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ISO/IEC 17025:2005
ควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรฯ

เปิดประตูสู่ตลำดโลก ตอนที่ 
1



เปิดประตูสู่ตล�ดโลก
ISO/IEC 17025:2005

คว�มส�ม�รถของห้องปฏิบัติก�รฯ

	 การปรับลดภาษีศุลกากรและมาตรการที่มิใช่ภาษีอื่นๆ	รวมทั้งมาตรการด้านมาตรฐานและการ

ตรวจสอบและรับรอง	 เพื่ออ�านวยความสะดวกทางการค้าและเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันให้มาก 

ยิ่งขึ้น		สินค้าอุตสาหกรรม	2	กลุ่ม	ที่มีความก้าวหน้าของการปรับมาตรฐานและกฎระเบียบรวมทั้งการ

จดัท�าความตกลงยอมรบัร่วมผลการตรวจสอบและรบัรองค่อนข้างมาก	และคาดว่าจะมกีารน�าไปใช้อย่าง

สมบูรณ์ในปี	 2559	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ยานยนต์ 

และชิ้นส่วน	 กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีนโยบายส่งเสริมให้นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ขยายการด�าเนนิธรุกิจห้องปฏบิติัการทดสอบ	เพือ่รองรบัปรมิาณความต้องการทดสอบเพือ่การอนญุาต

ผลิตและน�าเข้าผลติภณัฑ์ท่ีมพีระราชกฤษฎกีาก�าหนดให้ผลติภณัฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน	รวมทัง้การ

ทดสอบตามมาตรฐานที่อาเซียนตกลงใช้ร่วมกัน	ซึ่งอ้างอิงมาจากมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก	

เช่น	มาตรฐาน	IEC	ส�าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	และมาตรฐาน	UNECE	ส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วน 
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	 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 จึงมีพันธกิจในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ

เพ่ือส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ	 มีความสามารถตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	 17025	 

ซึง่จะท�าให้ผลการทดสอบจากห้องปฏบิตักิารเหล่านีเ้ป็นทีย่อมรบัจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและเป็นปัจจัย

พื้นฐานที่ส�าคัญของการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรม

	 ปัจจุบันมีหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ	 (LAB	 Accreditation)	 จากส�านักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(สมอ.)	ดังนี้

 	ห้องปฏิบัติการทดสอบ	มอก.	17025:2005	จ�านวน	277	บริษัท

 	ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ	มอก.	17025:2005	จ�านวน	162	บริษัท
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	 สมอ	 สาร	 ฉบับนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์	 ผู้บริหาร	บริษัทโมเก้น (ประเทศไทย) จ�ำกัด	 และ	 

บริษัทซิเลซติกำ (ประเทศไทย) จ�ำกัด	 ที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ	 ISO/IEC	 17025:	 2005	 

ห้องปฏิบัติการทดสอบในสาขาทดสอบเคร่ืองสุขภัณฑ์เซรามิก	 :	 โถส้วมนั่งราบ	 วิธีทดสอบตาม	 มอก.	

792-2554	 และสาขาการทดสอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และโลหะบัดกรี	 จากส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 โดย	 สมอ	 สาร	 ฉบับนี้ขอน�าเสนอบทสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทโมเก้น	

(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 เป็นบริษัทแรก	 ถึงมุมมอง	 แนวคิด	 วิธีการท�างานและความส�าคัญของการขอ 

การรับรองที่สามารถช่วยต่อยอดทางธุรกิจสู่การค้าในตลาดโลกเสรี	



  กำรด�ำเนินธุรกิจ

	 บริษัท	 โมเก้น	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 เป็นบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับสุขภัณฑ	์

อ่างล้างหน้า	และเฟอร์นิเจอร์ในห้องน�้า	จ�าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	โดยจดุเด่น

ของผลิตภัณฑ์อยู่ท่ีการดีไซน์ที่มีความโดดเด่น	 ไม่ซ�้าใคร	 ดูดีมีระดับ	 และมีทีมงานเป็น 

คนรุ่นใหม่	 ไฟแรง	 พร้อมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ให้ทันสมัยตรงตามความต้องการ

ของตลาดลูกค้าในปัจจุบัน

6 สมอสาร

“บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จ�ำกัด”

 ควำมส�ำคัญของกำรขอกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร 

	 บริษัทให ้ความส�าคัญ	 และตระหนักถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ	์ 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า	จึงขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

ทดสอบของบริษทั	เพ่ือให้การทดสอบและควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ์ให้มคีณุภาพอย่างสม�า่เสมอ	อกีทัง้

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย	เพราะมี	LAB	ของบริษัทเอง	ดังนั้น	เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน	และ

เพิม่มลูค่าของผลติภณัฑ์	บรษิทัจงึได้ตัง้ทมีงานและเริม่ต้นด�าเนนิการขอการรบัรองระบบ	ISO/IEC17025		

