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เรื่องประจำฉบับ

สิ้นเปลืองน้อยลง ผลงานดีขึ้น -
มาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพ

(Less better results - Standards increase efficiency)waste,

สิ้นเปลืองน้อยลง
ผลงานดีขึ้น - มาตรฐานเพ่ิมประสิทธิภาพ (Less waste, better results - Standards
increase efficiency)

วันท่ี 14 ตุลาคม ของทุกปี องค์กรระหว่างประเทศด้านการมาตรฐาน 3

องค์กร ได้แก่ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization

for Standardization-ISO) คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขา

อิเล็กทรอเทคนิกส์ (International Electrotechnical Commission - IEC) และสหภาพ

โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union-ITU) กำหนด

ให้เป็น

ทุกปี ISO จะกำหนด Theme ในการรณรงค์ถึงประโยชน์ของมาตรฐานท่ี

เก่ียวข้องกับภาคเศรษฐกิจและสังคม โดยในปีนี้กำหนด Theme คือ

สำหรับประเทศไทยมีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(สมอ.) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ในฐานะสมาชิก ISO

และ IEC รับผิดชอบดำเนินงานด้านการมาตรฐานของประเทศ ร่วมกำหนดมาตรฐานท้ัง

มาตรฐานระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค รวมท้ังให้ข้อคิดเห็นตา่งๆ ในการกำหนด

มาตรฐานเพ่ือรักษาผลประโยชน์ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศและคุ้มครองผู้บริโภค

ได้ร่วมรณรงค์ให้ความรู้ด้านการมาตรฐาน เน่ืองในโอกาสวันมาตรฐานโลกด้วย

“วันมาตรฐานโลก”
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มาตรฐานระหว่างประเทศ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

เพราะมาตรฐานสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร ในขณะ

เดียวกันยังช่วยลดการใช้ทรัพยากร หรือลดต้นทุนในการผลิตลงด้วย เนื่องจากมาตรฐาน

ระหว่างประเทศจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากท่ัวโลก มีความเป็นสากลสามารถนำไปใช้ได้

ทุกประเทศ ข้อกำหนดของมาตรฐานระหว่างประเทศเป็นข้อกำหนดท่ีเป็นกลางใช้ร่วมกัน

ได้โดยทั่วไป จึงช่วยให้ผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีที่มาจากผู้จำหน่ายต่างๆ สามารถ

นำมาประกอบเข้าด้วยกันได้เหมือนกับชิ้นส่วนของภาพต่อที่สามารถเช่ือมต่อกันได้พอดี

ช่วยเสริมการทำงานให้ส่วนต่างๆ ของระบบใช้งานร่วมกันและเข้ากันได้ ซึ่งเปน็พื้นฐาน

สำคัญสำหรับการพัฒนานวัตกรรมและอำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศ

มาตรฐานระหว่างประเทศยังทำให้ประเทศ องค์กรต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จาก

มาตรฐานต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว และสามารถไปลงทุนกับเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญกว่าได้

วิทยาการความรู้ที่ล้ำสมัยที่อยู่ในมาตรฐานระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่เปิดกว้าง

สำหรับทุกคนรวมถึงประเทศกำลังพัฒนา ซ่ึงช่วยให้ทุกประเทศใช้ประโยชน์สูงสุดจาก

ทรัพยากรมนุษย์และวัตถุดิบได้ กระบวนการและข้ันตอนการดำเนินงานทางธุรกิจและ

อุตสาหกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ เม่ือนำมาตรฐานมาเสริมจะเพิ่มความสามารถขององค์กรให้

แข่งขันได้ในระดับสากล สามารถผลิตได้ตามความต้องการของตลาดท่ีขยายตัวได้รวดเร็ว

และช่วยลดต้นทุนลงอีกดว้ย ผู้บริโภคก็เชื่อมั่นได้ว่ามาตรฐานระหว่างประเทศจะช่วยให้

พวกเขาสามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย

เรื่องประจำฉบับ
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World Standards Day Message

14 October 2012
.................................................

Less waste, better results - Standards increase efficiency

สารวันมาตรฐานโลก 14 ตุลาคม 2555

Dr. Klaus WUCHERER
IEC President

Dr. Boris ALESHIN
ISO President

Dr. Hamadoun TOURÉ
ITU Secretary-General

International standards such as those from IEC, ISO and ITU are crucial for
increasing efficiency. This issue has come to the forefront as global challenges like
sustainability and financial uncertainty mean that organizations are challenged to
achieve better results with less waste.

