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สมอ. ช้ีแจงก�ำหนดให้ “ปล๊ักพ่วง” 
มอก. 2432-2555 เป็นมำตรฐำนบังคับ 

กองบรรณาธิการ TISI FOCUS

จากที่กล่าวมาข้างต้น สมอ. จึงก�าหนดให้มาตรฐานปลั๊กพ่วง  

มอก.2432-2555 เป็นมาตรฐานบังคับ ซึ่งการก�าหนดมาตรฐานนั้น ก�าหนด

โดยคณะกรรมการวิชาการคณะที่ 79 มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันท่ีมีความรู้

ทางวชิาการด้านไฟฟ้าในระดับชัน้น�าของประเทศ เช่น คณะวศิวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

อีกทั้งได้น�ามาตรฐาน IEC ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านไฟฟ้ามาปรับใช้ให ้

เหมาะสมกบัประเทศไทย จงึเชือ่มัน่ได้ว่ามาตรฐานดงักล่าวผ่านการพจิารณา

กลั่นกรองอย่างเหมาะสมต่อการใช้งานในประเทศไทยแล้ว

อีกทั้ง สมอ. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนกลุ่ม 

ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียหรือผู ้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง โดยได้ประกาศใน

หนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลา ๗ วัน ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2559 

ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของส�านักงาน พร้อมแจ้งไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

และผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง โดยก�าหนดเวลาให้แสดงความคิดเห็นภายใน  

30 วัน ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511

สมอ. ชี้แจงก�ำหนดให้ 

“ปลั๊กพ่วง” 
มอก. 2432-2555 
เป็นมำตรฐำนบังคับ 

ปลั๊กพ่วง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการใช้งานอย่าง 

แพร่หลาย และมคีวามเสีย่งสงูต่อความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สิน 

ของประชาชน โดยพบว่ามีสินค้าท่ีด้อยคุณภาพวางขายกันอยู่เป็น

จ�านวนมาก ก่อให้เกดิปัญหาความไม่ปลอดภยัต่อประชาชนผูบ้รโิภค

ทีซ้ื่อสนิค้านัน้มาใช้งาน เนือ่งจากการใช้งานปลัก๊พ่วงทีด้่อยคณุภาพ 

อาจท�าให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากส่วนประกอบ

ของปลั๊กพ่วงท�ามาจากวัสดุที่มีคุณภาพต�่า เช่น ชิ้นส่วนโลหะที่เป็น

จดุสมัผสัของปลัก๊เสยีบท�าจากทองเหลืองทีบ่างมากหรือท�าจากเหลก็

ชุบทองเหลือง เมื่อใช้งานไประยะหน่ึงมักเกิดการหลวมคลอนของ

เต้ารบัท�าให้กระแสไฟฟ้าเดนิไม่สะดวก เกดิความร้อนสงูในขณะใช้งาน  

ท�าให้เกิดการลุกไหม้ ลามไปติดที่ส่วนที่เป็นพลาสติก และนอกจาก

น้ันอาจมกีารใช้สายไฟฟ้าทีม่ขีนาดเลก็ และคณุภาพต�า่ ซึง่ไม่สามารถ

ทนต่อการใช้งานกบัเคร่ืองใช้ทีมี่ก�าลงัไฟฟ้าสงู และยงัใช้กับเครือ่งใช้ไฟฟ้า 

หลายอย่างในเวลาเดียวกัน จะท�าให้สายไฟเกิดการลุกไหม้และ

ลุกลามไปเป็นเหตุให้เกิดอัคคีภัย รวมถึงไม่มีอุปกรณ์ช่วยในการตัด

กระแสไฟฟ้าเกินในกรณีใช ้งานปลั๊กพ ่วงเกินขีดจ�ากัดด ้วย  

ประกอบกับส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) 

ได้รบัเรือ่งร้องเรยีนเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ดังกล่ำว จงึเหน็ควำมจ�ำเป็น

ที่ต ้องก�ำหนดให้ผลิตภัณฑ์ปลั๊กพ ่วงเป ็นมำตรฐำนบังคับ  

เพื่อควำมปลอดภัยของผู้บริโภค นอกจำกนี้ วิศวกรรมสถำน 

แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมป์ (วสท.) ยังมีควำมเห็น 

ตรงกันที่ต ้องกำรผลักดันให้มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ปลั๊กพ่วง 

เป็นมำตรฐำนบังคับโดยเร็ว เช่นกัน 
ที่มา: https://pantip.com/topic/32355379

https://pantip.com/topic/32355379
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นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สมอ. 

เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมท�าข่าวการสัมมนา “กำรเตรียมกำรเพื่อรองรับ 

กำรก�ำหนดให้มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเต้ำเสียบและเต้ำรับ

ส�ำหรับใช้ในท่ีอยู่อำศัยและงำนท่ัวไปท่ีมีจุดประสงค์คล้ำยกัน ชุดสำย

พ่วง มำตรฐำนเลขที่ มอก. 2432-2555 ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน”  

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 400 คน ท้ังน้ี เพื่อให้สื่อมวลชนประชาสัมพันธ ์

เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ฯลฯ รวมทั้ง เผยแพร่

ทางเฟสบุค๊ของ สมอ. เพือ่ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัมาตรฐานปลัก๊พ่วง 

ท่ี สมอ. ก�าหนดใหม่ และจะด�าเนนิการจัดท�าสือ่ เช่น แผ่นพบัเพือ่ให้ความรู ้

แก่ประชาชนในเรื่องมาตรฐานดังกล่าว ทั้งนี้ สมอ. ได้จัดเตรียมแผนการ

ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องในสื่อต่างๆ 

ส�าหรับพระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เต้าเสียบและเต้ารับส�าหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานท่ัวไปที่มีจุดประสงค์

คล้ายกนั : ชุดสายพ่วง ตามขอบข่ายของมาตรฐานได้กล่าวไว้ว่า “มาตรฐาน 

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมนีค้รอบคลมุชดุสายพ่วงทีใ่ช้ในบ้านชนดิเปลีย่นสาย

ได้และไม่ได้ โดยใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับตั้งแต่ 50 โวลต์ แต่ไม่เกิน 

440 โวลต์ ใช้กระแสไฟฟ้าได้ไม่เกิน 16 แอมแปร์” และ “ไม่ครอบคลุม

ชดุสายพ่วงทีม่อีปุกรณ์ส�าหรบัม้วนสายกลับอตัโนมตั”ิ นัน้ จะมีผลให้ผูท้�า 

ผูน้�าเข้าผลติภณัฑ์ดงักล่าว ต้องได้รับอนญุาตจาก สมอ. ก่อนท�าและน�าเข้า  

ขณะเดียวกัน ผู้จ�าหน่ายต้องจ�าหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมาย มอก. เท่านั้น 

ดังนั้น ปลั๊กพ่วงที่มีจ�าหน่ายทุกยี่ห้อในประเทศ จะต้องถูกทดสอบตาม 

มอก. 2432-2555 ที่อ้างอิงมาจากมาตรฐาน IEC โดยเน้นการตรวจสอบ

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก จะมีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ประกอบการจะมีเวลา

เตรยีมการอย่างเพยีงพอส�าหรบัการผลิตปล๊ักพ่วงให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ดังกล่าว

ที่มา: http://teeyaphaiboon.lnwshop.com/

ที่มา: http://teeyaphaiboon.co.th/blog/2017
       /03/tisexcord1

ที่มา: http://www.newsplus.co.th/124661

http://teeyaphaiboon.lnwshop.com/
http://teeyaphaiboon.co.th/blog/2017
http://www.newsplus.co.th/124661
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ผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานตาม พ.ร.บ. 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511  สมอ. จะท�าการ

