่างกายมนุษย์
๑๓. ผา้เชด็ตวั ผา้เชด็ทำความสะอาด ไมร่วมถงุผา้เชด็ทำความสะอาดทีม่สีารทำความสะอาด 

หรือข่าเอ้ีอโรคท่ีให้กับพบ ฝาผนัง เคร่ืองสุขภัณฑ์ และวัสดุอบ  ๆท่ีให้ใบบ้านเรือบหรือทางสาธารณสุข 
๑๔. ผ้าม่าน ยลูึ ๋อุปกรณ์
๑๕. ไม้แขวนเอ้ีอ ราวตากผ้าสำเรืจรูป อุปกรณ์กีบ  ๆ ท่ีให้ไนการดากผ้า 
๑๖. เบาะรองน่ัง 

ประเภทของใหล่้วบบคุคล
๑ .  กรอบแว่นดา แว่นตา แว่นตากันแดด ไม่รวมถุงแว่นตาช๋ึงขีเลนส์แว่นตาท ีม่ ีคา่สายตา 
๒. กำไล เขมกลัดติดเอ้ีอ ต่างดู สายสร้อย แหวน 
๓. ก๋ํบ สายคาดผม
๔. เช็มขัด ไม่รวมถุงเขมขัตท่ีมีวัดชุประสงค์ทางการแพทย์ เช่น เช็มขัดกระขับลัดส่วนให้รังสีอินฟาเรด 
๕. เคร่ืองแบบนักเรืยน เคร่ืองแบบเนตรนารื เคร่ืองแบบยุวกาขาด เคร่ืองแบบลูกเสิอ 
๖. รองเทา้ องุเทา้ อุงบ่อง ไม่รวมถุงลุงบ่องท่ีมีวัตอุประสงค์หางการแพทย์ เช่น ลุงน่องสำหรับป๋องกับ 

บรรเทา หรือรักษาเส้นเลอดขอด 
๗. ผ้าออ้มสำเรืจเปสำหรับเตก๊



-๒-

๘ .ไมจ้ีม้#ม 
๙. ไม้ปีนหู ไม้แคะหู
๑๐. ไหมขัดฟ้น ไมรวมสิงไหมขัดฟ้นทีมีวัตอุประสงค์การไซ้สำหรับทางการแพทย์ 
๑®. เสอัผ้าสำเร่ืจรูป 
๑๒. หวีด้าม หวีแปรง
๑๓. หนา้กากผา้ หน้ากากสันฟ้บ หนา้กากอนามยั ไม่รวมสิงหน้ากากอนามัยทีมีวัตอุประสงค์การไซ้งาน 

ทางการแพทย์ ฟน กรองเจ้ีอ่ไรค กรองแบค#Iรัย ป้องกันโรค 
ประเกทกระดาษ ผเ็ตสผัฑกระดาษ และเครือ่งเขย้น 

๑. กระดาษพมพ์ คระดาษเขยน 
๒. กระดาษท่อของ ของกระดาษ บัตรอวยพร 
๓. คสิปหนบกระดาษ 
๔. เครือ่งเจาะกระดาษ อุปกรณ์ 
๔. เครือ่งเยบ์กระดาษ อุปกรณ์ 
๖. ของ แฟ้ม ปกรายงาบทำจากพลาสติก 
๗. ตรายาง 
๘. เทปกาว 
๘. แบบเรัยน หนังสิอ 
๑๐. สบุด
๑®. สันปก สับห่วง 
๑๒. อุปกรณเ์คร่ืองเขยบ 

ประเภทเครือ่งไซ1้ฟฟา้และอปุกรณ์
๑. กาด้ม•ป้าไฟฟ้า อะไหล่ อุปกรณ์
๒. เคร่ืองขงกาแฟ เคร่ืองปิงขนมปึง อะไหล่ อุปกรณ์
๓. จอรับภาพ อะไหล่ อุปกรณ ์ไม,รวมสิงจอรับภาพทีไซ้ไนทางการแพทย์
๔. เคร่ืองรับวิทยุ อะไหล่ อุปกรณ์
๕. เคร่ืองเสยีง ไมโครโฟน สำโพง อะไหล่ อุปกรณ์
๖. โคมไฟ อะไหล่ อุปกรณ ์ไม่รวมสิงโคมไฟทีไข้ไนทางการแพทย์
๘. ดู้แช่ อะไหล่ อุปกรณ์ ไม่รวมสิงดู้แช่ทางการแพทย์ เช่น ด้แช่เลอด
๘. เตาไฟฟ้าสำหรับประกอบอาหาร เตาอบไมโครเวฟ อะไหล่ อุปกรณ์
๙. เตารัตไฟฟ้า อะไหล่ อุปกรณ์
๑๐. หลอด,ไฟฟ้าแอลอดู ไม่รวมสิงหลอดไฟฟ้าแอลสิติทีมีวัตอุประสงค์หางการแพทย์ 
๑๑. หมีกพิมพ์เคร่ืองปรับเตอร์ 
๑๒. อุปกรณ์Iฟฟ้า



