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เรื่องประจำฉบับเรื่องประจำฉบับ

นางสาวนฐิณี ฉันทะจารุ
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

กลุ่มองค์การภูมิภาค
กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ

ประเทศไทยโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน

ครั้งที่ ๔๔

และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย

ผู้แทนสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน

โดยมี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและความร่วมมือ

ของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอินโดนีเซีย ทำหน้าที่ประธานการประชุม และ

ผู้อำนวยการกองรับรองระบบงานของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติมาเลเซีย

เป็นประธานร่วม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ

ด้านมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองในภูมิภาคอาเซียน ดังนี้

(ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality ACCSQ)

Mr. Kukuh S. Achmad

Mr. Shaharul Sadri Alwi
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๐๕

๑. การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานและการรับรองของอาเซียน
ปี ๒๐๑๖-๒๐๒๕

(ASEAN Standards and Conformance Strategic Plan 2016-2025)

(AEC 2025 Blueprint)

(Strategic Thrusts)

(Public Private Partnership)

EU-ARISE Physikalisch-Technische

Bundesanstalt (PTB)

ที่ประชุมพิจารณาให้การรับรองร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานและการรับรองของอาเซียน

ปี ๒๐๑๖-๒๐๒๕ ฉบับที่ ๑

เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในระยะเวลา ๑๐ ปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน

ภายหลังปี ๒๕๕๘ และแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๕๖๘ โดยเห็นชอบ

ให้กำหนดประเด็นแรงขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน ๖ ประเด็น ได้แก่

(๑) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและ

การรับรองเพื่อตอบสนองความต้องการของอาเซียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

(๒) ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์

การเป็นตลาดเดียว

(๓) พัฒนารูปแบบการดำเนินงานของอาเซียนในการร่วมทำงานด้านมาตรฐานและการรับรองในระดับ

ภูมิภาคและระดับสากล

(๔) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ

(๕) ส่งเสริมให้ระบบมาตรฐานและการรับรองมีส่วนสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค

(๖) จัดทำและดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านมาตรฐานและการรรับรอง

นอกจากน้ี ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการประสานผู้แทน และผู้แทนสถาบัน

แห่งเยอรมนี เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยมี

เป้าหมายท่ีจะเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
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๐๖

๒. การรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานภายใต้ ACCSQ
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการประชุมคณะทำงานภายใต้ จำนวน ๑๑ คณะ ดังนี้
๒.๑ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการ

ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของกรอบความตกลง
ที่ลงนามมาต้ังแต่ปี ๒๕๔๑ และการจัดทำร่าง

๒.๒ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การตามยุทธศาสตร์ด้านการตรวจสอบและรับรองภายหลังปี ๒๕๕๘ และการจัดทำ

๒.๓ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตาม
และการจัดทำกรณีศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ

การใช้เครื่องหมายแสดงปริมาณ ของประเทศกัมพูชา ไทย และเวียดนาม เพื่อนำมาประกอบ
การพิจารณาจัดทำระบบของอาเซียนต่อไป

๒.๔ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการทบทวนแก้ไขเนื้อหา
ของบทบัญญัติ ที่ลงนามมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖

๒.๕ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการปรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ยานยนต์และชิ้นส่วนให้สอดคล้องกับ จำนวน ๑๙ รายการ และการจัดทำร่างความตกลง

รวมถึงเอกสาร
สำหรับการปฏิบัติตามความตกลง

๒.๖ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้า
การดำเนินการตามความตกลง

ที่ปัจจุบันมีหน่วยตรวจสอบและรับรองได้รับการข้ึนบัญชีรายชื่อภายใต้ความตกลง
แบ่งออกเป็น ห้องปฏิบัติการทดสอบจำนวน ๑๖ แห่ง และหน่วยรับรอง จำนวน ๕ แห่ง และ

ความตกลง
ที่เหลือเพียงประเทศอินโดนีเซียและเมียนมาร์ที่ยังอยู่ระหว่างการปรับกฎระเบียบภายในประเทศให้สอดคล้องกับ
ความตกลง