ควบคุม ตรวจสอบ สินค้าที่มีการน�าเข้าจากต่างประเทศ สินค้าที่

ผลิตและจ�าหน่ายในประเทศ โดยมีแผนการตรวจสอบเฝ้าระวัง

ครอบคลมุทัว่ประเทศ อกีทัง้ มกีารบูรณาการการตรวจสอบการผลติ

และการจ�าหน่ายร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระท�าผิด

เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) หากพบว่ามีการกระท�าผิด 

จะถูกด�าเนินคดีตามกฎหมายทันที ส�าหรับบทลงโทษในกรณีท�า 

หรือน�าเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษ 

จ�าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ  

ร้านค้าทีจ่�าหน่ายผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

จ�าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 - 50,000 บาท หรือ

ทั้งจ�าทั้งปรับ และแสดงเครื่องหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษ 

จ�าคุก 3 เดือน ปรับตั้งแต่ 100,000 - 1,000,000 บาท

จากข้อเท็จจริงที่พบว่า ปัจจุบันมีการวางจ�าหน่าย 

ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐานจากการน�าเข้าและจากผู้ผลิตภายใน

ประเทศ ซึง่ก่อให้เกดิความเสีย่งท่ีเป็นอนัตรายต่อชวีติและทรพัย์สนิ 

การก�าหนดให้ผลิตภัณฑ์ปล๊ักพ่วงเป็นมาตรฐานบังคับ จะท�าให้

การน�าเข้าสินค้าและการผลิตสินค้าปล๊ักพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐานเป็น

เรื่องที่ผิดกฎหมาย ซึ่งภาครัฐสามารถท�าการก�ากับดูแลได้ ท้ังนี้ 

เกณฑ์ก�าหนดในมาตรฐานก็เป็นเพียงเกณฑ์ก�ากับดูแลความ

ปลอดภัย ซึ่งผู้ผลิตมีศักยภาพในการผลิตปลั๊กพ่วงให้เป็นไปตาม

มาตรฐานได้ โดยรูปแบบสินค้าอาจมีความหลากหลายและราคา 

ที่ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่าย

กฎหมายควบคมุการท�า น�าเข้า และจ�าหน่ายปลัก๊พ่วงนี ้

มีผลบังคับใช้กับผู้ท�า ผู้น�าเข้า และผู้จ�าหน่ายเท่านั้น ซึ่งผู้บริโภค

สามารถใช้ปล๊ักพ่วงที่มีอยู ่เดิมได้ แต่ควรตรวจสอบสภาพของ 

ปล๊ักพ่วงว่ามีสภาพช�ารุดหรือไม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบกับปลั๊กนั้น

หลวมเกินไปหรือไม่ เพราะอาจเป็นเหตุท�าให้เกิดความร้อนและ

ประกายไฟได้ 

ที่มา: https://pantip.com/topic/34663808

ที่มา: http://oknation.nationtv.tv/blog/home/blog_data/747/25747 

       /images/Home4.jpg

ไม่ควรเสียบปล๊ักเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำกับปลั๊กพ่วงเต็มทุกช่อง ไม่ควรม้วนหรือขดสำยไฟ 
ขณะใช้งำน เพรำะอำจจะท�ำให้สำยไฟร้อนและไหม้ได้ และเพ่ือควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ควรเลือกใช้ปลั๊กพ่วงที่ได้มำตรฐำน 

https://pantip.com/topic/34663808
http://oknation.nationtv.tv/blog/home/blog_data/747/25747
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การมาตรฐานในสิงคโปร์

นายเอกนิติ รมยานนท์ • ที่ปรึกษาด้านการมาตรฐานระหว่างประเทศสมอ. กับการมาตรฐานระหว่างประเทศ

เมือ่กลางเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 ทีผ่่านมา ผมไปประชมุคณะกรรมการบรหิาร

องค์กรภมูภิาคแปซฟิิคว่าด้วยการรบัรองระบบงาน (Pacific Accreditation Cooperation 

PAC) ที่สิงคโปร์ ฮือ… มีเนื้อหาการประชุมที่ส�าคัญหลายเรื่อง แต่ที่อยากมาเล่าสู่กันฟัง 

คือ พัฒนาการของระบบการมาตรฐานของสิงคโปร์ครับ

กาลคร้ังหน่ึงนานมาแล้ว….. จ�าได้ว่าเกือบ 20 ปีก่อน ผมไปประชุมเรื่อง

มาตรฐานในอาเซียนยุคแรกๆ ระบบของสิงคโปร์ก็สูสีกับไทยนะ (ในความคิดวัยเยาว์  

ที่ไปกับรุ่นพี่ๆ ที่ผมเคารพ แบบว่า…. เป็นไอเดิลในดวงใจ) เผลอๆ ไทยดีกว่าเสียอีก  

เพราะในสมัยนัน้ไทยเป็นผูน้�าด้านการมาตรฐานทเีดยีวเชยีว ผูแ้ทนไทยพดูอะไรประเทศ

ในอาเซียนมักฟัง และให้การสนับสนุน เนื่องจากเราแม่นย�าวิชาการ และมีการให้ข้อมูล

ที่ทันสมัย ตอนนั้นจ�าได้ว่า สถาบันมาตรฐานของสิงคโปร์ชื่อว่า SISIR (Singapore  

Institute of Standards and Industrial Research) ขณะที่พวกอาเซียนจะเรียกเราว่า 

ที่ซี่ (TISI – Thai Industrial Standards Institute)

หลายปีผ่านไป สงิคโปร์ปรบัปรงุระบบการมาตรฐานใหม่ เอาเรือ่งของการเพ่ิม 

ผลผลิตมารวมกับเรื่องมาตรฐาน แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น PSB (Singapore Productivity 

and Standards Board) ด้วยความคิดท่ีว่า มาตรฐานต้องควบคู่กับการเพิ่มผลผลิต  

มันถึงจะเจ๋ง เราก็เฝ้าดู…… 

หลายปีผ่านไป…..   เปลีย่นอกีแล้ว มาคราวนีบ้อกว่า ต้องมเีรือ่งของนวตักรรม

ควบคู่ไปกับมาตรฐาน และการเพิ่มผลผลิตด้วย เลยได้ชื่อใหม่ว่า SPRING (Singapore 

Productivity Innovation and Standards Board) ใช้ชื่อย่ออย่างนี้ให้เกิดการติดปาก

ว่าเป็น “สปริง” เด้งด๋ึงๆ พุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เออถ้าจะจริงเพราะไปเร็วมาก 

ปัจจุบันกลายเป็นประเทศพัฒนา และร�่ารวยไปแล้ว เรา… ก็เฝ้าดู ดูแล้วดูอีก…  

ดูแล้วดูเล่าเฝ้าแต่ดู 

เก็บเล็ก ผสมน้อย 
กับ การมาตรฐานระหว่างประเทศ
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สมอ. กับการมาตรฐานระหว่างประเทศ

ที่มา: SPRING Annual report 2015/2016

ขอวิเคราะห์หน่อยว่า ความส�าเร็จเกิดจาก… 

ข้อแรกเลย  คุณภาพของคนขอรับ คนของสิงคโปร  ์

ในภาครฐัถูกสอนให้คดิเชงิระบบ ภาษาสวยๆ คอืเชิงกลยทุธ์  

ว่าด้วยเรื่องส�าคัญไม่ลงเรื่องขี้ประติ๋วว่างั้นเฮอะ แบบว่า

ประชุม 1 ชั่วโมงได้เนื้อๆ ไม่เอาน�้าหรือพายเรือในอ่าง 

ข้อสอง นโยบายรัฐ ชัดเจน 3 อย่าง ซื่อสัตย์ 

(Integrity) บริการ (Service) และดีเลิศ (Excellence)  

