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รายงานการเข้าพบหน่วยงานภาครัฐของเคนยา  
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเคนยา (Kenya Bureau of Standards - KEBS) 

 
1. ข้อมูลบริษัท/หน่วยงาน   

บริษัท/หน่วยงาน Kenya Bureau of Standards - KEBS 

ที่อยู่ 
Popo Road, Off Mombasa Road, P.O. Box 54974 – 00200 Nairobi, 
Kenya. 

โทร. + 254 (20) 694 8000 
Email./Website info@kebs.org / www.kebs.org 
ผู้ติดต่อ/ต าแหน่ง Mr. Bernard Njiraini / Managing Director 
ประเภทสินค้า Government services 
ลักษณะกิจการ Government services (บริการภาครัฐ) 

 
2. ความเป็นมาและการจัดตั้งหน่วยงาน 

Kenya Bureau of Standards - KEBS เป็นหน่วยงานของรัฐของรัฐบาลเคนยาที่จัดตั้งขึ้นภายใต้
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าและบริการของเคนยา ปี 1974 พระราชบัญญัติดังกล่าวให้อ านาจแก่
หน่วยงานในการก าหนดมาตรฐานต่างในสินค้าที่จ าหน่ายและผลิตในเคนยาให้มีมาตรฐานในระดับสากล 
และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 
หน้าที่ของ KEBS ตามกฎหมายของเคนยามีดังนี ้
1. เพ่ือส่งเสริมมาตรฐานในอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ 
2. จัดเตรียมหรือจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดและ

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีความแม่นย าส าหรับการก าหนดระดับความแม่นย าโดยเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานของใบรับรองท่ีเกี่ยวข้อง 

3. จัดเตรียมหรือจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการตรวจสอบและทดสอบสินค้าและวัสดุหรือสาร
ใด ๆ จากการผลิต แปรรูป หรืออ่ืนๆ 

4. ควบคุมมีการใช้มาตรฐานที่ก าหนดของหน่วยงาน  
5. จัดท าวางกรอบปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อก าหนดและหลักปฏิบัติ 
6. ส่งเสริมหรือด าเนินงานด้านการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน 
7. ช่วยเหลือรัฐบาลหรือหน่วยงานในท้องถิ่นหรือหน่วยงานสาธารณะอ่ืน ๆ หรือบุคคลอ่ืนใดในการจัดท า

และก าหนดมาตรฐานหรือหลักปฏิบัติใด ๆ 

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/
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8. เพ่ือจัดให้มีการร่วมมือกับรัฐบาลหรือตัวแทนของอุตสาหกรรมใด ๆ หรือกับหน่วยงานในท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานสาธารณะอ่ืน ๆ หรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการน ามาตรฐานไปใช้และ
ปฏิบัติได้จริง 

9. จัดให้มีการทดสอบตามค าร้องขอของสินค้าที่ผลิตในประเทศและสินค้าน าเข้าเพ่ือพิจารณาว่าสินค้า
นั้นเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพตามบทบาทของ 
KEBS 

 
บทบาทส าคัญอ่ืนๆ ของ Kenya Bureau of Standards: KEBS 
1. การจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า: ในยุค

โลกาภิวัตน์ปัจจุบันการเข้าสู่ตลาดต้องมีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและหลักฐานการปฏิบัติตาม
ดังกล่าวผ่านมาตรฐานระบบการวัด (มาตรวิทยา) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลการประเมินความ
สอดคล้องและการรับรอง 

2. การสนับสนุนอุตสาหกรรมเคนยา: โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพที่ใช้งานได้ช่วยเพ่ิมผลผลิตในการ
ผลิตและการส่งมอบบริการ ซึ่งจะช่วยในการสร้างงานส่งเสริมการลงทุนและสามารถส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างระมัดระวัง 

3. ความยั่งยืนของระบบการผลิต: โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพยังช่วยปรับปรุงการปกป้องสิ่งแวดล้อม
ผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนการดูแลสุขภาพการคุ้มครองผู้บริโภคและกระจายความมั่งคั่งของ
ชาติอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นโดยการถ่ายทอดความรู้ไปยังองค์กรขนาดเล็ก 