LAB	 TEST	 โดยได้รับการรับรองจากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.)	 เมื่อวันที่	 

19	มกราคม	2558

 ขอบข่ำยที่บริษัทได้รับกำรรับรอง 

	 บริษัทได้รับการรับรองในขอบข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาโยธา	 :	 เครื่องสุขภัณฑ์์เซรามิก	

(โถส้วมนั่งราบ)	 ประกอบด้วย	 6	 การทดสอบ	 ได้แก่	 มิติลักษณะทั่วไป	 สมรรถนะในการใช้งาน	 

การราน	การดูดซึมน�้า		ความทนสารเคมี		โดยใช้วิธีการทดสอบตาม	มอก.	792-2554	เหตุผลที่บริษัท

ต้องขอการรับรอง	คือ	ต้องการสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อลูกค้า	ด้วยเล็งเห็นว่าการที่

มีห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นของตนเองนั้น	 จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสร้างความเชื่อมันให้กับลูกค้า	

ซ่ึงการที่บริษัทได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบจาก	 สมอ.	 ถือเป็นการเพิ่มมาตรฐานและความ

เชื่อมั่นด้านคุณภาพให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

กรรมการผู้จัดการบริษัท
บริษัท	โมเก้น	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

พงษ์ธร วำนิชพงษ์พันธุ์
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 ระยะเวลำในกำรขอกำรรับรอง ขั้นตอนกำรขอ และควำมยำก-ง่ำย

	 ห้องปฏิบัติการทดสอบของโมเก้นฯ	ใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการขอการรับรองประมาณ	1	ปี	

เศษ	ตั้งแต่เริ่ม	Kick	off	ไปจนถึงการได้รับการรับรองในวันที่	19	มกราคม	2558	ซึ่งขั้นตอนการขอนั้น

ไม่ยุ่งยาก	แต่ส�าหรับการด�าเนินการก่อนการขอนั้นจะว่ายากก็ยาก	จะว่าง่ายก็ง่าย	อยู่ที่มุมมองของเรา	

หากเราจะมองว่ายาก	มันก็ยากไปทุกอย่าง	และจะท�าให้ไม่อยากท�ามันเลย	ผมมองว่าบุคลากรค่อนข้าง

ส�าคญั	ดงันัน้	ผมจงึย�า้และกระตุน้บุคลากรเสมอว่า	การท�างานทุกอย่างย่อมมปัีญหาและอุปสรรคมีความ

ยากง่ายปะปนกันไป	ไม่มีสิ่งใดยากเกินกว่าความสามารถของคน	ผมเชื่อว่าทุกคนท�าได้	มันจะล้มเหลว

และแยย่ิ่งกว่าสิ่งอื่นใด	หากเราไม่ลงมือท�า		แต่ถ้าเราท�า	และสามารถผ่านมันไปได้เราจะภาคภมูิใจ	และ

มคีวามสขุท่ีได้ท�า	ในการท�าห้องปฏบิติัการทดสอบน้ันสิง่ทีส่�าคญัอกีสิง่หนึง่นอกเหนอืจากบคุลากรกค็อื

เครื่องมือ	และอุปกรณ์ต่างๆในการทดสอบ	ซึ่งสิ่งนี้ผมเองก็ได้ให้ความส�าคัญ	และสนับสนุนอย่างเต็มที่	

เมื่อทั้งสองสิ่งนี้ก้าวไปพร้อมกันการที่จะได้รับการรับรองก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

พงษ์ธร วำนิชพงษ์พันธุ์

 ฝำกเชิญชวนถึงบริษัทที่ก�ำลังคิดจะขอกำรรับรอง

	 บริษัท	หรือองค์กรใดที่มีความคิดที่จะขอการรับรอง	หรือคิดแต่

ยงัไม่ได้ตดัสนิใจ	ผมขอเรยีนเชิญทุกท่านให้เข้ามาขอการรบัรองกบั	สมอ.	ไม่ว่าคณุจะเป็นห้องปฏิบติัการ

ทดสอบหรือสอบเทียบ	 ซ่ึงเป็นการเพ่ิมศกัยภาพให้กบัองค์กรของท่าน	รวมถงึเป็นการเพิม่ห้องปฏิบติัการ

ในไทยให้เพิ่มมากขึ้น	 และแข็งแรงยิ่งขึ้น	 เพื่อสู้กับ	 AEC	 อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท 

ของท่านอีกด้วย

 โปรดติดตำมอ่ำน ISO/IEC 17025:2005 ควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรฯ เปิดประต ู
สู่ตลำดโลก ตอนที่ 2 ใน สมอ สำร ออนไลน์ ประจ�ำเดือน มกรำคม 2559
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เรื่องประจำ�ฉบับ

	 ประเทศไทย	เป็นประเทศเกษตรกรรม	มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ	514,000	ตารางกิโลเมตร	หรือ