มีการถ่ายทอด และวัดผลเป็นรูปธรรม ผู้บริหารส่วนใหญ่ 

อยู่ในวัย ก�าดัด…. มิใช่วัยเกษียณ

ข้อสาม เปลี่ยนแปลงง ่าย รวดเร็ว ตาม

สถานการณ์ที่เหมาะสม อือ ฟังดูแล้วเหมือนเชื้อไวรัส  

ที่พร ้อมเติบโตตลอดเวลา ดูการเปลี่ยนแปลงเรื่อง 

การมาตรฐานเป็นตัวอย่างได้เลย

อันนี้เป็นข้อได้เปรียบ แต่ก็มีข้อเสียเหมือนกัน 

คือมีการแข่งขันสูง ท�าให้คนเครียดได้ ถ้าแบบไทยคนจะมี

ความสุขมากกว่า… หรือเปล่า…. ถ้ายึดหลักพุทธศาสนา    

เอ้า…กลับมาก่อน จะพาเข้าวัดแล้วโยม 

ในอีกมุมหนึ่ง ว่าด้วยเรื่องบริการ ผมเห็นว่า

แบบเขาเป็นแบบ “Pattern” คล้ายๆ กับออกจากร้าน

สะดวกซื้อ แล้วพนักงานจะพูดเหมือนกันเปี ๊ยบ เช่น 

ขอบคณุ มาใช้บริการอกีนะ มนัไม่ใช่ออกมาจากจติวญิญาณ

เหมือนการบริการของคนไทยที่มีรอยยิ้ม และพูดจาก 

ความรู้สึก และท่าทางที่เป็นมิตร

โดยสรุปโครงสร้างการมาตรฐานของสิงคโปร์ 

ณ ปัจจุบันเป็นดังแผนภูมิท่ีแนบ วิเคราะห์กันเอาเองแล้ว

กันนะครับ
2

CORPORATE 
DEVELOPMENT

Assistant Chief Executive,
MS LEUNG WAI LING 

GROWTH ENTERPRISE FUND 
PTE LTD

General Manager, 
MR NG SONG HOW

SPRING SEEDS CAPITAL PTE LTD
General Manager, 
MR JOHNNY TEO

ORGANISATION 
EXCELLENCE

Executive Director,
MS CHRISTOPHANE 

FOO 

INTERNAL AUDIT &
INVESTIGATIONS

Director, 
MR GOH THONG

INDUSTRY & ENTERPRISE  
DEVELOPMENT

Deputy Chief Executive,
MR TED TAN

QUALITY & EXCELLENCE
Assistant Chief Executive,
MS CHOY SAUW KOOK

CAPABILITIES &  
PARTNERSHIP

Assistant Chief Executive,
MS CHEW MOK LEE

FOOD
Director, 

MR SIM CHOON SIONG

Deputy Director, 
MR RICHARD KEE

LIFESTYLE
Director, 

MS CHEONG LAI PENG

Deputy Director, 
MS BEATRICE WONG

BUSINESS SERVICES
Director, 

MR JONATHAN LIM

MANUFACTURING & 
ENGINEERING 1

Director, 
MR JOHN LU

MANUFACTURING & 
ENGINEERING 2

Director, 
MR HO CHI BAO

MANUFACTURING & 
ENGINEERING 3

Director, 
MR JOHNNY TEO

INVESTMENTS
Group Director, 

MR EDWIN CHOW

Director, 
MR JOHNNY TEO

ACCREDITATION
Director, 

MS CHANG KWEI FERN

CONSUMER 
PROTECTION, 
WEIGHTS & 
MEASURES

Director, 
MR JACK TENG

Deputy Director,  
MS LIM LEE FANG

POLICY & 
PROMOTION

Director, 
MS LOH SOI MIN

STANDARDS
Director, 

MR CHEONG TAK LEONG

Deputy Director, 
MR ADRIAN GOH

CAPABILITIES 
DEVELOPMENT

Director, 
MS YEO MEOW LING

Deputy Director, 
MS CHARMIAN 

CHOONG

CAPABILITIES 
PROMOTION

Director, 
MS SAMANTHA SU

ENTERPRISE 
SERVICES

Deputy Director, 
MS KAY SUGINO

FINANCING & 
INCENTIVES

MANAGEMENT
Director, 

MR GEOFFREY YEO

BUSINESS & 
SERVICE  

EXCELLENCE
Director, 

MS TONG SHUH LAN

Deputy Director,  
MR PATRICK LIM

HUMAN CAPITAL
Director, 

MS CHRISTOPHANE 
FOO (Covering)

CORPORATE 
COMMUNICATIONS

Director, 
MR CHIN SAU HO

FINANCE &
ADMINISTRATION

Director, 
MR SEAN SEE

HUMAN RESOURCES  
& ORGANISATION  
DEVELOPMENT

Director, 
MR MATTHIAS GOH

INFORMATION
TECHNOLOGY

Director, 
MR WONG MING FAI

Chief Executive
MR POON HONG YUEN

(from 1 November 2015 onwards)

MR TAN KAI HOE
(until 31 July 2015)

Deputy Chief Executive
MR TED TAN 

Assistant Chief Executive
MS CHOY SAUW KOOK

Assistant Chief Executive
MS CHEW MOK LEE

Assistant Chief Executive
MS LEUNG WAI LING

CHIEF EXECUTIVE’S OFFICE

SPRING INVESTMENTS
Assistant Chief Executive,

MS LEUNG WAI LING

PLANNING
Director, 

MS JOANNE TAN
INDUSTRY & 

ENTERPRISE 2
Group Director, 

MR EDWIN CHOW

INDUSTRY & 
ENTERPRISE 1
Group Director, 

MRS KEE AI NAH

INNOVATION, 
INTERNATIONALISATION 

& 
ENTREPRENEURSHIP

Group Director, 
MRS KEE AI NAH

Group Director, 
MR EDWIN CHOW

Director, 
MR JONATHAN LIM

Deputy Director, 
MR TAUFIK AHMED 

FAROOCK

Group Director,
MR STEVEN TAN

Group Director, 
MR SIMON LIM

Executive Director, 
MS CHRISTOPHANE FOO

ปีนึ้ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม PAC 2017 ที่กรุงเทพ ประมาณ เดือนมิถุนายน 2560 ใครๆ ก็อยากมาเมืองไทยอยู่ดี 

แม้ว่าเป็นประเทศก�าลงัพัฒนา แต่คนไทยน่ารกั มมีติรภาพซะอย่างใคร ๆ กรั็กครบั ไม่รุ่มรวยวตัถุ ไม่ศวิไิลซ์ในบางมมุ แต่มนี�า้ใจให้กนัและกัน 

รักนะ เมืองไทย……. ของเรา 



ประกำศมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
ในเดือนมกรำคม 2560 

|  กุมภาพันธ์ 25608 สมอ สาร

ล�ำดบั เลขที ่มอก. รำยชือ่มำตรฐำน

1 19105-2559 สำรสนเทศภูมิศำสตร์ - กำรเป็นไปตำมมำตรฐำนและกำรทดสอบ

2 19126-2559 สำรสนเทศภมูศิำสตร์ - พจนำนกุรมแนวคดิด้ำนรูปลกัษณ์และกำรลงทะเบียน

3 19128-2559 สำรสนเทศภูมิศำสตร์ - กำรเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ำยเพื่อให้บริกำรแผนที่

4 19131-2559 สำรสนเทศภูมิศำสตร์ - ข้อก�ำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ข้อมูล

5 19134-2559 สำรสนเทศภูมิศำสตร์ - กำรบริกำรเชิงต�ำแหน่งที่ตั้ง-กำรก�ำหนดเส้นทำง
และกำรน�ำหน

6 608-2559 สีพ่นยำนยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีทับหน้ำ

7 609-2559 สีพ่นยำนยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีพื้นรองทับหน้ำ

8 2752 เล่ม 8-2559 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 8 : วิธีทดสอบปริมำณน�้ำที่เหมำะสม เพื่อให้ได้
ควำมข้นเหลวปกติของซีเมนต์ไฮดรอลิกเพสต์