 
3. มาตรฐานและบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเคนยา ภายใต้ภารกิจของ KEBS 

3.1. การให้การรับรองมาตรฐานและก าหนดตราสัญลักษณ์ต่างๆ  
KEBS มีการให้การรับรองและก าหนดมาตรฐานที่ส าคัญ 4 รูปแบบ ดังนี้ 
- ตรามาตรฐานสินค้าพื้นฐาน (ที่ผลิต ในเคนยา) หรือ  Standardization Mark 

 
เป็นตรามาตรฐานสินค้าที่ผลิตได้ตามมาตรฐานของเคนยา โดยใช้ในสินค้าที่เป็นสินค้าที่มีการก าหนด
มาตรฐานและผลิตในเคนยา 
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- Diamond Mark of Quality มาตรฐานตราเพชรรับรองคุณภาพสินค้า 

 
โดยเป็นมาตรฐานที่ออกให้กับผู้ผลิตสินค้าที่มีความเป็นเลิศ คล้ายกับ D-Mark ของกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ โดยออกให้รับรองสินค้าที่การผลิตและได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้าที่ผลิตได้ใน
มาตรฐานระดับสากล และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประเทศเคนยา 

- Import Standardization Mark of Quality ตรารับรองมาตรฐานสินค้าน าเข้า 

 
เป็นตราที่ออกให้ในการรับรองมาตรฐานสินค้าที่มีการน าเข้ามาจ าหน่ายในประเทศเคนยา และเป็น
ตราที่ต้องมีในสินค้าที่มีจ าหน่ายเกือบทุกชนิดที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยจะมีเลขใบรับรองตาม
รายการสินค้าที่มีการตรวจสอบและให้การรับรอง 

- Fortification Mark of Quality ตรารับรองสินค้าเสริมคุณภาพ  

  
เป็นการรับรองมาตรฐานสินค้าที่มีความอ่อนไหวและมีการควบคุมคุณภาพ เช่น แป้งข้าวสาลี แป้ง
ข้าวโพด เป็นต้น เพ่ือรับรองไม่ให้มีการจ าหน่ายสินค้าที่มีสารอันตรายปลอมปนในอาหารเหล่านี้  
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3.2. Pre-Export Verification of Conformity การตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออก เป็นมาตรการ
ที่รัฐบาลเคนยาก าหนดว่า ในการน าเข้าสินค้ามายังเคนยานั้น ประเทศปลายทางจะต้องมีการขออนุญาต
ขอใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจะมีการส่งออกมายังประเทศเคนยา โดยรัฐบาลเคนยาจะ
แต่งตั้งตัวแทนผู้ตรวจสอบสินค้าในประเทศปลายทางนั้นๆ ให้มีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และออก
หนังสือรับรองเพ่ือประกอบการขออนุญาตน าเข้าต่อไป 
ส าหรับประเทศไทย KEBS ได้แต่งตั้งให้ บริษัท 3 ราย เป็นตัวแทนตรวจสอบสินค้า ตามรายละเอียดดังนี้ 
1. บริษัท SGS (ประเทศไทย) 

โทร +66 2 678 13 62 / +66 2678 1504 /  +66 2678 1813     
2. บริษัท Intertek (ประเทศไทย)  

โทร +66 2 765 2999    email. web.iao-th@intertek.com 
3. บริษัท Cotecna Thailand  

โทร +66 2 714 3310    email. cotecna.bangkok@cotecna.co.th 
โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของบริษัทตัวแทนล่าสุด ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก KEBS ได้ตาม Link นี้  
https://www.kebs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=253&Itemid=506 
 