ประมาณ	321	ล้านไร่	เป็นพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ	131.60	ล้านไร่		หากจะกล่าวว่าเกือบครึ่งหนึ่ง

ของประเทศไทยเป็นพื้นที่ทางการเกษตรก็คงไม่ผิดนัก	และตลอดระยะเวลา	50	ปีที่ผ่านมา	เกษตรกร

ของไทยมีสถิติแนวโน้มใช้เครื่องทุ่นแรงและเครื่องจักรกลการเกษตรแพร่หลายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องมา

โดยตลอด	ท�าให้มลูค่าการค้าในแวดวงอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลการเกษตรมีมูลค่าสงูนบัหมืน่ล้านบาท	

โดยจากการรวบรวมข้อมลูตวัเลขมลูค่าการน�าเข้าในเดอืนมีนาคม	2558	ประมาณ	7,297	ล้านบาท	และ

มูลค่าการส่งออก	5,964	ล้านบาท		โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน	ได้แก่	สปป.ลาว	และกัมพูชานั้น	

ประเทศไทยได้ส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใช้ท�านาและท�าไร่ธัญพืช	มากถึงร้อยละ	57.11	 

ขับเคลื่อนวงก�รอุตส�หกรรม
เครื่องจักรกลก�รเกษตร

ด้วยม�ตรฐ�น มอก.

	 ในวงการอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร	ผูป้ระกอบการของไทยนัน้นบัว่ามีศกัยภาพเพยีง

พอที่จะผลิตเพื่อส่งออก	แต่ปัญหาส�าคัญของผู้ประกอบการของไทย	คือ	ยังมีความจ�าเป็นต้องน�าเข้าชิ้น

ส่วนอุปกรณ์ทีม่มีาตรฐานเทคโนโลยขีัน้สงูและไม่มกีารผลติในประเทศ	และในเวลาเดยีวกนัต้องแข่งขัน

กับเครื่องจักรส�าเร็จรูปจากต่างประเทศ	 จึงจ�าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลการเกษตรที่ชัดเจน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต	และเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งภายในและต่างประเทศ
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	 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 ตระหนักดีถึงความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว	 

จึงได้จัดท�าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์	 (มอก.)	 รายสาขาส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลการเกษตรและผลิตภัณฑ์คอนกรีต	ประจ�าปี	2559	ขึ้น	เพื่อให้ความช่วยเหลือ

ทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการ	ให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	และสามารถ

น�าไปประยกุต์ใช้ในการผลติผลติภณัฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	สามารถรกัษาคุณภาพตามมาตรฐานได้

อย่างสม�่าเสมอต่อเนื่อง	 และมีความพร้อมในการยื่นขออนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมกับ	สมอ.	ต่อไป

โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรเพื่อกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ (มอก.) 
รำยสำขำส�ำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลกำรเกษตรและผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจ�ำปี 2559

1 บริษัท	ชลบุรีเมืองทอง	จ�ากัด ไถกระทะพวงแบบพ่วงสามจุด
มอก.1258-2537

2 บริษัท	พีทีประโยชน์แทรคเตอร์	จ�ากัด ไถกระทะพวงแบบพ่วงสามจุด		
มอก.1258-2537

3 บริษัท	ที	เอส	พี	ทูลส์	จ�ากัด เครื่องปลูกอ้อย		
มอก.1480-2540

4 บริษัท	สุราษฎร์พรีแคสท์	จ�ากัด เสาเข็มคอนกรีต		
มอก.369-2549				

5 บริษัท	นายตะวัน	คอนกรีต	จ�ากัด คอนกรีตผสมเสร็จ		
มอก.213-2552

6 หจก.จิวการช่าง วงกบและกรอบบานโลหะส�าหรับประตู
และหน้าต่าง	:	วงกบเหล็กกล้า	
มอก.1651-17
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	 ในการด�าเนนิโครงการดงักล่าว	สมอ.	จะเข้าไปประเมินสถานะเบือ้งต้น	ณ	โรงงาน	เพือ่ทวนสอบ

ความสอดคล้องกับข้อก�าหนดของ	มอก.	ในเรื่องเทคนิคและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์		กระบวนการ

ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์	(Quality	Control)		ระบบเอกสาร		เครื่องมือทดสอบ		มีการฝึกอบรมเรื่อง

หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพือ่การอนญุาตส�าหรบัผลิตภณัฑ์		ในหวัข้อการจดัซือ้และการควบคมุ

วัตถุดิบ		การควบคุมกระบวนการผลิต		การควบคุมผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป		การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็น

ไปตามข้อก�าหนด		และการควบคุมเครื่องตรวจ	เครื่องวัด	และเครื่องทดสอบ

	 กจิกรรมสดุท้ายเป็นการตรวจประเมินเบือ้งต้นว่าผูป้ระกอบการมีความพร้อมเพยีงใดทีจ่ะยืน่ขอ

