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2 สมอสาร

มาตรฐานระหวา่งประเทศ 
ดา้นไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนกิสข์อง IEC 

สมอ. ควบคมุสินคา้น�าเข้า 
จากชายแดนรองรบัการเปิด AEC



เรื่องประจำ�ฉบับ

มาตรฐานระหว่างประเทศ 
ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
ของ IEC 



มาตรฐานระหว่างประเทศ 
ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
ของ IEC 

เรื่องประจำ�ฉบับ

4 สมอสาร

องค์กรระหว่างประเทศด้านการมาตรฐาน มีองค์กรส�าคัญๆ 3 องค์กร ได้แก่ ISO 
(International Organization for Standardization) IEC (Internationnal Electrotechique 
Commission) และ ITU (International Telecommunication Union) โดยแบ่งแยกกิจกรรม
ด�าเนินการโดย ISO รับผิดชอบด้านการมาตรฐานโดยรวม และ IEC ด�าเนินการมาตรฐาน
ดา้นไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์และ ITU ด�าเนนิการดา้นโทรคมนาคม สมอ สาร ฉบบันีจ้ะเลา่ถงึ
บทบาทและการด�าเนินงานที่ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับ IEC 

IEC (Internationnal Electrotechique  
Commission) หรือ คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ
วา่ดว้ยการมาตรฐานสาขาเล็กทรอเทคนกิส ์เปน็องคก์ร
ระหว่างประเทศก่อตัง้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2449 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อจัดท�ามาตรฐานระหว่างประเทศทางด้านไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่ เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้  

ยังด�าเนินการจัดท�าระบบการตรวจประเมิน เพื่อการรับรอง
คุณภาพให้กับมาตรฐานของ IEC เพื่อเป็นเครื่องมือ 

ในการอ�านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ 



การด�าเนินงานของประเทศไทย 

สมอ. กับการเข้าร่วมกิจกรรม IEC

ด้านการก�าหนดมาตรฐาน 

สมอ. ในฐานะผู้แทนประเทศไทย ได้สมัครเป็นสมาชิกในคณะกรรมการ
วชิาการและคณะอนกุรรมการวิชาการของ IEC จ�านวน 77 คณะ โดยเข้าร่วมเป็นสมาชกิ
ร่วมท�างาน (P-member) 21 คณะ และสมาชิกสังเกตการณ์ (O-member) 56 คณะ 
มีคณะกรรมการวิชาการ (กว.) เป็นผู้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นในร่างมาตรฐานและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องโดยวิเคราะห์ถึงผลได้ผลเสียอันอาจกระทบต่อประโยชน์ของประเทศ

การเข้าร่วมเป็น P-member สมอ. ได้ส่งผู้แทนในคณะกรรมการวิชาการ 
เข้าร่วมการประชุมประจ�าปีของคณะกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการวิชาการ
ของ IEC เพ่ือรับทราบความเคลือ่นไหว และร่วมพจิารณาข้อคดิเหน็ในร่างมาตรฐานของ
คณะกรรมการนั้นๆ อีกทั้งเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมในคณะท�างานของคณะกรรมการ
วชิาการและคณะอนุกรรมการวชิาการ IEC เพ่ือร่วมก�าหนดมาตรฐาน IEC  มาโดยตลอด 
สมอ. ได้น�ามาตรฐาน IEC มาเป็นมาตรฐานของประเทศ จ�านวน 332 เรื่อง โดยน�ามา
จัดท�าท้ังในรปูแบบเหมอืนกนัทุกประการ (identical) และดดัแปร (modify) นอกจากนี้  
ยังก�าหนดมาตรฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับ 
จ�านวน 36 เรื่อง 
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ประเทศไทย เป็นสมาชกิของ IEC ประเภทสมาชกิสมบรูณ์ ตัง้แต่ พ.ศ. 2534 
โดยมีคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ 
(กมฟท.) ซึง่แต่งตัง้โดยมตคิณะรัฐมนตรเีป็นคณะกรรมการก�าหนดนโยบายการเข้าร่วม
กิจกรรมกับ IEC โดยมอบหมายให้ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
เป็นเลขานุการคณะกรรมการด�าเนินงานเกี่ยวกับ IEC ดังนี้

– ออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของ IEC โดยหารือกับ 
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ

– ประสานการด�าเนินกิจกรรมตามพันธกรณีการเป็นสมาชิก IEC
– ส่งผู้แทนไทยไปร่วมการประชมุประจ�าปี และการประชมุต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง

ในฐานะสมาชิก IEC 
– เสนอผู ้แทนไทยเข้าร่วมเป็นผู ้เชี่ยวชาญในคณะท�างานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อร่วมจัดท�าร่างมาตรฐาน IEC



6 สมอสาร

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา สมอ. ได้ด�าเนินการตอบออกเสียง/ให้ข้อคิดเห็น 
ในร่างมาตรฐานของ IEC โดยผ่านระบบ IEC electronic voting ดังนี้
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การด�าเนินการออกเสียง/ให้ข้อคิดเห็นร่างมาตรฐาน IEC

ด้านการตรวจสอบรับรอง 

สมอ. เข้าร่วมเป็นสมาชิกระบบการยอมรับผลการทดสอบและการรบัรองของ
บริภัณฑ์ไฟฟ้า IECEE (IEC System for Conformity testing and Certification  
of Electrotechnical Equipment and Components)  ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อ 22 พฤษภาคม 2544 เพื่ออ�านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศในเรื่อง
ของบริภัณฑ์ไฟฟ้าท่ีใช้ภายในบ้าน ส�านักงาน โรงงาน โดยการยอมรับผลการทดสอบ
ตัวอย่างบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC ท�าให้ประเทศสมาชิกสามารถจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองหรือการตรวจสอบตามระบบนี้ไปยังประเทศคู ่ค้าได้ 
โดยสะดวกทั่วโลก



ส�าหรับกิจกรรมในกระบวนการยอมรับร่วมของ IECEE สมอ. เข้าร่วมใน
กระบวนการยอมรับร่วมในใบรับรองผลการทดสอบและใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
โดยเป็นหน่วยรบัรองของประเทศ (National Certification Bodgy - NCB) และสถาบนั
ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ (สฟอ.) เข้าร่วมในกระบวนการห้องปฏบิตักิารทดสอบ โดยเป็น
หน่วยทดสอบ (CB Testing Laboratory - CBTL) โดยเข้าร่วมในขอบข่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องซักผ้า เครื่องปั่นสลัด และตู้เย็น ซึ่ง IECEE ก�าหนดให้มีการตรวจประเมินติดตาม
ผล (Re-assessment) ทุกๆ 3 ปี              

ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในทางปฏิบัติและเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้
ขอรับใบรับรอง CB Test Certificate จึงด�าเนินการให้บริการในลักษณะ one stop 
service โดยผู้ขอรับใบรับรองสามารถติดต่อใช้บริการ ได้ที่ สฟอ. ตั้งแต่ต้นจนจบ และ
ในปี 2558 สมอ. และ สฟอ. จะต้องได้รับการตรวจประเมินติดตามผลอีกครั้ง
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ด้านการตรวจสอบรับรอง 

สมอ. เข้าร่วมกิจกรรม IEC ในฐานะสมาชิกผู้แทนประเทศไทย ดังนี้

• พจิารณาให้ข้อคดิเหน็ในเอกสารด้านบริหารและวิชาการได้ทนัตามก�าหนดของ IEC
• จัดท�าร่างยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยพันธกิจ กมฟท. และประเด็นยุทธศาสตร์ 

2 ประเด็นหลัก คือ
1) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการมาตรฐาน 
พร้อมกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว

• เสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง 
ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
เข้าร่วมในคณะกรรมการด้านระบบคณะท่ี 6 เร่ือง  Non-traditional Distribution 
Networks/Micro grids ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการจ่ายก�าลังไฟฟ้า ขนาดเล็ก 
ที่ไม่ได้ต่อเข้ากับระบบจ่ายไฟฟ้า

• ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจ�าปีของ IEC เพื่อร่วมพิจารณานโยบายการ
บรหิาร พจิารณาการแต่งตัง้ประธานและสมาชิกคณะกรรมการด้านบรหิารต่างๆ 
รวมท้ังรับทราบการด�าเนินงานและความเคลื่อนไหวทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ 
และการประชมุคณะกรรมการบรหิารด้านการรบัรองของ IECEE เพือ่รบัทราบ
ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมด้านการตรวจสอบรับรองและระบบรับรอง 
ของ IEC



ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเป็นสมาชิก IEC 

8 สมอสาร

• ด�าเนินการตรวจสอบรับรอง สมอ. เข้าเป็นสมาชิก/การถอนตัวจากการ 
เป็นสมาชิกระบบการตรวจประเมนิคุณภาพชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ (IEC Quality 
Assessment System for Electronic Components – IECQ) 

• พิจารณารบัเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุวชิาการของคณะกรรมการวชิาการและ
คณะอนุกรรมการวิชาการของ IEC โดยตลอด

• พจิารณาทบทวนแผนยทุธศาสตร์การใช้ประโยชน์สงูสดุจากการเป็นสมาชกิ IEC 
เพ่ือให้เช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์การก�าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศของ สมอ.

• พิจารณาการจัดท�าประชาพิจารณ์ความตกลงว่าด้วยการปรับระบบด้าน 
กฎระเบียบทางเทคนิคของบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน  
เพือ่ให้สนิค้าบริภณัฑ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ของประเทศภาคสีามารถเคลือ่นย้าย
ได้อย่างเสรีในภูมิภาค

• สามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศโดยการเข้าร่วมก�าหนดมาตรฐาน IEC 
เพ่ือมใิห้มาตรฐาน IEC เป็นอปุสรรคหรอืท�าให้เกดิผลเสยีต่อผูป้ระกอบการไทย

• ได้รับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ส่งผ่านทางมาตรฐาน 
เพื่อน�ามาพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ และสร้างความร่วมมือกับ IEC  
รวมทั้งประเทศสมาชิก IEC

• สามารถน�ามาตรฐาน IEC มาใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดมาตรฐาน และจัด
ระบบการรับรองคุณภาพของไทยให้สอดคล้องและเป็นที่ยอมรับของสากล



สกู๊ปพิเศษ

สมอ. ควบคมุสนิค้าน�าเข้า
จากชายแดนรองรับการเปิด AEC

ส� านักงานมาตรฐานผลิต ภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
มีพันธกิจด้านการมาตรฐานของประเทศ 
มาเป็นระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ ได้แก่  
การก�าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและ
รับรอง การมาตรฐานระหว่างประเทศ  
และการสง่เสรมิและพฒันาดา้นการมาตรฐาน 
แก่ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 
เพื่อคุม้ครองผูบ้รโิภคใหไ้ด้รบัความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้ผลิตภัณฑ ์
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
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ในปลายปี 2558 ประเทศไทย และอีก 
9 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเข้าสู ่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community – AEC) โดยประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประกอบไปด้วย 
ประเทศไทย สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
กมัพชูา สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวียดนาม เมียนมาร์ 
มาเลเซยี สงิคโปร์ บรูไน ฟิลปิปินส์ และอนิโดนเีซยี 
จะมเีป้าหมายเดยีวกนั คอื การเป็นตลาดและฐาน
การผลติเดยีวร่วมกนั (single market and single 
production base) ภายใต้การเคลือ่นย้ายสนิค้า 
บริการ และปัจจัยการผลิตเสรี เพื่อน�าไปสู ่
ก า ร จั ดสรรทรั พยากรทา ง เศ รษฐกิ จที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น ประเทศไทยซึ่ งมี 
จดุการค้าชายแดนกบัประเทศเพือ่นบ้านรวมแล้ว
ทัง้สิน้กว่า 70 จดุ ทัง้ในส่วนของจดุผ่านแดนถาวร 
จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรน กระจาย
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อยู่ทั่วประเทศกว่า 30 จังหวัด ที่จะต้องเข้มงวด
กวดขันสินค ้าที่น�าเข ้ามาจ�าหน ่าย เพราะ 
เมื่อเปิด AEC ในปลายปีนี้ จะมีการเคลื่อนย้าย
สินค้าบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมี
ฝ ี มือจากกลุ ่ มประเทศอาเซียนเข ้ ามาใน
ประเทศไทย 