9 2752 เล่ม 17-2559 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 17 : กำรผสมซีเมนต์ไฮดรอลิกเพสต์และมอร์ตำร์
ในสภำพเหลวด้วยเครื่องผสม

กองบรรณาธิการ

ในเดือนมกราคม 2560 สมอ. ได้ประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ�านวน 9 เรื่อง พร้อมให้ผู้ประกอบการ

ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมายื่นขอการรับรอง ดังนี้

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดมาตรฐานได้ที่ www.tisi.go.th  และส่ังซ้ือโดยตรงที่กองส่งเสริมและพัฒนา 

ด้านการมาตรฐาน สมอ. โทร. 0 2202 3426  

สมอ. UPDATE มาตรฐานใหม่

http://www.tisi.go.th/
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WTO/TBTนางสาวจิราวรรณ ลิ้มไพบูลย์ • นักวิเทศสัมพันธ์ช�านาญการ

สมอ. เป็นหน่วยงานท่ีเป็นแกนกลางในการปฏิบัติตามพันธกรณีตามมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิค 

ต่อการค้า (Agreement on technical barriers To Trade: TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จงึได้สรปุสาระส�าคญัของกฎระเบยีบด้านเทคนคิ

และมาตรฐานระหว่างกันของประเทศสมาชิก WTO มาให้ทราบกันอยู่เสมอใน สมอ สาร เป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลทางการค้า ซึ่งจะช่วย 

ลดต้นทุนและเอื้อประโยชน์ต่อการค้า รวมทั้งส่งเสริมประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการในการจัดท�าและใช้บังคับกฎระเบียบด้านเทคนิค

และมาตรฐานแก่ประเทศก�าลังพัฒนา 

สมอ สาร ฉบบันี ้ขอน�าเสนอความเคลือ่นไหวเกีย่วกบักฎระเบยีบ มาตรฐานของประเทศสมาชกิองค์การการค้าโลก สหภาพยโุรปประกาศ

แก้ไขภาคผนวกของ Regulation (EC) จ�านวน 3 เรื่อง และมาเลเซีย ออกร่างค�าสั่งปี 2560 ว่าด้วยการแสดงเครื่องหมายบนกระจกนิรภัยส�าหรับ 

ยานยนต์ ภายใต้กฎหมายทางการค้า ปี 2554  (Notification G/TBT/N/MYS/73) ดังนี้

1. ภาคผนวก 2 ของ Regulation (EC) No 1223/2009 ว่าด้วยกฎระเบียบผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง: ห้ามใช้ 
     สาร HICC, atranol และ chloroatranol ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง (Notification G/TBT/N/EU/436)

มาตรการที่แจ้ง
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT)  

สหภาพยุโรปได้แจ้งองค์การการค้าโลก ตามเอกสารหมายเลข G/TBT/N/EU/436  เรื่อง Draft Commission Regulation (EU)  

No …/.. of XXX amending Annex II to Regulation (EC)  No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council 

on cosmetic products

วันที่แจ้ง     5 มกราคม 2560

วันที่มีผลบังคับใช ้    20 วนัหลงัประกาศใน Official Journal of the EU

วันที่ก�ำหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้ำน  60 วันหลังการประกาศ (5 มีนาคม 2560) 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 เครื่องส�าอาง

สาระโดยสรุป 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศแก้ไขภาคผนวก 2 ของ Regulation (EC) No 1223/2009 ว่าด้วยกฎระเบียบผลิตภัณฑ์

เครื่องส�าอาง โดยห้ามใช้สาร 3 ชนิด ได้แก่

1) 3- and 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (HICC)

2) 2, 6-Dihydroxy-4-methyl- benzaldehyde (atranol)

3) 3-Chloro-2,6-Dyhydroxy-4-methyl-benzaldehyde (chloroatranol) 

ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง เนื่องจากหน่วยงาน Scientific Committee on Consumer Safety (SCSC) ของสหภาพยุโรป 

ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า สารดงักล่าวไม่ควรน�ามาใช้ในผลติภัณฑ์เครือ่งส�าอาง เนือ่งจากเป็นสารทีก่่อให้เกดิภูมแิพ้และก่อให้เกดิความเสีย่ง

ต่อสุขภาพมนุษย์ ทั้งนี้ 2 ปีหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางที่มีสารต้องห้ามดังกล่าว 1 ชนิดหรือมากกว่านั้น จะห้าม

วางจ�าหน่ายในตลาดสหภาพยโุรป และ 4 ปีหลังจากวนัทีม่ผีลบงัคบัใช้ ผลติภัณฑ์เครือ่งส�าอางทีม่สีารต้องห้ามดงักล่าว 1 ชนดิหรอืมากกว่า

นั้น จะถูกถอนออกจากตลาดสหภาพยุโรป

วัตถุประสงค ์

เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย

ท่านผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ กลุ่มความตกลงด้านอุปสรรคทาง เทคนิคต่อการค้า  

กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ โทร. 02 202 3504 โทรสาร 02 202 3511 E-mail: wto@tisi.go.th หรือทางเว็บไซต์

   https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_5280_00_e.pdf

   https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_5280_01_e.pdf 
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3.  ภาคผนวก 6 ของ Regulation (EC) No 1223/2009 ว่าด้วยกฎระเบียบผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง: 
      ก�าหนดความเข้มข้นสูงสุดของสาร MBBT และ MBBT (nano) ที่อนุญาตให้ใช้เป็นสารป้องกันแสงแดด 
      (Notification G/TBT/N/EU/446)

2.  ภาคผนวก 4 ของ Regulation (EC) No 1223/2009 ว่าด้วยกฎระเบียบผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง: 
      ก�าหนดให้สารซิงก์ออกไซด์ที่ใช้เป็นสี (colorant) ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางเป็นสารที่ต้องควบคุม 
      (Notification G/TBT/N/EU/438)

มาตรการที่แจ้ง
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT)  

สหภาพยุโรปได้แจ้งองค์การการค้าโลก ตามเอกสารหมายเลข G/TBT/N/EU/446  เรื่อง Draft Commission Regulation amending 

Annex VI to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic product

วันที่แจ้ง     20 มกราคม 2560

วันที่มีผลบังคับใช ้    20 วนัหลงัประกาศใน Official Journal of the EU

วันที่ก�ำหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้ำน  60 วันหลังการประกาศ (20 มีนาคม 2560) 

มาตรการที่แจ้ง
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT)  

สหภาพยุโรปได้แจ้งองค์การการค้าโลก ตามเอกสารหมายเลข G/TBT/N/EU/438  เรื่อง Draft Commission Regulation (EU)  

No …/.. of XXX amending Annex IV to Regulation (EC)  No 1223/2009 of the European Parliament and of  

the Council on cosmetic products

วันที่แจ้ง     12 มกราคม 2560

วันที่มีผลบังคับใช ้    20 วันหลังประกาศใน Official Journal of the EU

วันที่ก�ำหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้ำน  60 วันหลังการประกาศ (12 มีนาคม 2560) 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 เครื่องส�าอาง

สาระโดยสรุป 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศแก้ไขภาคผนวก 4 ของ Regulation (EC) No 1223/2009 ว่าด้วยกฎระเบียบผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส�าอาง โดยก�าหนดให้สารซงิก์ออกไซด์ (zinc oxide) ทีใ่ช้เป็นสี (colorant) ในผลิตภัณฑ์เครือ่งส�าอางเป็นสารทีต้่องควบคุม เนือ่งจาก

หน่วยงาน Scientific Committee on Consumer Safety (SCSC) ของสหภาพยุโรป ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เมื่อมนุษย์สูดดม 

ซิงก์ออกไซด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางเข้าสู่ร่างกาย จะส่งผลให้เกิดอาการปอดอักเสบ ท้ังนี้ 6 เดือนหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้  

ผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางทีไ่ม่เป็นไปตามกฎระเบยีบนี ้สามารถน�ามาวางจ�าหน่ายในตลาดสหภาพยโุรปได้อกี 6 เดือน และภายในระยะเวลา 