อนญุาตแสดงเครือ่งหมายมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม		ซึง่ท�าให้ผูป้ระกอบการมีความรูค้วามเข้าใจ

ในเรือ่งมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม		สามารถพฒันาผลติภณัฑ์ได้ตามมาตรฐาน	และพร้อมทีจ่ะยืน่

ขอการรับรอง	มอก.	ในระยะเวลาอันรวดเร็ว	เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลการเกษตรที่

มีประสิทธิภาพและปลอดภัย																																																																																																																																																																																																																																																																																															
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	 โครงการดังกล่าว	 นับเป็นจุดเริ่มต้นท่ีส่งผลดีต่อวงการอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย	 

เพราะอุตสาหกรรมเครือ่งจกัรกลการเกษตรทีม่คีณุภาพและประสทิธภิาพสงู	 ส่งผลให้ผลผลติต่อไร่สงูข้ึน	

และท�าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	เมื่อผู้ประกอบการ

สามารถผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน	 มอก.	 จะลดปัญหาของเกษตรกรเรื่อง

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม	 และท่ีส�าคัญจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าการส่งออกไปจ�าหน่ายยัง 

ต่างประเทศ	 โดยเฉพาะในแถบอาเซียนซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่ส�าหรับผู้ประกอบการเครื่องจักรกล

การเกษตรของไทยด้วย	
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สมอ. เปิดประตูสู่ AEC

 ย้อนไปเมื่อปี	2545	รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามความ

ตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมส�าหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน	 (ASEAN	 Sectoral	 Mutual	 

Recognition	Arrangement	for	Electrical	and	Electronic	

Equipment	–	ASEAN	EE	MRA)	ซึง่ก�าหนดให้ประเทศ

สมาชิกต้องให้การยอมรับซึ่งกันและกันในรายงาน 

ผลการทดสอบ	(Test	Report)	และ/หรอืการรับรอง	

(Certification)	 บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่

เป็นผลิตภัณฑ์ควบคุม(Regulated	products)	 หรือ

อยูใ่นข่ายมาตรฐานบงัคับ	(Mandatory	standards)	

โดยใช้กลไกในการสร้างความเช่ือมั่นว่าผลิตภัณฑ์

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านกระบวนการตรวจ

สอบและรับรองโดยหน่วยตรวจประเมินเพื่อการ

รับรอง	(Conformity	Assessment	Body	–	CAB)	ที่มีชื่อ

อยูใ่นบัญชรีายชือ่	(Listing)	ของ	ASEAN	EE	MRA	มคีณุภาพ

เป็นไปตามมาตรฐานบังคับของประเทศคู่ค้าท�าให้หน่วย

งานควบคุมกฎระเบียบ	 (Regulatory	 Body)	 ของแต่ละ

ประเทศไม่จ�าเป็นต้องมีการเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบและ

ให้การรับรองซ�้าอีก	

โดย	นางสาวณฐิณี		ฉันทะจารุ	

นักวิเทศสัมพันธ์ช�านาญการ

ค ว � ม ต ก ล ง
ว่�ด้วยก�รยอมรับร่วมร�ยส�ข�สำ�หรับบริภัณฑ์ไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์

ข อ ง อ � เ ซี ย น
(ASEAN EE MRA)
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ASEAN
Member
States

Testing Laboratories Certification Bodies

Inonesia 1. PT.	Hartono	Istana	Teknologi	(PT.HIT) 1. Sucofindo	International	
Certification	Services	(SICS)

2. PT.	Panasonic	Manufacturing	Indonesia	 2.	TUV	Rheinland	Indonesia

3.	Balai	Pengujian	Mutu	Barang	–	Ministry	
of	Trade	Indonesia

Malaysia SIRIM	QAS	International	Sdn.Bhd SIRIM	QAS	International	Sdn.
Bhd

Philippines Omni	Solid	Services	Inc	–	Solid	Test	Lab-
oratory

Singapore 1. SETS	Singapore TUV	SUD	PSB	Pte	Ltd

2. TUV	SUD	PSB	Pte	Ltd

3.	Intertek	Testing	Services	(S)	Pte	Ltd

Thailand 1. Electrical	and	Electronic	Institute	(EEI)

2. Electrical	and	Electronic	Products	Test-
ing	Center	(PTEC)	

3. TUV	SUD	(Thailand)	Limited

4. Pro-Application	Service	Co.,	Ltd.

5. Intertek	Testing	Services	(Thailand)	Ltd.

Viet	Nam QUATEST	3,	Vietnam Vietnam	Certification	Centre	
(QUACERT)

	 ปัจจบุนั	อาเซยีนได้แต่งตัง้หน่วยตรวจประเมินเพือ่การรบัรอง	(CAB)	ประกอบด้วย	ห้องปฏบัิตกิาร

ทดสอบ	 (Testing	 Laboratory)	 และหน่วยรับรอง	 (Certification	 Body)	 ที่มีคุณสมบัติและ 