๒.๗ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามความ
ตกลง ที่อยู่ระหว่างจัดทำแผนงานในการนำความ
ตกลง ไปปฏิบัติ ประกอบด้วย (๑ การจัดทำแนวทางการบังคับใช้ ๒ การปฏิบัติตาม
โดยแบ่งเป็นระยะ (๓ การให้ระยะเวลาผ่อนผัน ในการปฏิบัติตาม และ (๔ การติดตาม
ผลการปฏิบัติตาม

๒.๘ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามความตกลง

ที่ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ได้รับการข้ึนบัญชีเป็น แล้ว
จำนวน ๔ แห่งจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นอกจากน้ี ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการจัดทำร่างความตกลง

โดยมีเป้าหมายจะเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

ACCSQ

ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition
Arrangement (MRA) Additional Guidelines on Scope
and Coverage of MRA

Guideline for ASEAN
SEctoral Network of Laboratories

ASEAN Common Requirements for Pre-Packaged Products
(Quantity Mark)

ASEAN Cosmetic Directive

UN Regulation
ASEAN MRA on Type Approval for Automotive Products Administrative and
Technical Guidance

ASEAN Sectoral MRA for Electrical and Electronic Equipment
(ASEAN EE MRA)
ASEAN EE MRA

ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime (AHEEERR)

AHEEERR

ASEAN Agreement on Medical Device Directive (AMDD)
AMDD ) AMDD ( ) AMDD

) (grace period) AMDD )
AMDD

ASEAN
Sectoral MRA for Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of Manufacturers of Medicinal
Products (ASEAN GMP MRA) Listed Inspection Services

ASEAN MRA on Bio-Equivalence (BE)
Study Report

คณะทำงานด้านมาตรฐานและความตกลงยอมรับร่วม

คณะทำงานด้านการตรวจสอบและรับรอง

คณะทำงานด้านมาตรวิทยาเชิงกฎหมาย

คณะกรรมการเครื่องสำอางอาเซียน

คณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์

คณะกรรมการร่วมรายสาขาสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

คณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยา
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๐๗

ASEAN
Food Safety Policy ASEAN Sectoral MRA on Inspection and Certification System
on Food Hygiene

(Specification)
UNECE

ASEAN Agreement on Traditional Medicines ASEAN Agreement
on Health Supplement

๒.๙ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการจัดทำ
และร่างความตกลง

๒.๑๐ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการปรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง
จำนวน ๔๖ มาตรฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานวิธีทดสอบ ๓๕ มาตรฐานกับ ๑ ข้อกำหนดทางเทคนิค

และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง ๑๑ มาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วย ท่อยาง ๖ มาตรฐาน และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่ได้อ้างอิง จำนวน ๕ มาตรฐาน

๒.๑๑ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการ
จัดทำร่างความตกลง และความตกลง

โดยมีเป้าหมายจะเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

คณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป

คณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยาง

คณะทำงานด้านยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร-

๓. การดำเนินความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ
ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านมาตรฐานและการตรวจสอบและ

รับรองกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ โครงการ
โครงการ และโครงการ

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานของคณะทำงานต่างๆ ภายใต้ ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจและเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านมาตรฐานและการรับรองระหว่างกัน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการเจรจาจัดทำข้อบท

ภายใต้
ความตกลง และภายใต้ความตกลง

ASEAN Regional Integration Support by the EU (EU-ARISE)
ASEAN-US Work Plan on Standards and Conformance for 2012-2015 ASEAN-

PTB Project on Improvement of the Quality Infrastructure in ASEAN
ACCSQ

Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures (STRACAP)
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ASEAN-

Hong Kong FTA

๔. บทบาทของ สมอ.
สมอ. ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ เป็นผู้แทนหลักในการเข้าร่วมกิจกรรมของ อย่างต่อเน่ือง