9 เดือนจากวันที่มีผลบังคับใช้ ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางดังกล่าวจะไม่มีจ�าหน่ายในตลาดสหภาพยุโรป

วัตถุประสงค ์

เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย

ท่านผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ กลุ่มความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า  

กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ โทร. 02 202 3504 โทรสาร 02 202 3511  E-mail: wto@tisi.go.th หรือทางเว็บไซต์ 

       http://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_0265_00_e.pdf 

       http://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_0265_01_e.pdf
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4.  มาเลเซียออกร่างค�าสัง่ปี 2560 ว่าด้วยการแสดงเครื่องหมายบนกระจกนิรภัยส�าหรับยานยนต์ ภายใต ้

      กฎหมายทางการค้า ปี 2554  (Notification G/TBT/N/MYS/73)

มาตรการที่แจ้ง
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT) มาเลเซีย

ได้แจ้งองค์การการค้าโลก ตามเอกสารหมายเลข G/TBT/N/MYS/73 เรื่อง Trade Description (Marking of Safety Glass For Motor 

Vehicles) Order 2017

วันที่แจ้ง     20 มกราคม 2560

วันที่มีผลบังคับใช ้    ไม่ระบุ (ผู้ผลิตในประเทศ ผู้น�าเข้า ผู้จัดจ�าหน่าย และผู้ค้าปลีก จะได้รับระยะเวลาผ่อนผัน 

    ในการปฏิบัติตามค�าสั่งไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันที่ประกาศออกเป็นกฎหมาย)

วันที่ก�ำหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้ำน  60 วันหลังการประกาศ (20 มีนาคม 2560) 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 กระจกนิรภัยส�าหรับยานยนต์ ประเภท M1 (ยานยนต์นั่งส่วนบุคคล มีที่นั่งไม่เกิน 8 ที่นั่งรวมที่นั่งคนขับ) และ M2 (ยานยนต์

นั่งส่วนบุคคล มีที่นั่งมากกว่า 8 ที่นั่ง รวมที่นั่งคนขับ)

สาระโดยสรุป 

มาเลเซียได้ออกร่างค�าสั่งปี 2560 ว่าด้วยการแสดงเครื่องหมายบนกระจกนิรภัยส�าหรับยานยนต์ ภายใต้กฎหมายทางการค้า 

ปี 2554 โดยก�าหนดให้กระจกนิรภัยส�าหรับยานยนต์ที่ขายหรือจัดจ�าหน่ายภายในประเทศจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย 

ดังนี้

• Malaysian Standard MS 595 – Specification for Safety Glass for Motor Vehicles: Part 1 : General Requirements 

(Second Revision) and Part 2: Methods of Test (Second Revision)  หรือ 

• UN ECE Regulation 43 - Uniform Provisions Concerning the Approval of Safety Glazing Materials and 

Their Installation on Vehicles

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 เครื่องส�าอาง

สาระโดยสรุป 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศแก้ไขภาคผนวก 6 ของ Regulation (EC) No 1223/2009 ว่าด้วยกฎระเบียบผลิตภัณฑ์

เครื่องส�าอาง โดยก�าหนดให้สาร Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethyl butylphenol (MBBT) และMethylene  

Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol  (nano)   ที่อนุญาตให้ใช้เป็นสารป้องกันแสงแดด มีความเข้มข้นสูงสุดไม่เกิน 10% 

โดยน�้าหนักของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้  ในกรณีที่น�าสาร MBBT และ MBBT (nano) ผสมรวมกันในผลิตภัณฑ์ น�้าหนักรวมของสารดังกล่าว 

จะต้องมีความเข้มข้นสูงสุดรวมกันไม่เกิน 10% โดยน�้าหนักของผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค ์

เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย

ท่านผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ กลุ่มความตกลงด้านอุปสรรคทาง เทคนิคต่อการค้า  

กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ โทร. 02 202 3504 โทรสาร 02 202 3511 E-mail: wto@tisi.go.th หรือทางเว็บไซต์

        https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_0394_00_e.pdf 
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ค�าสั่งภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ไม่ครอบคลุม

1)  กระจกนิรภัยส�าหรับยานยนต์ ที่ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างทดสอบ และ

2)  กระจกนิรภัยส�าหรับยานยนต์ ที่ผลิตหรือน�าเข้าก่อนมีผลบังคับใช้

WTO/TBT

วัตถุประสงค ์

เพือ่ลดความเสยีหายและบาดเจบ็ของผูข้บัขี ่และคุม้ครองความปลอดภยัให้กบัผูบ้รโิภคทีม่คีวามเสีย่งหรอือนัตรายจากกระจก

รถยนต์ที่ไม่ปลอดภัยที่วางจ�าหน่ายภายในประเทศ

ท่านผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ กลุ่มความตกลงด้านอุปสรรคทาง เทคนิคต่อการค้า กอง

บริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ โทร. 02 202 3504 โทรสาร 02 202 3511  E-mail: wto@tisi.go.th หรือทางเว็บไซต์  

       https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/MYS/17_0399_00_e.pdf    

กำรแสดงเครื่องหมำยบนกระจกนิรภัยส�ำหรับยำนยนต์

เครื่องหมำย มำตรฐำน

MS 595

YYYY

YYYY – Certification Number

X – Refers to the Country 

which recognizes the compliance 

of standard

YYYY – Approval Number

Malaysian Standard MS 595 – 

Specification for Safety Glass for Motor Vehicles: 

Part 1: General Requirements (Second Revision) 

Part 2: Methods of Test (Second Revision)

Regulation 43 of the United Nations Economic 

Commission for Europe – Uniform Provisions 

Concerning the Approval of Safety Glazing 

Materials and Their Installation on Vehicles

YYYY
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สกู๊ปพิเศษกองบรรณาธิการ

การสร้างเครือข่ายด้านการมาตรฐาน

เป้าหมายของการดำาเนินงาน
1)  จดัท�ามาตรฐานเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของภาคอตุสาหกรรม ความต้องการของผู้ใช้ และคุ้มครองผู้บริโภค

2)  ลดความซ�้าซ้อนในการท�างานด้านการก�าหนดมาตรฐาน

3)  ส่งเสริมเพิ่มความสัมพันธ์ในการติดต่อสื่อสารและท�างานร่วมกัน

4)  ส่งเสริมให้มีการน�ามาตรฐานไปใช้อย่างกว้างขวางและแพร่หลาย

5)  ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ทั้งนี้ สมอ. จะให้การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐานให้กับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการด�าเนิน

งานด้านมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลให้มีหน่วยงานและบุคลากรด้านการมาตรฐานเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้และให้เกิด

ประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากท่ีสุด นอกจากน้ี ได้ด�าเนินการจัดตั้งคณะท�างานเพื่อให้การฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐานให้กับ

หน่วยงานเครือข่าย ประสานความร่วมมือ แก้ไขปัญหา และติดตามผลการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและราบรื่น เพื่อให้เกิดความรู้

ความเข้าใจในการด�าเนนิงานด้านมาตรฐาน ระบบมาตรฐานสากลทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึระบบการท�างาน ของ สมอ. ซึง่จะส่งผลให้หน่วยงาน

เครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจ และเพื่อให้หน่วยงานนั้นๆสามารถท�ากิจกรรมด้านการมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ

ตามแนวทางสากล ซึ่งปัจจุบัน สมอ. มีกิจกรรมการสร้างเครือข่ายด้านการมาตรฐาน ประกอบด้วย

กำรสร้ำงเครอืข่ำยด้ำนกำรมำตรฐำน เป็นอกีหนึง่กจิกรรมทีส่�าคญัของ สมอ. เพือ่ให้งานด้านการมาตรฐานของประเทศทนัสมยั  