สมอ .  จึ งต ้ อ ง เตรี ยมการรองรับ 
ในการตรวจสอบควบคุมสินค้าน�าเข้าทางด่าน
ชายแดน โดยบูรณาการการท�างานร่วมกับ 
กรมศุลกากรในการตรวจควบคุมการน�าเข้า 
สินค ้ า เข ้ ามาจ� าหน ่ าย ในราชอาณา จักร  
เพื่อคุ ้มครองผู ้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย 
จากการใช้สินค้ามาตรฐาน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
มาตรฐานบังคับซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย ์สินของประชาชน เช ่น  
เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนกิส์ เคร่ืองสขุภัณฑ์ 
เหล็กเส ้นเสริมคอนกรีต และวัสดุก ่อสร ้าง 
เคมีภัณฑ์ และของเล่น เป็นต้น โดยด�าเนินการ
อย่างเข้มงวด เพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
ทั้งน้ี 2 หน่วยงานบูรณาการการท�างานร่วมกัน 
รวมทั้งการเตรียมการด้านข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์
การน�าเข้าสินค้า ซึ่งจะช่วยให้ สมอ. สามารถ
ตรวจสอบการน�าเข้าสินค้าของผู้ประกอบการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ สมอ. ยังได้น�าทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่พบผู้ว่าราชการจังหวัด และนายด่านศุลกากรที่มีพื้นที่
ติดกับรอยตะเข็บชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ 
สระแก้ว มุกดาหาร และอุบลราชธานี เพ่ือประสานความร่วมมือ
ควบคุมสินค้าผ่านชายแดน เพื่อป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพ 
เข้าประเทศและคุ ้มครองผู ้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้ 
สนิค้าอุตสาหกรรม รวมท้ังการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้
โครงการประชาชนมั่นใจ สินค้าทั่วไทยมี มอก. เพื่อให้มีความรู้
ทางวิชาการ การตรวจสินค้า การสอดส่องดูแลการจ�าหน่าย
สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และการให้ผู้ประกอบการตระหนักถึง
ความส�าคัญของการท�าและน�าเข้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน
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มาตรการที่แจ้ง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สมอ. เป็นหน่วยงานแกนกลางในการปฏิบัติตามพันธกรณีตามมติคณะรัฐมนตรี  

ในเรื่องความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on technical  

barriers To Trade: TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้สรุปสาระส�าคัญของ 

กฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานระหว่างกันของประเทศสมาชิก WTO มาให้ทราบกัน

อยู่เสมอใน สมอ สาร เป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลทางการค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน 

และเอื้อประโยชน์ต่อการค้า รวมทั้ง ส่งเสริมประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ

ในการจัดท�าและใช้บังคับกฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานแก่ประเทศก�าลังพัฒนา 

สมอ สาร ฉบับนี้ ขอน�าเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐานของ

ประเทศสมาชกิองคก์ารการค้าโลก สหภาพยโุรปประกาศแก้ไขข้อก�าหนดควบคมุแคดเมยีม

ในผลิตภณัฑ์สแีละวาร์นชิ ภายใต้ระเบียบควบคมุเคมภีณัฑ์ (REACH) (G/TBT/N/EU/294)

 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on 
Technical Barriers to Trade: TBT) สหภาพยโุรปได้แจ้งองค์การการค้าโลก ตาม
เอกสารหมายเลข G/TBT/N/EU/294  เรื่อง Draft Commission Regulation 
amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European 
Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards cadmium
วันที่แจ้ง     26 มิถุนายน 2558
วันท่ีมีผลบังคับใช้    ช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2558 
      (20 วนัหลังประกาศ  ใน Official Journal)  
วันที่ก�าหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้าน 60 วนัหลงัประกาศ (26 สงิหาคม 2558)