มาโดยตลอด ด้วยเล็งเห็นว่าการดำเนินงานของ ตามข้างต้นนั้น นอกจากจะช่วยสนับสนุนให้ความพยายาม
ของอาเซียนในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้บรรลุเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์โดยช่วยอำนวยความ
สะดวกทางการค้าภายในกลุ่มอาเซียนเนื่องจากอุปสรรคทางการค้าอันเนื่องมาจากความแตกต่างในด้านมาตรฐาน
ลดลงแล้ว มาตรการในการปรับมาตรฐานของประเทศสมาชิกอาเซียนให้เทียบเท่ากับมาตรฐานระหว่างประเทศ
จะช่วยให้สินค้าของกลุ่มอาเซียนเป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก อีกทั้งการจัดทำความตกลงยอมรับ
ร่วมในผลการตรวจสอบและรับรองซึ่งกันและกันก็จะช่วยให้สินค้าของกลุ่มอาเซียนสามารถเข้าสู่ตลาดอื่นได้โดย
สะดวกยิ่งขึ้นด้วย

นอกจากนี้ โดยที่งานในความรับผิดชอบของ และคณะทำงานต่าง ๆ ครอบคลุมกิจกรรมหลาย
สาขา สมอ. ยังได้ประสานงานกับหน่วยงานควบคุมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการในคณะทำงานราย
สาขาอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ กรมการค้าภายใน และกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น เพื่อมุ่งเน้นให้การดำเนินงานของ
ภายหลังปี ๒๕๕๘ เป็นไปอย่างต่อเน่ือง โดยจะให้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการท่ีดำเนินการอยู่เดิมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

ACCSQ
ACCSQ

ACCSQ

ACCSQ



เรื่องประจำฉบับเรื่องประจำฉบับ

๐๘

สมอ.



สกู๊ปพิเศษ

โครงการ TLC สมอ.
มอก. แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ขยายผลพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
๙๙๙๙



นับเป็นระยะเวลา 2 ปีที่ได้มีการประกาศใช้ มอก.9999 เล่ม 1 2556 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ภาคอุตสาหกรรม โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้

ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมนำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ ให้มีการบริหารจัดการและ

การดำเนินงานบนหลักการของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความรู้ มีคุณธรรม เพื่อ

ความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งความไม่แน่นอน โดยองค์กรสามารถกำหนด

วิธีปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ดำเนินการส่งเสริมให้มีการนำมาตรฐานแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยเผยแพร่

ความรู้เรื่อง มอก.9999 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักแก่ทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง

รวมทั้งจัดทำโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ มอก.9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาค

อุตสาหกรรม เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

กับหลักการบริหารจัดการของสากลในการบริหารจัดการองค์กร โดยโครงการดังกล่าวจะจัดหน่วยงานที่เข้าร่วม

โครงการเป็นกลุ่ม ๆ ละ 10 ราย และให้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานผู้เข้าร่วมโครงการ ณ สถานประกอบการ แบ่งเป็น 5 ช่วง

ระยะเวลา ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน

-

๑๐

นางสาวณปภัช จันทร์ตระกูล
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

โครงการ TLC สมอ.
มอก.๙๙๙๙ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ขยายผลพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

สกู๊ปพิเศษสกู๊ปพิเศษ



ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามา

ประยุกต์ใช้ภายในองค์กรแล้วกว่า 20 ราย

ในปี 2557 ได้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนำร่องในการจัดทำระบบ มอก.9999 จำนวน

10 ราย คือ

1. บริษัท กระดาษธนธาร จำกัด

2. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารแปรรูปเนื้อไก่ (สระบุรี)

3. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป (สระบุรี)

4. บริษัท ยางโอตานิ จำกัด

5. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด สาขาภูเวียง

6. บริษัท ริเวอร์โปร์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด

7. บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

8. บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบ้ิล จำกัด

9. บริษัท สยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด

10. บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด

ในปี 2558 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการในการจัดทำระบบ มอก.9999 อีกจำนวน 10 ราย คือ

1. บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด

2. บริษัท แดรี่โฮม จำกัด

3. บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด

4. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

5. บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

6. บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

7. บริษัท มาบตาพุด โอเลฟินส์ จำกัด

8. บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด

9. บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

10. บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด

๑๑

สำหรับในปีงบประมาณ 2559 มีหน่วยงานที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา

แนะนำการจัดทำ มอก.9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม จำนวนทั้งสิ้น 20 ราย

สกู๊ปพิเศษสกู๊ปพิเศษ



๑๒

งานเปิดตัว มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม

สกู๊ปพิเศษสกู๊ปพิเศษ



สมอ. นำผู้ประกอบการศึกษาดูงานการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคอุตสาหกรรม มอก.๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖ สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

ณ บริษัท แดรี่โฮม จำกัด

การดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากจะมุ่งหวังผลกำไรทางธุรกิจแล้ว ความมั่นคง ยั่งยืน และ

ความสุขในการทำงานเป็นอีกสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมี และต้องสร้างความสมดุลในการทำงาน ทั้ง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือพร้อมรับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงหรือวิกฤตการณ์ทั้งภายในและ

ภายนอกการนำ มอก.9999 มาประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในยุคที่มีการแข่งขัน

ทางการค้าอย่างเสรี โดยประกอบธุรกิจบนหลักการของความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ความรู้และคุณธรรม ซ่ึงผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องกำหนดวิธีปฏิบัติที่เหมือนกันทุกหน่วยงาน แต่สามารถคิดและ

ทำได้ด้วยตนเอง ทั้งในภาคการผลิต และการบริการ มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล การผลิตที่เป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข สร้างการมีส่วนร่วม

ของพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

๑๓

สกู๊ปพิเศษสกู๊ปพิเศษ
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๑๔

GOOD : CLEAN : FAIR

GOOD :

CLEAN :

FAIR :

Organic
ผลิตอาหารโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เน้นการใช้อาหารที่มาจากแหล่งผลิต
แบบ เป็นหลัก
อาหารท่ีผลิตต้องสะอาดปลอดภัยกับผู้บริโภค
อาหารท่ีผลิตต้องสะอาดและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
ให้อัตราค่าจ้างที่ยุติธรรมต่อพนักงาน
ให้อัตรารับซื้อวัตถุดิบที่ยุติธรรมต่อผู้ผลิตสินค้า
การตั้งราคาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ได้รับอาหารที่ดีในราคาท่ีไม่แพง

บริษัท แดรี่โอม จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ มอก.9999
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ของ สมอ. โดยมีนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้

ดังนั้น เพื่อให้การนำ มอก.9999 ไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกภาคส่วน สมอ. ดำเนินการ

ส่งเสริมให้มีการนำ มอก.9999 ไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดกิจกรรมการให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักแก่ภาค

อุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน การสร้างวิทยากรเพื่อให้สามารถกระจายความรู้ได้กว้างขวางแพร่หลายมากขึ้น

การฝึกอบรมให้คำปรึกษาแนะนำแก่สถานประกอบการ เพื่อให้สามารถจัดทำระบบตามมาตรฐานดังกล่าวได้ สำหรับ

ในปี 2559 สมอ. ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก.9999

เล่ม 1-2556 สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ณ บริษัท แดรี่โฮม จำกัด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา



๑๕

จุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจ

จุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์ด้านสังคม

1. สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน มีกำไรสุทธิ 5
2. เกษตรกรผู้ผลิตน้ำนมอินทรีย์จะมีผลกำไร 50 ของรายได้
3. ส่วนแบ่งทางการตลาดของน้ำนมอินทรีย์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1
4. สร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท

1. เป็นองค์กรที่สามารถบรรลุเป้าหมายขยะเป็นศูนย์
2. เกษตรกรสมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์และได้รับการรับรอง 100
3. ลดการปลดปล่อย (ต่อตันผลผลิตสู่สิ่งแวดล้อม) 20 เทียบกับปีฐาน
4. คุณภาพน้ำนมดิบที่ผลิตได้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น โดยมีตัวชี้วัดคือ โปรตีนมากกว่า
3.5, ไขมันมากกว่า 4.0, มากกว่า 80 มากกว่า 200

มากกว่า 8.50

1. พนักงานทุกคนมีรายได้เพียงพอที่จะสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีเงินออม และมี
องค์ความรู้สำหรับประกอบอาชีพหลังเกษียณ

2. สมาชิกเกษตรกรอินทรีย์มีความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพแข็งแรงและมีความสุข
3. แบ่งปันแนวปฏิบัติทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่จะสร้างความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุขแก่
เกษตรกรทั่วไปและผู้บริโภคอย่างน้อย 1

%
%

%

Zero discharge
%

CO %
%

% % Omaga3 mg/ml, % CLA mg/
ml, % SNF %

2

,000 ราย เมื่อถึงปี 2020
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๑๖

ตลอดระยะเวลา 1 ปี ในการเข้าร่วมโครงการฯ บริษัทประสบความสำเร็จในการนำ มอก.9999

มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทางด้านธุรกิจ สามารถวางแผนธุรกิจเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงได้ รวมทั้งมี

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำ และ

พลังงาน และมีการเตรียมการรองรับปัญหาดังกล่าว โดยจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำฝน เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการ

ผลิตนม และจัดหาพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์) เพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าภายในโรงงาน เป็นต้น

นอกจากน้ี บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร โดยส่งเสริมการเล้ียงโคนมแบบอินทรีย์

ส่งเสริมให้พนักงานปลูกพืชผักผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์มาส่งขายที่บริษัทฯ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ และใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบผสมผสานในลักษณะ กล่าวคือ ปัจเจกบุคคลมีความสุข

และองค์กรได้ประโยชน์

สมอ. จึงได้เลือกบริษัท แดรี่โอม จำกัด เป็นสถานประกอบการต้นแบบในการศึกษาดูงานตามแนว

ทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก.9999 เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่ผู้ประกอบการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และเกิดแรงบันดาลใจในการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่อไป โดย สมอ. ตั้งเป้าหมายนำผู้ประกอบการจาก

ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ สมอ. เข้าร่วมศึกษาดูงานทั้งสิ้น 5 รุ่น ๆ ละ 70 คน รวม คน ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558

รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558

รุ่นที่ 3 วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559

รุ่นที่ 4 วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

รุ่นที่ ๕ วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559

win-win

350

หากผู้ประกอบการสนใจที่จะเข้าร่วมศึกษาดูงานการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาค

อุตสาหกรรมไปประยุกต์ใช้ในองค์กร สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการ

มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 3429 , 0 2202 3517

โทรสาร 0 2354 3315, 0 2354 3157 หรือ www.tisi.go.th

สกู๊ปพิเศษสกู๊ปพิเศษ

http://www.tisi.go.th/


WTO/TBT



WTO/TBT

๑๕๑๘

Agreement on technical barriers To Trade : TBT)
(WTO) WTO

สมอ. เป็นหน่วยงานที่เป็นแกนกลางในการปฏิบัติตามพันธกรณีตามมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องความตกลง
ว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ( ภายใต้องค์การการค้า
โลก จึงได้สรุปสาระสำคัญของกฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานระหว่างกันของประเทศสมาชิก มาให้
ทราบกันอยู่เสมอใน สมอ สาร เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลทางการค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเอื้อประโยชน์ต่อ
การค้า รวมท้ังส่งเสริมประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการในการจัดทำ และใช้บังคับกฎระเบียบด้านเทคนิค
และมาตรฐานแก่ประเทศกำลังพัฒนา

สมอ สาร ฉบับนี้ ขอนำเสนอความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐานของประเทศสมาชิก
องค์การการค้าโลก อินเดียออกคำส่ังเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าไร้สนิม

2.

