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

กองบรรณาธิการ TISI FOCUS

กำรมำตรฐำนได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นเคร่ืองมือ

ส�ำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจอุตสำหกรรมของทุกประเทศให ้

เท่ำเทียมกันบนพื้นฐำนของควำมเสมอภำคมำเป็นระยะเวลำ

นำนกว่ำ 60 ปี ตำมระยะเวลำกำรก่อตัง้องค์กำรระหว่ำงประเทศ 

ว่ำด้วยกำรมำตรฐำน (International Organization  for  

Standardization) หรอื ISO ข้ึน จำกควำมร่วมมือของประเทศ

ผู้น�ำอตุสำหกรรมประเทศต่ำงๆ ได้น�ำกำรมำตรฐำนมำใช้พฒันำ

เศรษฐกจิ สงัคม เพือ่ส่งเสรมิด้ำนกำรผลติ กำรค้ำ กำรคุม้ครอง 

ผู้บริโภค กำรรักษำส่ิงแวดล้อม ควำมปลอดภัยและคุณภำพ  

เพื่อมุ่งสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับประเทศไทยท่ีได้มุ่งพัฒนำเศรษฐกิจ

อุตสำหกรรม และสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดีให้แก่คนในชำติ โดยได้

น�ำกำรมำตรฐำนมำใช้เป็นเวลำ 48 ปีแล้ว นบัจำกทีไ่ด้มกีำรจดัตัง้ 

ส�ำนกังำนมำตรฐำนผลติภัณฑ์อตุสำหกรรมขึน้ เมือ่ปี พ.ศ. 2512 

เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจอุตสำหกรรมของประเทศให้เจริญรุดหน้ำ  

และเป็นกำรเพิม่ศกัยภำพและเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั  

ทั้งในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ด้ำนกำร

พฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำรตำมแนวทำงสำกล และสอดคล้อง

กับแนวทำงขององค์กำรกำรค้ำโลก

48 ปี สมอ. เส้นทางการสร้าง    
มาตรฐาน สู่ไทยแลนด์ 4.0

การด�าเนนิงานด้านการมาตรฐาน จ�าเป็นต้องก้าวให้ทนักบัสากล  

ในทกุๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรบัรอง 

และมาตรวิทยา สิ่งเหล่าน้ีเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานด้านคุณภาพ (Quality Infrastructure) เพือ่การพฒันา

ประเทศทุกๆ ด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เช่นเดียวกับในยุค Thailand 4.0 การด�าเนินงานด้านการ

มาตรฐาน ก็ต้องทนัสมัยสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั ในบรบิทของ 

Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ตามวิสัย

ทัศน์ของรัฐบาล “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

เศรษฐกจิไปสู่ “Value–Based Economy” หรอื “เศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่น

ด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 

“โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปล่ียนจากการขับเคลื่อน

ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความ

คดิสร้างสรรค์ และนวตักรรม และเปล่ียนจากการเน้นภาคการผลติสินค้า 

ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

ตัวอย่างในภาคการเกษตร คือ เปล่ียนจากการเกษตรแบบ

ดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี 

(Smart Farming) และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entre-

preneur) ในภาคอุตสาหกรรมก็เช่นกัน เปลี่ยนจาก Traditional SMEs 

หรือ SMEs ที่มีอยู่ และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การ

เป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง 

เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต�่า ไปสู่ 

High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต�่าไปสู่แรงงานที่

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการด�าเนินการคือ การใช้แนวทาง 

“สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 

ของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบัน  

การศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด  

ผนึกก�าลังกันขับเคลื่อน ผ่านโครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม  

หรืองานวิจัยต่างๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มก�าลังวางระบบและก�าหนดแนวทาง 

ในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเต็มที่

การน�าแนวคดิ Thailand 4.0 มาประยกุต์สูร่ะบบการมาตรฐาน

ของประเทศไทย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Standardization 4.0 ให้

สอดคล้องกับบริบทของประเทศ นั้น มีกิจกรรมที่ส�าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

1. กำรก�ำหนดมำตรฐำน (Standards Development) 

หมายถึงการท�า specification ให้เป็นท่ียอมรับในทุกภาคส่วน โดยมี  

เป้าหมายคือ ท�ามาตรฐานให้รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการ และ

มาตรฐานที่ท�าขึ้นเป็นที่ยอมรับ

2. กำรตรวจสอบและรบัรอง (Conformity Assessment) 

คือการตรวจพิสูจน์ว ่าเป็นไปตามข้อก�าหนด เรื่องน้ี เป้าหมายคือ  

ตรวจสอบครั้งเดียวยอมรับทั่วโลก

3. กำรส่งเสริมมำตรฐำน (Standards Promotion)  