สแีละวาร์นชิ (รวมถงึอนีาเมลและแลกเกอร์) ภายใต้พกิดัอตัราศุลกากร 3208 และ 3209



สาระโดยสรุป

สหภาพยุโรปประกาศแก้ไขบัญชีแนบท้าย Annex XVII ของ Regulation 

(EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council 

concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction 

of Chemicals (REACH) ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการใช้แคดเมียมในผลิตภัณฑ์ส ี

และวาร์นิช สรุปได้ดังนี้

12 สมอสาร

ข้อก�ำหนดเดิม ข้อก�ำหนดท่ีปรบัแก้ไขใหม่

ห้ามใช้แคดเมียมและสารประกอบ
แคดเมียม ในผลิตภณัฑ์สแีละวาร์นชิ

ห้ำมใช้และวำงจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สี
และวำร์นิช ที่มีแคดเมียมและ
สำรประกอบแคดเมียม และที่ม ี
ควำมเข้มข้นของแคดเมียม (ในรูป
ของโลหะแคดเมียม) ในปริมำณ 
ที่เท่ำกับหรือเกินกว่ำ 0.01%  
โดยน�้ำหนัก

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสังกะส ี
เป็นส่วนประกอบ เกินกว่า 10%  
โดยน�้าหนักของสี ความเข้มข้นของ
แคดเมยีม (ในรูปของโลหะแคดเมยีม) 
ต้องไม่เท่ากับหรือเกินกว่า 0.1% 
โดยน�้าหนัก

ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสังกะส ี
เป็นส่วนประกอบ เกินกว่ำ 10% 
โดยน�้ำหนักของสี ควำมเข้มข้นของ
แคดเมียม (ในรปูของโลหะแคดเมยีม) 
ต้องไม่เท่ำกับหรือเกินกว่ำ 0.1% 
โดยน�้ำหนัก

ห้ามวางจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ม ี
การทาสี (painted articles)  
หากมีความเข้มข้นของแคดเมียม 
(ในรปูของโลหะแคดเมยีม) ในปริมาณ 
ทีเ่ท่ากบัหรือเกนิกว่า 0.1% โดยน�า้หนัก
ของสี ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่มีการทาสี

ห้ำมวำงจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่ม ี
กำรทำสี (painted articles)  
หำกมีควำมเข้มข้นของแคดเมียม  
(ในรปูของโลหะแคดเมยีม) ในปริมำณ
ทีเ่ท่ำกับหรอืเกนิกว่ำ 0.1% โดยน�ำ้หนกั
ของสี ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่มีกำรทำสี



วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงข้อบังคับและขีดจ�ากัดในการใช้แคดเมียมในผลิตภัณฑ์สี 

และวาร์นิช ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร 3208 และ 3209 โดยขยายข้อก�าหนด 

ให้ครอบคลมุเร่ืองการวางจ�าหน่ายผลติภณัฑ์สีและวาร์นชิ

ท่านผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่  

กลุ่มความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า โทร. 02 202 3504 โทรสาร 

02 202 3511 E-mail: wto@tisi.go.th หรือทางเว็บไซต์
• https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/

EEC/15_2474_00_e.pdf  
• https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/

EEC/15_2474_01.pdf
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นำงสำวสมจิตต์ สัจพันโรจน์ รองเลขำธิกำร สมอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เรื่อง การมาตรฐาน และการด�าเนินงานของ สมอ. แก่ ครู
อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 
ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดขอนแก่น

TISI News

Activities&

สมอ. จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้การมาตรฐาน
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สมอ. จัดประชุมหารือการยกเลิกการบังคับใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
หวันมยางส�าหรบัขวดนม เพือ่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจบุนั โดยมเีจ้าหน้าที ่สมอ. และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมกนัแสดงความคิดเหน็ เมือ่วนัที ่5  สงิหาคม 2558 ณ อาคาร สมอ.