Quite simply, efficiency indicates the ability to achieve objectives by
implementing processes to develop products or services of optimal quality with minimal
waste, expense, or unnecessary effort. It helps organizations maximize profits and meet
their goals, and is crucial for success in today's challenging and competitive economic
environment.

In today's highly competitive and complex world, the issue of sustainability,
viewed from an economic, environmental and societal perspective means that
businesses must be more efficient across a wide range of measures and issues.

International standards are powerful tools for helping organizations
capitalize their potential in the global marketplace. Developed by experts from around
the world, they contain internationally harmonized best practice which can be used
to measure, compare and increase efficiency and reduce waste.

เรื่องประจำฉบับ
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For example, by providing common specifications, international standards
enable products, services and technology from different vendors to fit together like
pieces in a puzzle. They support interoperability and compatibility, providing a solid
base for developing innovations and facilitating market access to new products.
They ensure that countries, organizations, regulators and researchers, do not have to
reinvent the wheel, and can invest in other priorities.

The state-of-the-art know-how contained in international standards is
accessible to all, including developing countries, helping them make the best use of
their human and material resources. More efficient industrial and business processes,
facilitated by standards, empower companies to compete globally, and produce faster
for more markets at a lesser cost.

In this way, standards help organizations meet their customer's needs while
focusing and optimizing company processes. Regulators can use international standards
as a means to show compliance and as a base for market- and consumer-friendly
regulations. And consumers can rest assured that international standards promote
efficiency on issues that matter to them, like product labeling or safety.

The bottom line? International standards from IEC, ISO and ITU not only
make good business sense, but greater efficiency helps society to make better use of
its resources, contributing to a more sustainable world.

เรื่องประจำฉบับ
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ผู้สนใจสามารถอ่านสารวันมาตรฐานโลกประจำปี 2555

ได้ที่ หรือหากประสงค์ขอรับข้อมูลด้าน

มาตรฐาน อื่นๆ รวมท้ังการส่งเสริมและฝึกอบรมเกี่ยวกับ

มาตรฐานต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สมอ.

โทรศัพท์ 0 2202 3428-9, 0 2202 3431 หรือที่

www.tisi.go.th

www.iso.org



สกู๊ปพิเศษ

สมอ.สมอ. จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์
วันมาตรฐานโลก
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ISO

www.tisi.go.th

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะสมาชิก
ได้จัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการมาตรฐานเน่ืองในโอกาส
วันมาตรฐานโลกมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปีนี้ได้จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความสำคัญของวันมาตรฐานโลกและการมาตรฐานผ่าสื่อต่าง ๆ ได้แก่

1. เผยแพร่โปสเตอร์รณรงค์วันมาตรฐานโลก
ทางเว็บไซต์ สมอ.

2. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์วันมาตรฐานโลกบริเวณด้านหน้าอาคาร สมอ.

World Standards Day

14 October 2012



สกู๊ปพิเศษ
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3. จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่สื่อมวลชน และเผยแพร่แก่ผู้สนใจ
ทั่วไปบนเว็บไซต์ สมอ.

4. เผยแพร่บทความวันมาตรฐานโลกทางหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่
14 ตุลาคม 2555



สกู๊ปพิเศษ
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5. จัดทำวารสาร สมอ สาร ออนไลน์ ฉบับเดือนตุลาคม 2555 เผยแพร่
แก่ผู้ประกอบการและ ผู้สนใจทั่วไปบนเว็บไซต์ สมอ.

6. จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความเป็นมาและความสำคัญของวัน
มาตรฐานโลก ณ บริเวณห้องโถง สมอ. ชั้น 1 นอกจากน้ี ยังได้ร่วมกับสมาคมมาตรฐาน
และคุณภาพแห่งประทศจัดแสดงนิทรรศการเน่ืองในโอกาสวันมาตรฐานโลก
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งหมดนี้ เป็นกิจกรรมท่ี สมอ. ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุก
ภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริโภค และผู้ที่สนใจทั่วไป
เห็นความสำคัญของการมาตรฐานเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม



ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

G/TBT/N/BRA/482

G/TBT/N/BWA/7

G/TBT/N/BWA/8

Household and similar electrical appliances - Safety, Part-2-28: Particular requirements
for sewing machines (ICS: 91.140.65; 13.120)

Pharmaceutical Products

Household and similar electrical appliances - Safety Part-2-44: Particular requirements
for irons (ICS: 97.060).