(G/TBT/N/IND/50)
1.

3.

4.
5.

มาตรการที่แจ้ง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สาระโดยสรุป

วัตถุประสงค์

ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
อินเดียได้แจ้งองค์การการค้าโลก ตามเอกสารหมายเลข เร่ือง

วันที่แจ้ง สิงหาคม 2558
วันที่มีผลบังคับใช้ เดือนหลังการประกาศใน
วันที่กำหนดรับข้อคิดเห็น ข้อคัดค้าน 60 วันหลังการประกาศ (25 ตุลาคม 2558)

เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดแผ่นตัดและแผ่นแถบสำหรับใช้ทำภาชนะ (มาตรฐาน
เหล็กกล้าไร้สนิมที่มีนิกเกิลต่ำชนิดแผ่นตัดและแผ่นแถบสำหรับใช้ทำภาชนะและเครื่องครัว
(มาตรฐาน
เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดแผ่นเรียบ แผ่นตัด และแผ่นแถบ (มาตรฐาน

อินเดียได้ออกคำส่ังเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าไร้สนิม ปี โดยสาระสำคัญ
คำส่ัง ประกอบด้วย
ข้อห้ามเกี่ยวกับการผลิต การจัดเก็บ การขาย และการกระจายสินค้า
ภาระผูกพันในการรับรอง
ผู้มีอำนาจในการร้องขอข้อมูล
การทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ผู้มีอำนาจกำหนดทิศทางสำหรับผู้ผลิตและผู้แทนจำน่าย
การปฏิบัติตามทิศทางที่กำหนด
ภาระผูกพันในการจัดหาข้อมูล
ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าไร้สนิม เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย

ท่านผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่
กลุ่มความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า โทรศัพท์ 02 202 3504 โทรสาร 02 202 3511

(Agreement on Technical Barriers to
TBT) G/TBT/N/IND/50

Steel Products (Quality Control) Order, 2015
25
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๒๐

พิธีเปิดตัวชมรม “สมอ. ขยับกาย สบายใจ"
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ห้อง ๒๐๐ สมอ. เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น.

นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ.
เป็นประธานเปิดตัวชมรม “สมอ. ขยับกาย สบายใจ"
เสริมสร้างสุขภาพท่ีแข็งแรงของเจ้าหน้าที่ สมอ.



TISI News &

Activities

๒๑

ผอ.กก. นายบัณฑิตย์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์
ประธานชมรม ขยับกาย สบายใจ"

กล่าวรายงาน
“สมอ.

พิธีเปิดตัวชมรม “สมอ. ขยับกาย สบายใจ"
เสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงของเจ้าหน้าที่ สมอ.

บรรยกาศพิธีเปิดตัวชมรม
“สมอ. ขยับกาย สบายใจ" เสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง

http://??.??/
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๒๒

เริ่มขยับ

เริ่มขยับ



๒๓
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นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ
เรื่อง ความร่วมมือด้านการกำหนดมาตรฐาน ระหว่าง สมอ. กับ

ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.อัญชลี ตั้งตรงจิตร หัวหน้าภาคภาควิชาปรสิตวิทยาฯ

ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม เพ่ือร่วมกันกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับไรฝุ่น
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

สมอ. จับมือมหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดมาตรฐานป้องกันไรฝุ่น

นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ.