สมอ. จัดประชุมหารือการยกเลิกบังคับใช้  
มอก. หัวนมยางส�าหรับขวดนม
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สมอ. มอบวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับ
ใช้ในห้องสมุด หนังสือ และ
สื่อประกอบการเรียนการสอน 
เฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  
2 เมษายน 2558

สมอ. มอบใบรับรองระบบงาน  
: หน่วยรับรองการจัดการพลังงาน

นำยหทัย อู่ไทย เลขำธิกำร สมอ.  
น�าทีมเจ้าหน้าที่ สมอ. มอบวัสดุอุปกรณ์
ส�าหรับใช้ในห้องสมุด หนังสือ และสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน แก่โรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ
ประเวศน์วิทยา จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จังหวัด
สระแก้ว ตามโครงการ "อก. อาสา พัฒนา
ห ้องสมุดมาตรฐาน" เฉลิมพระเกียรต ิ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 
2558 เมื่อวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2558 

นำยหทัย  อู่ไทย เลขำธิกำร สมอ. 
เป ็นประธานมอบใบรับรองระบบงาน  
: หน่วยรบัรองการจดัการพลงังาน แก่ บรษิทั 
เอเจเอ รีจสิตร้าส์ จ�ากดั เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 
2558 ณ อาคาร สมอ.
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นำงกอบกุล กฤตผลชัย ผอ.กองตรวจกำรมำตรฐำน 3 น�าทีมเจ้าหน้าที่ สมอ. 
มอบวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับใช้ในห้องสมุด หนังสือ และสื่อประกอบการเรียนการสอน  
แก่ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง และศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการ "อก. อาสา พัฒนา 
ห้องสมุดมาตรฐาน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เมื่อวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2558 

 สมอ. มอบวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับใช้ในห้องสมุด  
หนังสือ และสื่อประกอบการเรียนการสอนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
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นำยหทัย อู่ไทย เลขำธิกำร สมอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“บ้าน สว.” เพื่อให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่เจ้าหน้าที่ สมอ. ในการปรับปรุง ออกแบบที่พัก
อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ พร้อมแนะน�าเคร่ืองออกก�าลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ อาคาร สมอ.

สมอ. ร่วมกับสถาบันก่อสร้างแห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนา
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เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแอบอ้างชื่อ สมอ. เพื่อขอการสนับสนุน

ให้ลงโฆษณาในหนังสือรายงานประจ�าปี และเอกสารเผยแพร่ของทาง สมอ. นั้น  

ขอเรียนว่า สมอ. ไม่มีนโยบายในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์จัดท�าฉบับพิเศษ 

โดยวธิกีารขอรับการสนบัสนนุงบประมาณจากผูป้ระกอบการ หาก สมอ. จะด�าเนนิ

การจดัท�าจะด�าเนนิการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน  จงึขอแจ้งเตอืนผู้ประกอบ

การอย่าได้หลงเชื่อในหนังสือขอการสนับสนุนการจัดท�าหนังสือรายงาน 

ฉบับพิเศษใดๆ  ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว 

อย่าหลงเชื่อ
ผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการโฆษณา 

กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าท่ี สมอ. และเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ เข้าไปตรวจ

สินค้าในร้านจ�าหน่ายต่างๆ สมอ. ขอเรยีนว่าการปฏบิตัหิน้าทีต่รวจร้านจ�าหน่ายนัน้ 

เจ้าหน้าที่ของ สมอ. จะแสดงบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ สมอ. ที่ออกให้โดย 

สมอ. (ตามความในมาตรา 45 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2511) และแสดงบัตรทุกครั้งก่อนที่จะตรวจสินค้าภายใน หากเจ้าของร้าน 

มีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่โทร. 02 202 3429, 02 202 3517

เตือนร้านจ�าหน่ายทั่วประเทศ  
ระวังมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่
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