ขดีความสามารถเป็นทีย่อมรบัโดยการอ้างองิมาตรฐานสากลให้มชีือ่อยูใ่นบญัชรีายชือ่ของอาเซยีนตาม	

ASEAN	EE	MRA	ดังนี้	



14 สมอสาร

	 ตามวัตถุประสงค์ของ	ASEAN	EE	MRA	ที่จัดท�าขึ้นเพื่ออ�านวยความสะดวกทางการค้าโดยการ

ขจดัอปุสรรคทางการค้าอันเนือ่งมาจากกฎระเบยีบทางเทคนคิหรือมาตรฐานบงัคบัของประเทศสมาชกิ

อาเซียน		ดังนั้น	ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จาก	ASEAN	EE	MRA	ได้แก่	ผู้ส่งออกและผู้ผลิตเพื่อการส่งออก

จะได้รับความสะดวกมากขึ้นโดยการน�าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปทดสอบและรับรองโดย	CAB	ที่มีชื่ออยู่ใน

บัญชีรายชื่อของ	ASEAN	EE	MRA	แล้วน�าผลการทดสอบและรับรองนั้นไปใช้ประกอบการยื่นค�าขอรับ

ใบอนญุาตน�าเข้าต่อหน่วยควบคุมกฎระเบียบของประเทศนัน้	โดยไม่ต้องถกูเกบ็ตวัอย่างเพือ่ทดสอบอกี	

ท�าให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและรับรองท่ีซ�้าซ้อน	 ลดระยะเวลาในการน�าสินค้าเข้าสู่ตลาด	

และมีโอกาสทางการค้าเพ่ิมมากขึ้น	ผู้น�าเข้าก็สามารถแจ้งให้ผู้ผลิตที่ต่างประเทศน�าตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ไปทดสอบท่ีไปทดสอบและรับรองโดย	CAB	ทีมี่ช่ืออยูใ่นบัญชรีายชือ่ของ	ASEAN	EE	MRA	ณ	ประเทศนัน้	

แล้วน�าผลการทดสอบและรับรองนั้นมาใช้ประกอบการยื่นค�าขอรับใบอนุญาตน�าเข้าต่อ	สมอ.	 โดยไม่

ต้องถูกเก็บตัวอย่างเพ่ือทดสอบอีก	หน่วยตรวจประเมินเพื่อการรับรองในประเทศไทยที่ได้รับการ 

แต่งตั้งให้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบและหน่วยรับรองในบัญชีรายช่ือของ	 ASEAN	 EE	MRA	 	แล้วก็ 

สามารถให้บรกิารทดสอบตวัอย่างผลติภณัฑ์เพือ่การส่งออกภายใต้	ASEAN	EE	MRA		ได้		ซึง่นอกจากเป็น 

เครื่องแสดงให้เห็นว่า	CAB	ดังกล่าวมีขีดความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้วยังเป็นการเพิ่ม

ขอบข่ายงานบริการของ	 CAB	 นั้นๆ	 อีกด้วย	 และผู้บริโภคจะมีทางเลือกในการซ้ือสินค้าเพิ่มขึ้น	 

และเนือ่งจากมกีารแข่งขนัในตลาดมากขึน้ผูบ้รโิภคอาจซือ้สินค้าได้ในราคาถกูลงตามกลไกของอปุสงค์-

อุปทานทางการค้าด้วย	

 คุณสมบัติของหน่วยตรวจประเมินเพื่อกำรรับรองที่จะขอรับกำรแต่งตั้งเพื่อขึ้นบัญชีรำยชื่อ

ของ ASEAN EE MRA 

  ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ	 ต้องได้รับการรับรองระบบงานตามข้อก�าหนดใมาตรฐาน 

ISO/IEC17025	จากหน่วยรับรองระบบงานแห่งชาติ	 (National	Accreditation	Body	-	NAB)	ของ

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นสมาชิก	 APLAC	 และร่วมลงนามใน	 APLAC	MRA	 หรือเป็นสมาชิกใน	

IECEE	CB	Scheme

   หน่วยรับรอง	ต้องได้รับการรับรองระบบงานตามข้อก�าหนดในมาตรฐาน	ISO/IEC	Guide	

65	จากหน่วยรับรองระบบงานแห่งชาติ	(National	Accreditation	Body	–	NAB)	ของประเทศสมาชิก

อาเซียนที่เป็นสมาชิก	PAC	และร่วมลงนามใน	PAC	MRA	หรือเป็นสมาชิกใน	IECEE	CB	FCS		



15TISI E-magazine

	 สมอ.	ในฐานะหน่วยงานหลักของไทยที่เข้าร่วมด�าเนินการตาม	MRA	ได้มุ่งเน้นส่งเสริมให้	CAB	

ของไทยมศีกัยภาพและความพร้อมในการเข้าร่วมกจิกรรมยอมรบัร่วมภายใต้	ASENA	EE	MRA	มาอย่าง