รวดเร็ว ทันต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และผู้ต้องการใช้มาตรฐาน สามารถรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว 

คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและปกป้องสิ่งแวดล้อม สมอ. ได้สร้างเครือข่าย

ด้านการมาตรฐาน โดยส่งเสรมิและสนบัสนนุให้หน่วยงาน องค์กร และสมาคมวชิาชพีต่างๆ เข้ามามส่ีวนร่วมในกจิกรรมด้านการมาตรฐาน 

จนสามารถด�าเนนิกจิกรรมด้านการมาตรฐานให้บรรลผุลได้ทนัตามความต้องการของผู้บรโิภคและภาคอตุสาหกรรม อกีทัง้มคีวามทนัสมยั

สอดคล้องกับการมาตรฐานสากล ซึ่งกิจกรรมด้านการมาตรฐานที่ด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายมี 4 กิจกรรม ประกอบด้วย

1.  กำรก�ำหนดมำตรฐำน

2.  กำรตรวจสอบและรับรอง

3.  กำรมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ      

4.  กำรส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำน

การสร้างและพัฒนาหน่วยงานเครือข่ายด้านการกำาหนดมาตรฐาน (Standard Development 
Organization : SDO) 

สมอ. ได้พัฒนาหน่วยงานเครือข่ายด้านการก�าหนดมาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก�าหนดมาตรฐานในด้านต่างๆ  

โดยเฉพาะอตุสาหกรรมศกัยภาพทีต้่องใช้ความรูค้วามเชีย่วชาญเฉพาะทาง เพือ่ให้การก�าหนดมาตรฐานรวดเรว็ขึน้ สามารถตอบสนองทนั

กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปัจจุบัน สมอ. มีหน่วยงาน

เครือข่ายด้านการก�าหนดมาตรฐานแล้วจ�านวน 35 หน่วยงาน ดังนี้
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1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม

3. สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์

4. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

5. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

6. สมาคมการทดสอบโดยไม่ท�าลายแห่งประเทศไทย

7. สมาคมผู้ผลิตหม้อน�้าและภาชนะรับแรงดันไทย

8. ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน)

9. สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน

10. สมาคมการยศาสตร์ไทย

11. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ

12. สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย

13. สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

15. ส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ (องค์การมหาชน)

16. สถาบันอาหาร

17. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

18. ฝ่ายเครือ่งจกัรกลการเกษตรแห่งชาต ิสถาบนัวจิยัและพฒันา 

ก�าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19. สมาคมวิศวกรรมการเกษตรแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

20. สมาคมการเชื่อมโลหะและการตรวจสอบแห่งประเทศไทย

21. สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย

22. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

23. กรมการค้าภายใน

24. สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

25. ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

26. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

27. สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

28. สถาบันพลาสติกและหน่วยงานเครือข่ายภาคเอกชนของ

สถาบันพลาสติก  

(กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย)

29. มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช  

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

30. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

31. ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

32. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

33. การรถไฟแห่งประเทศไทย

34. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35. สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

การสร้างเครือข่ายเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษาผ่านโครงการ “อัศวิน มอก.”  

โครงการจัดท�าระบบบริหารเครือข่ายยุวชน “อัศวิน มอก.” และโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิต 

ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการภายใต้โครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา ที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส�านักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดท�าขึ้นเพื่อปลูกจิตส�านึกเรื่องคุณภาพ (Quality mind) ให้แก่เยาวชนในโรงเรียนซึ่งจะได้เรียนรู้เรื่อง

การมาตรฐานในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และสามารถจัดท�ากิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวในสถานศึกษา

และชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เยาวชนเป็น "ผู้น�า" ในการให้ความรู้และสานสัมพันธ์เยาวชนในโรงเรียนเป็นเครือข่ายยุวชน  

"อัศวิน มอก." สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบขยายผล 

การเผยแพร่มาตรฐานแก่โรงเรียนอื่น และแก่ชุมชน ก่อให้เกิดสังคม

ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการดูแล 

ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในการ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” 

เพราะเยาวชนรุ่นใหม่จะต้องรอบรู้ทั้งในต�าราเรียนและโลกภายนอก 

เพื่อก้าวให้ทันกับเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

สมอ. เริ่มด�าเนินโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2552  โดย

คดัเลือกและมอบรางวลั “อศัวนิ มอก.” และโรงเรยีนต้นแบบการเผย

แพร่มาตรฐาน เพือ่คณุภาพชวีติ ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อมแล้ว

จ�านวน 46 โรงเรียน และมีอัศวิน มอก. ที่เป็นเครือข่ายเผยแพร่

มาตรฐานแล้ว จ�านวนกว่า 145,000 คน
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โรงเรียนต้นแบบกำรเผยแพร่มำตรฐำน เพื่อคุณภำพชีวิต ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
ประจ�ำปี 2552 – 2559

ปี 2552 

 รำงวัลชนะเลิศ   โรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง จังหวัดล�าปาง

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จังหวัดนครพนม

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

 รำงวัลชมเชย     1. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

     2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

     3. โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จังหวัดก�าแพงเพชร

     4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์

     5. โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย จังหวัดชัยภูมิ

     6. โรงเรียนพระแก้ววิทยา จังหวัดสุรินทร์

     7. โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปี 2553 

 รำงวัลชนะเลิศ   โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

     โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ กรุงเทพมหานคร

     โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

 รำงวัลชมเชย    1. โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

     2. โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

     3. โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร

     4. โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) จังหวัดอ่างทอง

     5. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม

ปี 2556 

 รำงวัลชนะเลิศ      โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 รำงวัลชมเชย      1. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดล�าปาง

     2. โรงเรียนชัยมงคลพิทยา จังหวัดสุโขทัย

     3. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จังหวัดล�าปาง

     4. โรงเรียนมหาวิชานุกูล จังหวัดมหาสารคาม

     5. โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

     6. โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ จังหวัดกระบี่

     7. โรงเรียนวังน�้าคู้ศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
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ปี 2557 

 รำงวัลชนะเลิศ      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ 

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี

 รำงวัลชมเชย      1. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ กรุงเทพฯ 

     2. โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์ จังหวัดกระบี่ 

     3. โรงเรียนเชียงค�าวิทยาคม จังหวัดพะเยา 

     4. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดล�าปาง 

     5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก 

     6. โรงเรียนลือค�าหาญวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

     7. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

ปี 2558

 รำงวัลชนะเลิศ   โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล�าปาง

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

 รำงวัลชมเชย   1. โรงเรียนเชียงค�าวิทยาคม จังหวัดพะเยา

     2. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า   

             กรุงเทพมหานคร

     3. โรงเรียนนาแห้ววิทยา จังหวัดเลย

     4. โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จังหวัดนครพนม

      5. โรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย

      6. โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดล�าปาง

     7. โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ปี 2559

 รำงวัลชนะเลิศ   โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จังหวัดนครพนม

 รำงวัลชมเชย    1. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล�าปาง

     2. โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ กรุงเทพมหานคร

     3. โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ

     4. โรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย

     5. โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดล�าปาง

     6. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา

     7. โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

สกู๊ปพิเศษ
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การสร้างเครือข่ายบุคลากรท้องถิ่น  

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐานไปสู่ประชาชนผู้บริโภค นอกจากการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือมวลชนต่างๆ แล้ว สมอ.  