Household and similar electrical appliances - Safety, Part-2-52: Particular requirements
for oral hygiene appliances ICS 13.120; 97.120

G/TBT/N/BWA/2

G/TBT/N/BWA/3

ผลิตภัณฑ์

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements (ICS: 97.020)

G/TBT/N/BWA/4

Household and similar electrical appliances - Safety, Part-2-10: Particular requirements
for floor treatment machines and wet scrubbing machines ICS 13.120; 97.080

Household and similar electrical appliances - Safety, Part-2-21: Particular requirements
for storage water heaters ICS: 91.140.65; 13.120

G/TBT/N/BWA/5

G/TBT/N/BWA/6

Draft Resolution no. 26 11 April 2012 - Establishes the technical analysis for petitions
within the General Drugs Registration Office

Household and similar electrical appliances - Safety Part-2-44: Particular requirements
for irons

Household and similar electrical appliances - Safety, Part-2-52: Particular requirements
for oral hygiene appliances

Household and similar electrical appliances Safety, Part-2-43: Particular requirements
for clothes dryers and towel rails (ICS 97.060; 13.120).
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G/TBT/N/BWA/9

Prescription status of medicinal ingredients for human use and for veterinary
use (ICS: 11.120, 11.220)

Household and similar electrical appliances - Safety, Part-2-54: Particular
requirements for surface-cleaning appliances for household use employing
liquids or steam ICS 13.120; 97.180

G/TBT/N/BWA/11

G/TBT/N/BWA/12

ผลิตภัณฑ์

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

: Household and similar electrical appliances - Safety, Part-2-65: Particular
requirements for air-cleaning appliances ICS: 23.120

G/TBT/N/BWA/13

Household and similar electrical appliances - Safety Part-2-76: Particular
requirements for electric fence energizers (ICS: 65.040.99).

Measurement of water flow in fully charged closed conduits - Meters for cold
potable water and hot water - Part 1: Specifications (ICS 91.140.60)

G/TBT/N/CAN/364

G/TBT/N/GEO/67

Technical regulation "Certifications Rules and Templates of Certificates for
Aviation Cargo Terminals" approved by order of the Director of LEPL - Civil
Aviation Agency of 4 August 2011, No 90

Household and similar electrical appliances - Safety, Part-2-65: Particular
requirements for air-cleaning appliances

Measurement of water flow in fully charged closed conduits - Meters for cold
potable water and hot water - Part 1: Specifications

Proposed amendments to the Food and Drugs Act, as reflected in Division 19
of Part 4 of the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act, 2012

Certification (ICS: 03.120.20)
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G/TBT/N/IDN/57

หมายเหตุ สามารถอ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ http://www.tisi.go.th/wto/notif.php

G/TBT/N/IDN/43

G/TBT/N/ISR/587

WTO Type and no.

ผลิตภัณฑ์

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

ผลิตภัณฑ์

เรื่อง

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

WTO Type and no.

Cosmetics

G/TBT/N/ISR/588

G/TBT/N/ISR/590

G/TBT/N/ISR/589

Automotive spare parts (ICS: 43.040.50; HS: 8708.94).

Automotive spare parts: Steering ball joint assembly

Only 19 commodities mentioned in Second Schedule of the Legal Metrology
(Packaged Commodities) Rules, 2011.

Power cables (ICS: 29.060.20; HS: 8544.60).

Insulated electric cables (HS: 8544.20-60; ICS: 29.060).

Cylinders for LPG (ICS: 23.020.30; HS: 2711 and 7311).