ต่อเนื่อง	 รวมถึงส่งเสริมให้ขยายขอบข่ายการเป็นหน่วยรับรองตามมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับเพิ่มขึ้น	

นอกจากนี้	สมอ.	ได้พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับการด�าเนินการตาม	ASEAN	EE	MRA	

รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนตามแผนงานเพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในปี	 2558	 และแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก	 10	 ปีข้างหน้า	 (AEC	 

Blueprint	2025)	ด้วย

 ส�ำหรับผู้ที่สนใจจะใช้ประโยชน์จำกควำมตกลง ASEAN EE MRA เพื่อช่วยอ�ำนวยควำม

สะดวกทำงกำรค้ำผลิตภณัฑ์ไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนกิส์ สำมำรถศกึษำรำยละเอยีดได้จำกเวบ็ไซต์ส�ำนกั

เลขำธิกำรอำเซียน http://www.asean.org โดยใช้ค�ำค้นหำว่ำ “ASEAN CAB Listing” 

http://www.asean.org/
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16 สมอสาร

	 สมอ.	 เป็นหน่วยงานที่เป็นแกนกลางในการปฏิบัติตามพันธกรณีตามมติคณะรัฐมนตรี	 ในเร่ือง

ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า	 (Agreement	on	 technical	barriers	To	Trade:	

TBT)	ภายใต้องค์การการค้าโลก	(WTO)	จงึได้สรปุสาระส�าคัญของกฎระเบียบด้านเทคนคิและมาตรฐาน

ระหว่างกันของประเทศสมาชิก	WTO	 มาให้ทราบกันอยู่เสมอใน	 สมอ	 สาร	 เป็นประจ�าทุกเดือน	 

เพือ่เป็นข้อมลูทางการค้า	ซึง่จะช่วยลดต้นทนุและเอือ้ประโยชน์ต่อการค้า	รวมทัง้ส่งเสรมิประเทศสมาชิก

ให้ความช่วยเหลอืด้านวชิาการในการจดัท�าและใช้บังคับกฎระเบียบด้านเทคนคิและมาตรฐานแก่ประเทศ

ก�าลังพัฒนา	

	 สมอ	สาร	ฉบบันี	้ขอน�าเสนอความเคล่ือนไหวเกีย่วกบักฎระเบียบ	มาตรฐานของประเทศสมาชกิ

องค์การการค้าโลกสหภาพยโุรปประกาศแก้ไขภาคผนวก	4	ภายใต้ระเบียบ	RoHS:	การยกเว้นสารตะกัว่	

แคดเมียม	เฮกซะวาเลนท์โครเมียม	และโพลีโบรมิเนตเต็ดไดฟีนิลอีเทอร์	(PBDE)	ในชิ้นส่วนที่ใช้ส�าหรับ

ซ่อมเครื่องมือแพทย์หรือกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน	(G/TBT/N/EU/320)

 มำตรกำรที่แจ้ง
	 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอปุสรรคทางเทคนคิต่อการค้า	(Agreement	on	Technical	

Barriers	to	Trade:	TBT)	สหภาพยุโรปได้แจ้งองค์การการค้าโลก	ตามเอกสารหมายเลข	

G/TBT/N/EU/320		เรื่อง		Draft	Commission	Delegated	Directive	amending,	for	

the	purposes	of	adapting	to	technical	progress,	Annex	IV	to	Directive	2011/65/

EU	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council	as	regards	an	exemption	

for	 lead,	cadmium,	hexavalent	chromium,	and	polybrominated	diphenyl	

ethers	 (PBDE)	 in	 spare	 parts	 recovered	 from	 and	 used	 for	 the	 repair	 or	 

refurbishment	of	medical	devices	or	electron	microscopes

วันที่แจ้ง	 	 	 	 	 16	ตุลาคม	2558

วันที่มีผลบังคับใช้	 	 	 	 20	วันหลังประกาศใน	

	 	 	 	 	 	 Official	Journal	of	the	EU	

วันที่ก�ำหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้ำน		 60	วนัหลงัการประกาศ	(15	ธนัวาคม	2558)
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 สำระโดยสรุป
	 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศแก้ไขข้อก�าหนดใน	Directive	2011/65/EU	ว่า

ด้วยการจ�ากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส	์

(Restriction	of	 the	use	of	 certain	hazardous	 substances	 in	electrical	 and	

electronic	equipment:	RoHS)	หรอืระเบียบ	RoHS	ในส่วนของภาคผนวก	4	ข้อ	31	เรือ่ง	

การยกเว้นสารตะกั่ว	 แคดเมียม	 เฮกซะวาเลนท์โครเมียม	 และโพลีโบรมิเนตเต็ดไดฟีนิล

อีเทอร์	(PBDE)	ในชิน้ส่วนท่ีใช้ส�าหรบัซ่อมเครือ่งมือแพทย์	หรอืกล้องจลุทรรศน์อเิลก็ตรอน	