ยังได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ความรู้ลงสู่พื้นที่ในชุมชนต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลจากเขตเมือง โดยการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นบุคลากรในพื้นที่ที่มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในชุมชนต่างๆ เป็นผู้ด�าเนินการเพื่อให้การเผยแพร่เป็น

ไปอย่างทั่วถึงและเป็นเครือข่ายของ สมอ. ในการแจ้งเบาะแสกรณีพบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในพื้นที่ให้เป็นไป

อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่จะเกดิประโยชน์ต่อการคุม้ครองผูบ้รโิภค สร้างความมัน่ใจในสินค้าทีม่คุีณภาพได้มาตรฐานและเสรมิสร้างคณุภาพ

ชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึง ซึ่งได้ด�าเนินการจัดสัมมนาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการมาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานสากล 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของมาตรฐาน 

โดยเฉพาะมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. จะให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีสังเกตผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมาตรฐานที่จ�าหน่าย 

ในท้องตลาด และรายละเอียดของมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน ในผลิตภัณฑ ์

ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ�าวันของผู้บริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์เหล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้าและโภคภัณฑ์ต่างๆ และ พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ที่เกี่ยวข้องกับผู้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ผลกำรด�ำเนินงำน 

 ปี 2556  ภาคกลาง  มีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม  196 คน 74 หน่วยงาน

 ปี 2557  ภาคเหนือ  มีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม 194 คน 97 หน่วยงาน

 ปี 2558  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม 225 คน 115 หน่วยงาน 

 ปี 2559  ครั้งที่ 1 ภาคใต้  มีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม 92 คน 67 หน่วยงาน 

                      ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออก มีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม 160 คน 74 หน่วยงาน  

สกู๊ปพิเศษ
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นำยกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองปลัด

กระทรวงอุตสำหกรรม น�าคณะผู ้บริหารและ 

เจ้าหน้าที่ สมอ. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า 

การด�าเนินโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และ 

ยางล้อแห่งชาติ ในระยะที่ 1 ส่วนทดสอบยางล้อ

ตามมาตรฐาน UN R117 ณ อ�าเภอสนามชัยเขต 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

นำงธิติมำ หุ่นสุวรรณ ผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำน สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง "การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบ

การเรียนรู้สะเต็มศึกษา" โดยมีครูอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเข้าร่วมการสัมมนา จ�านวน 120 คน ระหว่างวันที่ 

2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลพัทยา จังหวัดชลบุรี 
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กระทรวงอุตสำหกรรมติดตำม
ควำมคืบหน้ำโครงกำรศูนย์ทดสอบ
ยำนยนต์และยำงล้อแห่งชำติ

สมอ. จัดสัมมนำครูภำคตะวันออก บูรณำกำรกำรมำตรฐำนสู่กำรเรียนกำรสอน
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สมอ. ร่วมให้ค�าปรึกษาแนะน�า

เกี่ยวกับการมาตรฐานในงานวันนักประดิษฐ์ 

2560 โดยมีผู ้ผลิตเข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์

นวัตกรรม และผลงานการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 

และนวั ตกรรมมากมาย  ระหว ่ า งวั นที่  

2-6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค 

บางนา

สมอ. ร ่วมกับกองบังคับการสายตรวจและ 

ปฏบิตักิารพเิศษ 191 กองบงัคบัการต�ารวจท่องเทีย่ว กองร้อย

รักษาความสงบเรียบร้อย ร.19 พัน 1 เข้าตรวจสอบโรงงาน

ผลิตท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ในเขตพื้นที่ย่านพระราม 2  

พบการกระท�าผิดโดยลักลอบผลิตท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ 

ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สมอ. ซึ่งมี

ความผิดตามพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม 

พ.ศ. 2511 จ�านวนกว่า 555 ชุด คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 
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สมอ. ร่วมให้ค�ำแนะน�ำเก่ียวกับเร่ืองมำตรฐำน

สมอ. ลุยจับผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยท่อไอเสีย
รถมอเตอร์ไซต์ไม่ได้มำตรฐำน
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เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นำงธิติมำ หุ่นสุวรรณ ผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริม

และพฒันำด้ำนกำรมำตรฐำน สมอ. น�าคณะส่ือมวลชนเยีย่มชมกระบวนการผลติผลติภณัฑ์

ที่ได้มาตรฐาน ณ บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตภาชนะพลาสติกส�าหรับบรรจุ

ผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ ตาม มอก. 531-2546 โดยมีคุณปัญญา ศิริพรพิทักษ์ ประธาน

กรรมการบรษิทั และทมีงาน ให้การต้อนรับอย่างอบอุน่ ซึง่อตุสาหกรรมเครือ่งมอืแพทย์และ

อุปกรณ์การแพทย์ เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความส�าคัญ

สมอ.ร ่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ 

การคุม้ครองผูบ้รโิภค (ปคบ.) จดัพธิที�าลายของกลางทีไ่ม่ได้มาตรฐานตาม พ.ร.บ.มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ที่ได้ด�าเนินคดีถึงที่สุดแล้ว จ�านวน 14 รายการ  

รวมของกลางทั้งสิ้น จ�านวน 11,565 หน่วย มูลค่าของกลาง 2,893,433 บาท ณ บริเวณ

ลานจอดรถข้างร้านโกลเด้นเพลส ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีนำยพิสิฐ  

รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขำธิกำร สมอ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลต�ารวจตรี ประเสริฐ 

พัฒนาดี ผู้บังคับการปราบปรามการกระท�าผิดเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เจ้าหน้าที่

ต�ารวจ กก.3 บก.ปคบ. และเจ้าหน้าที่ สมอ. ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้

กับประชาชนผู้บริโภคว่าจะไม่มีสินค้าท่ีไม่ได้มาตรฐานกลับไปสู่ท้องตลาด เมื่อวันที่  

6 กุมภาพันธ์ 2560  

สมอ. ปคบ. ท�ำลำยสินค้ำที่ไม่ได้มำตรฐำน

สมอ. น�ำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์
ที่ได้มำตรฐำน
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สมอ. ร่วมกับ EU จัดการสัมมนาเรื่อง Regulation of Biocidal Products and 

Treated Articles-Continued EU Market Access for Thai Exporters ภายใต้ความร่วมมอื  

Thailand and European Union Policy Dialogues Support Facility โดยมี 

นำงเบญจมำพร รองเลขำธิกำร สมอ. เป็นประธานในการเปิดงาน ณ โรงแรม  

เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมให ้

ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกของไทยให้สามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบของ EU ซึ่งจะเริ่มใช้

บังคับตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560 ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างไทยและ 

สหภาพยุโรปอีกทางหนึ่งด้วย 

สมอ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตาม

โครงการพัฒนาผูป้ระกอบการเพือ่การรบัรองคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ (มอก.) รายสาขา กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือ

แพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มอก.2207-2547 

รถเข็นคนไข้นั่งชนิดพับได้ ณ บริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์

การแพทย์ จ�ากัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

นำยพิ สิ ฐ  รั ง ส ฤษฎ ์ วุฒิ กุ ล 

เลขำธิกำร สมอ. เป็นประธานพิธีเปิดการ

บรรยายส่งเสรมิองค์ความรู ้"การพฒันาองค์กร

เพือ่ยกระดบัคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

(PMQA)" โดยได้รับเกียรติจาก นายทวีสิฎฐ์  

บุญญาภิบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบ

บรหิาร กรมปศุสตัว์ มาเป็นวทิยากร ในวนัพุธที่  

8 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ ห้องประชมุ สมอ. โดยม ี

ผู้บรหิาร และเจ้าหน้าที ่สมอ. ร่วมรบัฟังการบรรยาย

สมอ. จัดกำรสัมมนำร่วมกับ EU

สมอ. จัดฝึกอบรมพัฒนำผู้ประกอบกำร 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

สมอ. จัดบรรยำยส่งเสริมองค์ควำมรู้ 
"กำรพัฒนำองค์กรเพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(PMQA)"
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สมอ. จดัการสมัมนา เรือ่ง ร้าน มอก. 