Regulation of The Head of NADFC RI No.HK.03.1.23.12.10.12459 year 2010
concerning Technical Requirements of Cosmetics

The Legal Metrology (Packaged Commodity) Third Amendment Rules 2011
vide Notification G.S.R. 784(E) and its amendments/ corrections thereof

Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages
from 1kV (Um = 1.2kV) up to 30kV (Um = 36kV): Cables for rated voltages
of 1kV (Um = 1.2kV) and 3 kV (Um = 3.6kV)

PVC insulated underground cables for voltage not exceeding 1000 volts

- SI 70 part 1: Transportable refillable cylinders for liquefied petroleum gas (LPG):
Design and construction (10 pages in Hebrew and 94 pages in English). - SI 70
part 2: Transportable refillable cylinders for liquefied petroleum gas (LPG): Periodic
inspections
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TISI News & Activities

สมอ.สมอ. จัดกิจกรรม
“อุตสาหกรรมจุดแสงสว่าง สร้างชีวิต”

สมอ. จัดกิจกรรม ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

28 กรกฎาคม 2555 โดยมอบหลอดไฟประหยัดพลังงานแก่โรงเรียนทีปังกรวิทยพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์

จำนวน 5 แห่ง เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

“อุตสาหกรรมจุดแสงสว่าง สร้างชีวิต”

14



TISI News & Activities

15



TISI News & Activities

16



TISI News & Activities

สมอ.สมอ.
ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องใน
โอกาสวันมาตรฐานโลก ปี 2555

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับสมาคมมาตรฐานและคุณภาพ

แห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการมาตรฐานเพ่ือรณรงค์เนื่องในโอกาสวันมาตรฐานโลก

ปี 2555 ณ หอประชุมคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา
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สมอ.สมอ.
จัดกิจกรรมวันมาตรฐานโลก
ปี 2555

นายสุรพงษ์ เชียงทอง เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นประธาน

ในพิธีเปิดงานวันมาตรฐานโลกของสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งปะเทศไทย (สมคท) พร้อมเยี่ยมชม

การแข่งขันวาดภาพ และตอบปัญหา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมกับ สมคท.สมคท.
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สมอ.สมอ. จัดกิจกรรมตามโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ

มอบหลอดไฟประหยัดพลังงาน

“อุตสาหกรรม
จุดแสงสว่าง สร้างชีวิต”

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมอ. มอบหลอดไฟประหยัดพลังงานแก่พระอารามและโรงเรียนต่าง ๆ

ในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี จำนวน 26 แห่ง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม

2555 ในกิจกรรม เมื่อวันที่ 25 -27 ตุลาคม ท่ีผ่านมา“อุตสาหกรรมจุดแสงสว่าง สร้างชีวิต”
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แจ้งเตือนผู้ประกอบการแจ้งเตือนผู้ประกอบการแจ้งเตือนผู้ประกอบการแจ้งเตือน

ผู้ประกอบ
การแจ้งเตือน

ผู้ประกอบ
การแจ้งเตือน

ผู้ประกอบ
การแจ้งเตือน

ผู้ประกอบ
การ

เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแอบอ้างชื่อ สมอ. เพื่อขอการสนับสนุนให้ลงโฆษณาในหนังสือ

รายงานประจำปี และเอกสารเผยแพร่ของทาง สมอ. นั้น ขอเรียนว่า สมอ. ไม่มีนโยบายในการมอบหมาย

ให้หนังสือพิมพ์จัดทำฉบับพิเศษโดยวิธีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ประกอบการ หาก สมอ.

จะดำเนินการจัดทำจะดำเนินการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน จึงขอแจ้งเตือนผู้ประกอบการอย่าได้

หลงเช่ือในหนังสือขอการสนับสนุนการจัดทำหนังสือรายงานฉบับพิเศษใดๆ ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว

กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สมอ. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าไปตรวจสินค้าในร้านจำหน่าย

ต่างๆ สมอ. ขอเรียนว่าการปฏิบัติหน้าที่ตรวจร้านจำหน่ายนั้น เจ้าหน้าที่ของ สมอ. จะแสดงบัตรประจำตัว

พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ สมอ. ออกให้โดย สมอ. (ตามความในมาตรฐาน 45 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิต

ภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511) และแสดงบัตรทุกครั้งก่อนที่จะตรวจสินค้าภายใน ซ่ึงหากเจ้าของร้านมี

ข้อสงสัยโทรสอบถามท่ี สายด่วน สมอ. โทร. 0 2793 9300

อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนโฆษณา

เตือนร้านจำหน่ายทั่วประเทศ ระวังมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่

Call Center 0 2793 9300
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