3.3. การออกประกาศห้ามการจ าหน่ายสินค้า 
KEBS มีอ านาจในการออกประกาศรายชื่อสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพตามท่ีก าหนด และห้ามการจ าหน่ายได้ 
จนกว่าที่ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายจะมีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามท่ีก าหนด  
3.4. จัดท าระบบการผลิตคุณภาพ (ISO) 
KEBS มีหน่วยงานที่รับผิดชอบและเป็นตัวแทนของระบบ ISO 9001:2000 ที่ให้การรับรองผู้ผลิตในเคนยา
ที่ต้องการพัฒนาสินค้าหรือบริการของตนให้ได้รับการผลิตคุณภาพ ISO เหมือนกับ ส านักงานมาตรฐาน 
ISO ของไทยได้ 

 นอกจากนั้น KEBS ยังมีหน้าที่อ่ืน อาทิ เช่น การท าการส ารวจข้อมูลสินค้า ให้บริการการทดสอบ 
มาตรฐาน และชั่ง ตวง วัด เป็นต้น 

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/
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ภาพการประชุมโดยระบบ Zoom Meeting ระหว่างทีมประเทศไทย และ KEBS 

 

 
ภาพการประชุมโดยระบบ Zoom Meeting ระหว่างทีมประเทศไทย และ KEBS 

 
โดยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไนโรบี (นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์) พร้อม
ด้วย ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (นายณัฐพงศ์ เสนาณรงค์) ได้น าทีมประเทศ
ไทย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting เพ่ือหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ดังกล่าว โดยมีแนวทางในการร่วมมือในอนาคต พอสรุปได้ดังนี้ 
1. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านมาตรฐานของไทยและเคนยา ในการลด

อุปสรรคและอ านวยความสะดวกด้านการค้าทางเทคนิค (The Technical Barriers to Trade (TBT) 
ซึ่งจะมีการก าหนดกรอบความร่วมมือในการประชุมคณะท างานความร่วมมือด้านระหว่างประเทศ
ของไทยและเคนยา (Joint Committee) ต่อไป 

2. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคคลากรในการอบรมและพัฒนา การรับรองมาตรฐานระหว่าง KEBS 
กับหน่วยงานด้านมาตรฐานของไทย เช่น มอก., อย. และ มกอช. เป็นต้น 

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/
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3. การจัดท าและแลกเปลี่ยนข้อมูลของรหัส ศุลกากรให้ เป็นมาตรฐานสากล ( Standardize 
Hamonized Code)  
 

4. ความเห็นของ สคต. 
 
KEBS เป็นหน่วยงานที่ช่วยการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหน่วยงานหนึ่งของเคนยา โดยมีภาระหน้าที่
คล้ายกับ หน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานต่างของไทย เช่น มอก. อ.ย., และ มกอช. เป็นต้น โดยการ
ส่งเสริมความร่วมมือของระหว่างไทยกับเคนยา ในระยะแรกอาจเป็นความร่วมมือที่ไทยอาจให้ความ
ช่วยเหลือด้านผู้เชียวชาญในด้านการพัฒนาการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ เช่น 
สินค้า ข้าว น้ าตาล อาหาร เป็นต้น และพัฒนาบุคคลกรที่เกียวข้อง ชึ่งน่าจะมีความชัดเจนในการหารือใน
โอกาสต่อไป 
 
โดยที่ผ่านมาไทยยังมีปัญหาด้านคุณภาพสินค้าในเคนยา เพียงแต่การตรวจสอบสินค้าในการส่งออกหรือ 
Pre-Export Verification of Conformity การตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออก ยังเกิดความล่าช้าและมี
ค่าใช้จ่ายสูงเป็นอุปสรรคส าคัญอย่างหนึ่งในการส่งออกสินค้าของไทยมาเคนยา ที่มีความยุ่งยากและ
ต้นทุนที่สูง ท าให้รัฐบาลทั้งสองฝ่ายคงต้องหารือแนวทางการลดอุปสรรคกันต่อไป ดังกล่าวข้างต้น 
 
หากผู้ส่งออกท่านใดสนใจข้อมูล รายชื่อผู้น าเข้าสินค้าในเคนยา หรือ กฎระเบียบการน าเข้าสินค้า ท่าน
สามารถขอหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สคต. ณ กรุงไนโรบี อีเมล์ info@ocanairobi.co.ke 

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/