โดยก�าหนดให้เครื่องมือแพทย์	 เครื่องมือแพทย์ส�าหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย	 หรือ

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน	 ที่ผ่านการซ่อมแซมเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่	 และได้ใช้ชิ้นส่วน	

(spare	parts)	ในการซ่อมแซมที่มีสารตะกั่ว	แคดเมียม	เฮกซะวาเลนท์โครเมียม	และโพลี

โบรมิเนตเต็ดไดฟีนิลอีเทอร์	(PBDE)	จะต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กับลูกค้าได้ทราบ

	 ท่านผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์	 (ภาษาอังกฤษ)	 ได้ท่ี	 กลุ่มความตกลงด้าน

อุปสรรคทาง	 เทคนิคต่อการค้า	กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ	 โทร.	02	202	3504	 โทรสาร	 

02	202	3511	E-mail:	wto@tisi.go.th	หรือทางเว็บไซต์	

  https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/EEC/15_4114_00_e.pdf		

  https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/EEC/15_4114_01_e.pdf

 ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เครือ่งมอืแพทย์	เครือ่งมอืแพทย์ส�าหรบัการวนิจิฉยัภายนอกร่างกาย	และกล้องจุลทรรศน์

อิเล็กตรอน

 วัตถุประสงค์   
	 เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย

mailto:wto@tisi.go.th
https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/EEC/15_4114_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/EEC/15_4114_01_e.pdf
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 นำยอำทติย์ วฒุคิะโร	ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม	และนายสมชยั	สัจจพงษ์	ปลัดกระทรวงการคลงั	

พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมแถลงข่าว	 ECO	 Sticker	 ช่วยกลไกการช�าระภาษี	เห็นชอบ 

หลกัการในการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามติและให้กรมสรรพสามติจัดเกบ็ภาษรีถยนต์	โดยอ้างอิงจาก

การปล่อยมลพิษหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์	(CO2)	เมื่อวันที่	9	ธันวาคม	2558	ณ	กระทรวงการคลัง

กระทรวงอุตสำหกรรมร่วมกับกระทรวงกำรคลังแถลงข่ำว 
กำรใช้ ECO Sticker เป็นกลไกในกำรช�ำระภำษี

18 สมอสาร
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สมอ. ต้อนรับสมำชิกในกลุ่มประเทศอำเซียน

สมอ. จัดสัมมนำ 
ISO 9001: 2015 และ ISO 14001: 2015

	 สมอ.	ให้การต้อนรบัคณะผูเ้ข้าร่วมประชมุเชงิปฏบิตักิารนานาชาตว่ิาด้วยโครงสร้างพืน้ฐานทาง

คุณภาพเพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีนวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขันจากประเทศ

สมาชิกกลุ่มอาเซียน	 เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมด้านการมาตรฐานของ	 สมอ.	 เม่ือวันที่	 14	 ธันวาคม	 2558	 

ณ	อาคาร	สมอ.

	 สมอ.		จัดสัมมนา	“เรียนรู้และท�าความเข้าใจในมาตรฐาน	ISO	9001:2015	และ	ISO	14001:	

2015”	แก่ผู้ประกอบการจ�านวนกว่า	300	คน	เม่ือวนัที	่15	ธนัวาคม	2558	ณ	โรงแรมบางแสนเฮอรเิทจ	

จังหวัดชลบุรี
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สมอ. ร่วมกับ UNIDO จัดฝึกอบรม ISO 50001

สมอ. จัดสัมมนำมำตรฐำนสำกลในหลักสูตรอำชีวศึกษำ

สมอ. ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ	 จัดฝึกอบรม
หลักสูตรการจดัท�าระบบการจัดการพลงังาน	ISO	50001	รุน่ที	่1	ระหว่างวนัท่ี	17-18	
ธันวาคม	2558	ณ	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	กรุงเทพฯ

นำยธวัช ผลควำมดี	 เลขาธิการ	 สมอ.	 เป็นประธานเปิดการสัมมนา	 
เรือ่ง	“มาตรฐานสากลในหลกัสตูรอาชีวศึกษา”	แก่อาจารย์ผูส้อนในระดบัอาชวีศกึษา	
จ�านวน	66	วิทยาลัย	วันที่	17	ธันวาคม	2558	ณ	ห้องมาโค	โปโล	โรงแรมรามาดา	 
เดมา	กรุงเทพฯ
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สมอ. จัดสัมมนำสร้ำงเครือข่ำยผู้ประกอบกำรเผยแพร่
ควำมรู้ด้ำนกำรมำตรฐำนกลุ่มวัสดุก่อสร้ำง