๒๔
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ผอ.กก. นายบัณฑิตย์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์
กล่าวรายงาน

สมอ. จับมือมหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดมาตรฐานป้องกันไรฝุ่น

ณ ห้องประชุม ๒๓๐ สมอ.

http://??.??/
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สมอ. จับมือมหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดมาตรฐานป้องกันไรฝุ่น



๒๖

TISI News &
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สมอ. จัดสัมมนาชี้แจงทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการ
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำและจัดทำระบบการจัดการ
ตามมาตรฐานสากล
เมื่อวันที่ พฤศจิกายน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

Training Lead Consultancy (TLC)
16 2558
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สมอ. จัดสัมมนา " มอก. นำอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน" เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐในการนำ มอก. ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
เมื่อวันที่ พฤศจิกายน ณ จังหวัดสมุทรสาคร

9999
9999

18 2558

นางศิริเพ็ญ กุศลานนท์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน

กล่าวเปิดงาน

นายชวาธิป จินดาวิจักขณ์
วิทยากรบรรยาย



๒๘
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สมอ. จัดสัมมนา " มอก. นำอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน" เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐในการนำ มอก. ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
เมื่อวันที่ พฤศจิกายน ณ จังหวัดสมุทรสาคร

9999
9999

18 2558

บรรยากาศผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา

นายอดุลย์ เปรมประเสริฐ
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

วิทยากรบรรยาย
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นายปณิธาน จินดาภู รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพ่ือพัฒนางานด้านการรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีบุคลากรจากอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมงาน
ในวันที่ พฤศจิกายน ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ19 2558

สมอ. จัดสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการรับรอง มผช.

นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ.
กล่าวรายงาน

นายปณิธาน จินดาภู
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม



๓๐
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นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาชี้แจงผู้ประกอบการเรื่อง
“การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตใหม่” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
ณ ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ขานรับมาตรการการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ
โดยมุ่งเน้นการลดความซ้ำซ้อน ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการอนุญาต ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเพิ่มวิธีการออกใบอนุญาต มอก. ให้สามารถออกใบอนุญาตได้ภายใน
15 วัน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ สมอ. กำหนด เริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ.



๓๑
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สมอ. นำผู้ประกอบการศึกษาดูงานการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
มอก.9999 ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ บริษัท แดรี่โฮม จำกัด
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมเยี่ยมชมฟาร์มสมาชิกอินทรีย์ ณ ไร่ผึ้งฝน
เพ่ือส่งเสริมให้มีการนำ มอก.๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖ มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาค
อุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และย่ังยืน รวมทั้งให้ผู้ประกอบการ
ได้รับประสบการณ์การดำเนินงานตาม มอก.๙๙๙๙ อย่างชัดเจน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดระบบภายในองค์กรได้



๐ ๒๒๐๒ ๓๔๒๙ ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๑๗,

กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สมอ. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าไป
ตรวจสินค้าในร้านจำหน่ายต่างๆ สมอ. ขอเรียนว่าการปฏิบัติหน้าที่ตรวจร้าน
จำหน่ายนั้น เจ้าหน้าที่ของ สมอ. จะแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ สมอ.
ออกให้โดย สมอ. (ตามความในมาตรฐาน ๔๕ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑) และแสดงบัตรทุกครั้งก่อนที่จะตรวจสินค้าภายใน
หากเจ้าของร้านมีข้อสงสัยโทรสอบถามที่

เตือนร้านจำหน่ายทั่วประเทศ ระวังมิจฉาชีพปลอมตัวเป็น

เจ้าหน้าที่

เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแอบอ้างช่ือ สมอ. เพื่อขอการ
สนับสนุนให้ลงโฆษณาในหนังสือรายงานประจำปี และเอกสารเผยแพร่ของ
ทาง สมอ. นั้น ขอเรียนว่า สมอ. ไม่มีนโยบายในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์
จัดทำฉบับพิเศษโดยวิธีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ประกอบการ
หาก สมอ. จะดำเนินการจัดทำจะดำเนินการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน
จึงขอแจ้งเตือนผู้ประกอบการอย่าได้หลงเช่ือในหนังสือขอการสนับสนุนการ
จัดทำหนังสือรายงานฉบับพิเศษใด ๆ ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว

อย่าหลงเช่ือผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการโฆษณา

๐ ๒๒๐๒ ๓๔๒๙ ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๑๗,

๓๒




