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มาตรการ สินคา วิธีดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ/เว็บไซต หมายเหตุ 

การปดฉลาก สินคาทุกชนิด 
 

   ประมวลกฎหมายคุมครองผูบริโภคของบราซิลมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 
12 กันยายน 1990 กําหนดใหสินคาตองติดฉลากเพื่อใหขอมูลที่ถูกตอง
แกผูบริโภค มีความชัดเจน ละเอียด และเขาใจงาย โดยเปนขอมูลเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริมาณ สวนประกอบ ราคา การรับประกัน อายุการใชงาน ที่มา 
และความเส่ียงตอความปลอดภัยและสุขภาพ  
   - ฉลากสินคาจะตองแปลเปนภาษาโปตุเกสดวย  
   - หนวยวัดที่แสดงบนฉลากตองใชเปนหนวยเมตริก  
   - สินคา GMO ตองติดฉลากตามขอกําหนดดังกลาวขางตน 
 

http://www.focusbrazil.org.br/ccg  

มาตรฐานและ
กฎระเบียบทาง
เทคนิค  

สินคาทุกชนิด 
 

    บราซิลจัดตั้งหนวยวัดและมาตรฐานใหเปนระบบเดียวกันเมื่อตนป 
1862 หลังจากที่ฝรั่งเศสนําระบบเมตริกมาใชเปนทางการแลว จึงไดมี
การจัดตั้ง the National Institution of Weights and Measures 
(INPM) ในป 1961  
    - ในป 1973 มีการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเพื่อสงออก ดังนั้นบราซิล
จึงตองพัฒนาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อใหทัดเทียมกับ
ประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ the National Institution of Metrology, 
Standardization and Industrial Quality (INMETRO) จึงไดถือ
กําเนิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
ความสามารถของอุตสาหกรรมในการแขงขันกับตางประเทศ 
   - ในป 1973 บราซิลไดออกกฎหมายเพื่อจัดตั้ง National System of 
Metrology, Standardization and Industrial Quality, SINMETRO 
ซึ่งประกอบดวย CONMETRO, INMETRO, ABNT, IPEM และ 
accredited labs. INMETRO อยูภายใตSINMETRO     
   - ภายใต SINMETRO การพัฒนามาตรฐาน Voluntary Standard อยู
ภายใตความรับผิดชอบของ Brazilian Association of Technical 
Standard (ABNT) ซึ่ง ABNT เปนองคกรเอกชนที่ไมแสวงหากําไรทําหนาที่

a National System of Metrology, 
Standardization and Industrial 
Quality (SINMETRO), CONMETRO, 
INMETRO, ABNT, IPEM and 
accredited labs 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.abnt.org.br/normal_ 
comite.htm  
www.abnt.org.br/normal_ 
consulpub.htm  
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พัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งที่ เปนมาตรฐานในประเทศและ
มาตรฐานระหวางประเทศ มีคณะกรรมการดานเทคนิค (Technical 
Committee) หรือ Sectoral Standardization Bodies (ONS) เปน
หนวยพัฒนาและรับรองมาตรฐาน  
   - มีหนวยงาน 9 กระทรวง สามารถนํามาตรฐานสมัครใจ (voluntary 
standard) มาปรับใชเปนระเบียบขอบังคับทางเทคนิค (mandatory 
technical regulation) 
 

 

 

 

 

www.inmetro.gov.br/rtac  
www.immetro.gov/br/ 
barreirastechnicas  

การประเมินความ
สอดคลอง  

สินคาทุกชนิด 
 

  - การประเมินความความสอดคลองจะยึดตามแนวทางของระบบ ISO  
  - การประเมินความความสอดคลองคลอบคลุมการทดสอบ ระดับ
คุณภาพและมาตรฐานของหองปฏิบัติการ หนวยออกใบรับรองสินคา 
accreditation bodies การรับรอง หนวยตรวจสอบและกํากับดูแล 
ระบบการจดทะเบียนรับรองคุณภาพและอื่นๆ 
  -การสามารถเปนไดทั้งเรื่องของการสมัครใจและการบังคับ โดย
ดําเนินการผานเครื่องมือดานกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคชีวิต 
สุขภาพ และส่ิงแวดลอม 
 

   

การทดสอบและ
มาตรฐานของ
หองปฏิบัตกิาร  

สินคาทุกชนิด 
 

 - INMETRO มีอํานาจในการรับรองการทดสอบสินคาและมาตรฐาน
หองปฏิบัติการที่ไดรับอนุญาตดําเนินการในบราซิล 
 

 -INMETRO 
www.inmetro.gov.br/ 
labortorios/rbc    
 

http://www.inmetro.gov.br/ 
laboratorios 

 

การรับรองผลิตภัณฑ สินคาทุกชนิด 
 

Mandatory Testing and Mandatory Product Certification  
  ดําเนินการโดย INMETRO ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการทดสอบผลิตภัณฑภายใน 
ประเทศ ยกเวนไมสามารถหาที่ทดสอบไดในประเทศ 
  - INMETRO ไดลงนาม MRA ของ the International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC) กับหนวยงานของ US ซึ่งหองปฏิบัติการ

INMETRO 
บัญชีรายชื่อMRAs ดูรายละเอียดท่ี 
http://www.inmetro.gov.br/english/ 
international/mutual.asp 

สวนบัญชีรายชือ่สินคาที่ไดรับการ
รับรองผลิตภัณฑตามขอบังคับดูไดที่
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ของ US ยอมรับผลการทดสอบของหนวยงานนี้ 
 

Non-Mandatory Testing and Product Certification 
  - ยังไมมีกฎหมายที่จะบังคับใชเพื่อทดสอบอีกครั้งหนึ่งกับสินคาที่ไมมี
ขอกําหนดและมาจากประเทศอื่น 
  - สินคาที่ไมมีขอจํากัด การมีเครื่องหมาย US mark และใบรับรอง
ผลิตภัณฑจะไดรับการยอมรับในบราซิล 
  - หากสินคาไดรับการรับรองจากสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปก็ไมจําเปนตอง
รับการรับรองซ้ําอีก 
 

http://www.inmetro.gov.br   
 
 

รายชื่อสินคาที่ไดการรับรองในบราซิล 
สามารถเขาชมไดที ่
http://www.inmetro.gov.br/ 
producert/Produtos/busca.asp  
 

ระบบการจดทะเบียน
รับรองคุณภาพ 

สินคาทุกชนิด 
 

  The General Coordination for Accreditation (CGCRE) ของ INMETRO 
รับผิดชอบในการเปนหนวยตรวจสอบ หนวยออกใบรับรองระบบการ 
จดทะเบียนเพื่อรับรองคุณภาพ ดูแลควบคุมองคกร ตรวจสอบสินคาและ
ฝกอบรม ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานดัดแปลงหองปฏิบัติการ 
 

-INMETRO 
http://www.inmetro.gov.br/ 
credenciamento/index.asp  

 

 

หมายเหตุ:  เฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวของกับยาง ผลิตภัณฑยาง  ไมยางพารา และผลิตภัณฑจากไมยางพารา 

ที่มา:     กลุมงานมาตรการ TBT สํานักมาตรการทางการคา กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย (ปรับปรุงเดือนกันยายน 2549)     
   http://www.dft.go.th  