๑๓. อะไหล่ อุปกรณ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์
๑๔. อะไหล่ อุปกรณ์ เคร่ืองจักผ้า เคร่ืองอบผ้า
๑๔. อะไหล่ อุปกรณ์ เคร่ืองดูดฝ่บ เคร่ืองเปาลมไฟฟ้า
๑๖. อะไหล่ อุปกรณ์ เคร่ืองหำป้าร้อน
๑๗. อะไหล่ อุปกรณ์ เคร่ืองบด เคร่ืองปีบ เคร่ืองผสมอาหารไฟฟ้า
๑๘. อะไหล่ อุปกรณ์ เคร่ืองปรับอากาค เคร่ืองฟอกอากาค
๑๙. อะไหล่ อุปกรณ์ เคร่ืองปีมป้า
๒๐. อะไหล่ อุปกรณ์ เคร่ืองเล่นหรือเคร่ืองบันทํกคอมแพคดิสก์ เคร่ืองบันทกภาพหรือเคร่ืองบันทักเสียง 
๒๑. อะไหล่ อุปกรณ์ ตู้เย็น 
๒๒. อะไหล่ อุปกรณ์ ตู้ทำป้าเย็บ ตู้ทำป้าร้อน 
๒๓. อะไหล่ อุปกรณ์ ทัดลมไฟฟ้า 

ประ๓ หยามยนพแ์ละอุปกรณ ์
๑. แบดเดอร่ื 
๒. พิล์มกรองแสง 
๓. สีสเปรย์พ่นรถ 
๔. รถจักรยาน อะไหล่ อุปกรณ์ 
๔. อะไหล่ อุปกรณ์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

ประ๓หเกษตรกรรม
๑. กระบอกสิดหรือพ่นยาน่าแมลง 
๒. คราด จอบ พล่ัว เสียม 
๓. เคร่ืองพ่นยาน่าแมลง 
๔. เคร่ืองมีอจับสัตว์ป้า 
๔. ดิน วัสดุพ่ิไช้ไนการปลูกพช 
๖. ตาข่ายไนล่อน ตาข่ายหรางแสง 
๘. สายยางล่งป้า 
๘. อะไหล่ อุปกรณ์ เคร่ืองสูบป้า 
๙. สารเพ่ิมประสิทธิภาพพช สารเพ่ิมประสิทธิภาพดิบ 

ประ๓หวัสดุก่อสร้าง
๑. กบไสไม้ เกรียง 
๒. กลอน บานทับ ลูกบิด 
๓. กันสาด มุ้งลวด รางป้า 
๔. ตะนุ่ นอต สกรู
๔. บานประภู บานหน้าต่าง วงกบล่าเรืจรูป



๖. ผลิตภัณฑ์ยาแนวกันน้ํา 
๗. แผ่นฉนวนกันความร้อน 
๘. ลวดตาขา่ย ลวตเหลึก ลวตหนาม
๙. แผน่วสัดสุำเรจ็รปูสำหรบั^พบ ผปง๋ เขน่ กระเบือ้งยาง ไมป้ารเ์ก ้กระเบือ้งเซรามกิ พิบอ่อน 

สำเร็จรูป
๑๐. ผลิตภัณฑ์สำหรับติดแผ่นวัสดุสำเร็จรูป 
๑๑. อะไหล่ อุปกรณ์ เคร่ืองสุขภัณฑ์ 

ประเภทสบ์ๆ
๑. กรรไกร ไม่รวมถึงกรรไกรท๋ึม้วัตอุประสงค์ทางการแพทย์ เข่น กรรไกรสำหรับห้ตถการทางการแพทย์ 
๒. กรอบรูปภาพ ภาพเข่อบ ภาพถา่ย ภาพพิมพ์ 
๓. กระเชา้ 
๔. กระถาง
๔. กระเปา๋ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าคาดเอว 
๖. กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์ 
๗. กุญแจ 
๘. ของเล่น
๙. ไขควง ค้อน คม เลือ่ย สว่าน ลิว 
๑๐. เคร่ืองกรองน้ํา อะไหล่ อุปกรณ์ 
๑๑. อุปกรณ์กฬา 
๑๒. เคร่ืองตนตร็ อะไหล่ อุปกรณ์ 
๑๓. เครือ่ง\เขา เข่น เทยนไข 
๑๔. เคร่ืองเคลึอบ เคร่ืองปับตินเผา 
๑๔. เคร่ืองอัฐบริขาร 
๑๖. จกัรเยบผา้ อะไหล่ อุปกรณ์ 
๑๗. เช้อกทุกประเภท
๑๘. แจกันดอกไม้ ดอกไม้ข่อ ดอกไม้ประติบฐ์ ดอกไม้แห้ง
๑๙. คา้ย ผ้า
๒๐. อุปกรณ์แต่งสวน
๒©. อุงม้อไม่รวมถึงอุงม้อท่ีม้วัตอุประสงค์ทางการแพทย์ เข่น ถุงมอสำหรับการตรวจโรค อุงม้อสำหรับ 

การค้ลยกรรม
๒๒. โหรค้พฑ์เคล่ือนบ้ื ช้มการ์ด อะไหล่ อุปกรณ์ 
๒๓. บาพกิา อะไหล่ อุปกรณ์
๒๔. แบตเตอร่ืหีไช้สำหรับบาพิกา เคร่ืองติดเลข หริอกล้องถ่ายรูป



๒๕. น้ําหอมปรับอากาศ ไม่รวมถ่งบ้ําหอมท๋ึไซ้สัมผัสกับร่างกายมบุบย์ 
๒๖. พลาสติกห่ออาหาร (ฉส์มยตหุ้มห่ออาหาร)
๒๗. ฉส์มถ่ายรูป 50  การ์ด ไม่รวมถงฉล์มทางการแพทย์ ฟบ ฉลม์เอกซเรย์ 
๒๘. ม่ฅโกบ ไบม้ตโกน
๒๙. อุปกรณ์ตกแต่งภายไบบ้าน เช่น ไม้แกะสลัก รูปหล่อเรอ่ืน หร์อวัสดุอ่ืนๆ
๓0. ร่ม หมวก
๓®. อุปกรณ์การเล้ียงสัตว์
๓๒. อัล•ขมเกึบภาพ