สมอ. จัดชี้แจงผู้ประกอบกำรส่งรถทดสอบ

นำยธวชั ผลควำมด	ีเลขาธกิาร	สมอ.	เป็นประธานเปิดการสมัมนาผูป้ระกอบการ
เพือ่สร้างเครือข่ายการส่งเสรมิเผยแพร่ความรูด้้านการมาตรฐาน	โดยมนีางเบญจมาพร	
เอกฉตัร์	รองเลขาธกิาร	สมอ.	ผูบ้รหิาร	สมอ.	และผูป้ระกอบการกลุม่วสัดุก่อสร้างเข้า
ร่วมสมัมนา	วนัท่ี	21	ธนัวาคม	2558	ณ	โรงแรมรอยลัปริน๊เซส	หลานหลวง	กรงุเทพฯ

นำยณฐัพล รงัสิตพล	 รองเลขาธกิาร	สมอ.	 เป็นประธานชีแ้จงวธิกีารส่งรถยนต์
เข้าทดสอบเพือ่ประกอบการพจิารณาออกใบอนญุาตน�าเข้าเฉพาะคร้ังส�าหรับผลติภณัฑ์
ยานยนต์	วนัที	่22	ธนัวาคม	2558	ณ	อาคาร	สมอ.
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สมอ. ออกตรวจประเมินผล
โครงกำรยุวชนอัศวิน มอก. ประจ�ำปี 2558

สมอ.	น�าทมีคณะกรรมการตรวจประเมนิโรงเรยีนเรงิรมย์วทิยาคม	จ.ชยัภมู	ิซึง่
ผ่านเข้ารอบการประกวดโครงการจัดท�าระบบบริหารเครือข่ายยุวชนอัศวิน	 มอก.	 
และโรงเรยีนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐาน	ประจ�าปี	2558
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สมอ. น�ำผู้ประกอบกำรศึกษำดูงำน มอก. 9999
สมอ.	 น�าผู้ประกอบการศึกษาดูงานการน�า	 มอก.	 9999	 แนวทางเศรษฐกิจ 

พอเพยีงภาคอตุสาหกรรมมาประยกุต์ใช้ในองค์กร	ณ	บรษัิท	แดรีโ่ฮม	จ�ากัด	อ.ปากช่อง	
จ.นครราชสมีา	เมือ่วันที	่23	ธนัวาคม	2558	โดยรบัฟังการบรรยายเรือ่ง	การน�า	มอก.	
9999	มาประยกุต์ในธุรกจิ	จาก	กรรมการผูจ้ดัการบรษัิท	แดรีโ่ฮม	จ�ากัด	นายพฤฒ	ิเกิด
ชูชื่น	 และเยี่ยมชมไร่ผึ้งฝน	 1	 ใน	 13	 เครือข่ายฟาร์มโคนมที่เลี้ยงในระบบอินทรีย	์ 
ทีส่่งนมให้กบัแดรีโ่ฮมเพ่ือผลติผลติภัณฑ์	



อย่ำหลงเชื่อผู้แอบอ้ำง 
ขอกำรสนับสนุนกำรโฆษณำ 

	 	 เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหน่ึงแอบอ้าง 

ชื่อ	 สมอ.	 เ พ่ือขอการสนับสนุนให ้ลงโฆษณา 

ในหนังสือรายงานประจ�าปี	 และเอกสารเผยแพร่ 

ของทาง	 สมอ.	 นั้น	 ขอเรียนว่า	 สมอ.	 ไม่มีนโยบาย 

ในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์จัดท�าฉบับพิเศษ 

โดยวิธีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 

ผู ้ประกอบการ	 หาก	 สมอ.	 จะด�าเนินการจัดท�า 

จะด�าเนินการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน		จงึขอ

แจ้งเตอืนผูป้ระกอบการอย่าได้หลงเชือ่ในหนงัสอื 
ขอการสนับสนุนการจัดท�าหนังสือรายงาน 
ฉบับพิเศษใดๆ  ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว 

24 สมอสาร



เตือนร้ำนจ�ำหน่ำยทั่วประเทศ  
ระวังมิจฉำชีพปลอมตัวเป็นเจ้ำหน้ำที่

  	กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่	 สมอ.	และ 

เจ้าหน้าทีต่�ารวจ	เข้าไปตรวจสนิค้าในร้านจ�าหน่ายต่างๆ	

สมอ.	ขอเรยีนว่าการปฏิบัตหิน้าทีต่รวจร้านจ�าหน่ายนัน้	

เจ้าหน้าทีข่อง	สมอ.	จะแสดงบตัรประจ�าตัวพนกังาน

เจ้าหน้าที่	 สมอ.	 ที่ออกให้โดย	 สมอ.	 (ตามความใน

มาตรา	 45	 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม	 พ.ศ.	 2511)	 และแสดงบัตรทุกคร้ัง 

ก่อนที่จะตรวจสินค้าภายในร้าน หากเจ้าของร้าน 
มีข้อสงสัย โทรสอบถามท่ีโทร. 02 202 3429,  
02 202 3517
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