กับผลกระทบต่อผู ้ประกอบการและผู้บริโภค  

ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมไมด้า ทวาราวดี แกรนด์ 

นครปฐม เม่ือวนัที ่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือ 

เพิ่มการรับรู ้และสร้างความตระหนักให้แก่ 

ผูป้ระกอบการร้านค้าให้จ�าหน่ายสนิค้าทีม่มีาตรฐาน 

และเข้าร่วมโครงการ ร้าน มอก. โดยได้รบัเกยีรติ

จาก นำงเบญจมำพร เอกฉัตร์ รองเลขำธิกำร 

สมอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา 

สมอ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และ

สิ่งแวดล้อม" แก่ครูอาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคใต้ จ�านวน 215 คน ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องบงกชรัตน์ 

3 โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นำงธิติมำ หุ่นสุวรรณ ผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำน สมอ.  

เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา

เมื่อ วันที่  22 กุมภาพันธ ์  2560 สมอ. ร ่วมกับ 

กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191 กองบังคับการ

ต�ารวจท่องเที่ยว และกองบังคับการต�ารวจจราจร เข้าปูพรมตรวจ

ค้นร ้านค ้าจ�าหน่ายท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ ในเขตพื้นท่ี 

สน.บางเสาธง สน.เพชรเกษม สน.บางขุนเทียน สน.ตลาดพลู และ 

สน.ท่าข้าม รวมทั้งหมด 10 จุด พบท่อไอเสียรถจักรยานยนต์

ส�าเร็จรูปที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานจึงได้ยึดอายัด

ไว้เพื่อตรวจสอบ การตรวจค้นครั้งน้ี ได้พบร้านค้าจ�าหน่ายที่ไม่ได้

มาตรฐานอยู ่3 แห่ง อยูใ่นเขตจอมทอง และเขตบางแค โดยได้ตรวจ

ยึดท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งส้ิน 38 ท่อ คิดเป็นมูลค่า

ประมาณ 76,000 บาท 

ร้ำน มอก. กับผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบกำรและผู้บริโภค

สมอ. จัดสัมมนำครู บูรณำกำรกำรมำตรฐำนสู่กำรเรียนกำรสอนภำคใต้

สมอ. ลุยจับผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยท่อไอเสียรถจักรยำนยนต์
ไม่ได้มำตรฐำนย่ำนเพชรเกษม
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สมอ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ  

เพื่อระดมความคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

“นวัตกรรมด้านออร์โธปิดิกส์” ประจ�าปีงบประมาณ 2560 โดยมี

นำงกิ่งแก้ว อริยเดช ผู้อ�ำนวยกำรกองก�ำหนดมำตรฐำน สมอ. 

เป็นประธานเปิดการสัมมนา ภายในงานมีการอภิปรายร่าง

มาตรฐานและท�าประชาพิจารณ์จ�านวน 9 เร่ือง โดย ศ.นพ.สารเนตร์  

ไวคกุล ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 70/2 

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข และ 

นางสุภัทรา อดิสร เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ เป็นวิทยากร 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

สมอ. จัดการสัมมนาเรื่อง "การตรวจติดตามภายหลัง

การอนุญาตให้ท�า-น�าเข้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิกซ์และสุขภัณฑ์"  

โดยม ีนำยสธุน นคิมเขต ผูอ้�ำนวยกำรกองตรวจกำรมำตรฐำน 1  

สมอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา ภายในงานมีการบรรยาย  

การเชือ่มโยงข้อมลูส�าหรบัการน�าเข้าผลิตภณัฑ์ การพจิารณาตรวจ

ปล่อยผ่านระบบ NSW การตรวจตดิตามผลในประเทศ/ต่างประเทศ 

เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ บทลงโทษเมื่อมีการด�าเนินการที่ฝ่าฝืน และ

ข้อก�าหนดระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ใหม่) เมื่อวันที่  

23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้า 

กรุงเทพฯ

สมอ.จัดกำรสัมมนำเชิงปฎิบัติกำรทำงวิชำกำร 
“นวัตกรรมด้ำนออร์โธปิดิกส์”

สมอ. จัดกำรสัมมนำกำรตรวจติดตำมภำยหลัง 
กำรอนุญำต กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรำมิกซ์และ
สุขภัณฑ์
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นำยพสิิฐ รงัสฤษฎ์วฒุกิลุ เลขำธิกำร สมอ. น�าทมีสือ่มวลชนตดิตามความคืบหน้า 

การถ่ายโอนงานหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ณ จังหวัดน่าน โดยได้รับ 

การต้อนรับจากอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน นายส�าเริง สวัสดีนฤนาถ ในการพาเยี่ยมชม  

บริษัท ดอยซิลเวอร์ แฟคตอรี่ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องเงินที่ได้มาตรฐาน มผช.  

มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเข้าเยี่ยมชมกลุ่มชีววิถีต�าบลน�้าเกี๋ยน ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบ 

เข้มแข็งในการน�าวัตถุดิบสมุนไพรในท้องถิ่นมาแปรรูปด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นจนได้เป็น 

เครือ่งส�าอางสมนุไพรคุณภาพนานาชนดิทีไ่ด้มาตรฐาน มผช. เมือ่วนัที ่24 - 25 กุมภาพนัธ์ 2560 

นำยพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขำธิกำร สมอ. เป็นประธาน 

เปิดการประชุมหารือการบังคับใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ภาชนะพลาสตกิส�าหรบับรรจผุลติภณัฑ์เภสชัปราศจากเชือ้ มอก.531-2558 

แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ สมอ. เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  

ณ ห้องประชุม สมอ.

สมอ. จัดประชุมหำรือกำรบังคับใช้มำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมภำชนะพลำสติกส�ำหรับ 
บรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปรำศจำกเชื้อ

สมอ. น�ำทีมสื่อมวลชนติดตำมควำมคืบหน้ำกำรถ่ำยโอนงำน
หน่วยรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ณ จังหวัดน่ำน
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กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สมอ. 

และเจ้าหน้าที่ต�ารวจ เข้าไปตรวจสนิค้าในร้าน

จ�าหน่ายต่าง ๆ  สมอ. ขอเรยีนว่าการปฏบิตัหิน้าที่

ตรวจร้านจ�าหน่ายน้ัน เจ้าหน้าที่ของ สมอ.  

จะแสดงบตัรประจ�าตวัพนกังานเจ้าหน้าที ่สมอ. 

ที่ออกให้โดย สมอ. (ตามความในมาตรา 45 

พระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2511) และแสดงบัตรทุกครั้งก่อนที่จะ

ตรวจสนิค้าภายใน หำกเจ้ำของร้ำนมข้ีอสงสยั

โทรสอบถำมได้ที่

     โทร. 02 202 3429, 02 202 3517

เตือนร้านจำ หน่ายทั่วประเทศ  
ระวังมิจฉาชีพปลอมตัว
เป็นเจ้าหน้าที่

เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง

แอบอ้างชื่อ สมอ. เพื่อขอการสนับสนุนให้ลง

โฆษณาในหนงัสอืรายงานประจ�าปี และเอกสาร

เผยแพร่ของทาง สมอ. นั้น  ขอเรียนว่า สมอ. 

ไม่มีนโยบายในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์

จดัท�าฉบบัพเิศษ โดยวิธีการขอรบัการสนบัสนนุ

งบประมาณจากผู้ประกอบการ หาก สมอ. จะ

ด�าเนนิการจดัท�าจะด�าเนนิการโดยใช้งบประมาณ

ของหน่วยงาน  จึงขอแจ้งเตือนผู้ประกอบกำร

อย่ำได้หลงเชือ่ในหนงัสอืขอกำรสนบัสนนุกำร

จัดท�ำหนังสือรำยงำนฉบับพิเศษใด ๆ ของ

หนังสือพิมพ์ดังกล่ำว 

อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง
ขอการสนับสนุนการโฆษณา 



ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

กระทรวงอุตสำหกรรม

75/42 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400

http://www.tisi.go.th

E-mail thaistan@tisi.go.th
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