เรื่องนี้ เป้าหมายคือ การปลูกฝังจิตส�านึกคุณภาพ (Quality Mind) และ

สร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ในทุกภาคส่วน

ทีผ่่านมามกีารด�าเนนิการในกจิกรรมทัง้ 3 ส่วนไปตามยคุสมยั 

แต่ภายใต้บรบิท Thailand 4.0 ซึง่เน้นนวตักรรม และประชารฐั จะส่งผลให้ 

ต้องมีการพัฒนาระบบการจัดการโดยใช้ ดิจิทัลเทคโนโลยี ส่งเสริม 

ขดีความสามารถของบคุลากรให้มศัีกยภาพสูง และการปรบัปรงุโครงสร้าง

ระบบการมาตรฐานของประเทศไทย โดยกิจกรรมการมาตรฐานต้อง 

สอดรับกับทิศทางของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve and new 

S-Curve Industries) 10 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1. อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation  

    Automotive) 

2.  อุตสำหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะ (Smart Electronics) 

3.  อตุสำหกรรมกำรท่องเทีย่วกลุม่รำยได้ดแีละกำรท่องเทีย่ว 

      เชงิสขุภำพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) 

4. กำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ (Agriculture and  

    Biotechnology) 

5.   อตุสำหกรรมกำรแปรรปูอำหำร (Food for the Future) 

6.  อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 

7.  อุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 

8.   อตุสำหกรรมกำรบนิและโลจสิตกิส์ (Aviation and Logistics)

9.   อตุสำหกรรมเชือ้เพลงิชวีภำพและเคมชีวีภำพ (Biofuels  

     and Biochemicals)

10. อุตสำหกรรมดิจิทัล (Digital) 
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ในบริบทของการก�าหนดมาตรฐานที่ต้องรวดเร็ว 

ตอบสนองความต้องการ และเป็นท่ียอมรับน้ัน ต้องมีการใช้แนวทาง

ประชารฐัในการร่วมท�างาน มกีารกระจายงานโดยสร้างหน่วยงานก�าหนด

มาตรฐาน (Standards Development Organizations – SDOs)  

ให้มีมากขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในขณะเดียวกันก็ต้อง 

ผลักดันให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก�าหนดมาตรฐานสากลมากข้ึน 

โดยการพัฒนาให้เกิดกลไกผู้เชี่ยวชาญ หรือ คลังสมอง (Technical  

Advisory Groups- TAGs) ของประเทศในแต่ละด้าน เพื่อผลักดัน 

ให้มาตรฐานไทยเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ สิ่งเหล่าน้ีต้องมีดิจิทัล

เทคโนโลยเีข้ามาสนบัสนนุ เพือ่ความรวดเรว็ และทนัการต่อความต้องการ

ของทกุภาคส่วน ตวัอย่างทีส่�าคญัของการด�าเนนิงานในปัจจบุนัของ สมอ. 

คือ การผลักดันให้ มอก.๙๙๙๙ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาค

อตุสาหกรรม ให้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) ซึง่มาตรฐานดงักล่าว 

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาก�าหนดเป็นมาตรฐาน เพือ่ให้

ภาคอตุสาหกรรมน�าไปประยกุต์ใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกจิบนหลัก

การของความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดี  

ความรู้และคุณธรรม เพื่อความสมดุล ม่ันคง ยั่งยืน และมีความสุข  

โดย สมอ. ตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ 

เร็วๆ นี้ 

ในบริบทของการตรวจสอบและรับรอง ที่มีเป้าหมาย

ของการตรวจสอบรับรองคร้ังเดยีวเป็นทีย่อมรับทัว่โลก เพือ่ให้การตรวจสอบ 

ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน การจะบรรลุผลน้ี ต้องมี 

การจดัท�าข้อตกลงการยอมรบัร่วม (Mutual Recognition Arrangement 

– MRAs) ทั้งใน

 รูปแบบของรัฐต่อรัฐ (Government to Government 

MRAs) เช่น ข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาต่างๆ ของอาเซียน (ASEAN 

Sectoral MRAs) และ

 รูปแบบวิชาการ (Technical Equivalence MRAs) เช่น 

ข้อตกลงขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน 

 (International Accreditation Forum MRAs) 

การลงนามเหล่านีเ้ป็นกลไกทีส่�าคญัอย่างยิง่ในการสร้างความ

เชื่อมั่น (Confidence) แก่ประเทศคู่ค้าของไทยท่ัวโลก ซึ่งปัจจุบัน

ประเทศไทยได้ลงนามใน MRAs ที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่อง และในกลางปีนี้ 

สมอ. จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมองค์กรภูมิภาคแปซิฟิคว่าด้วยการ

รบัรองระบบงาน (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation 

- APLAC และ Pacific Accreditation Cooperation - PAC) พร้อมรับ

การตรวจประเมินระบบของประเทศไทยจากองค์กรดังกล่าว เพื่อยืนยัน

ขีดความสามารถของประเทศ และแสดงความเป็นผู้น�าในกิจกรรมการ

ตรวจสอบและรับรองด้วย

เข้ามาสนบัสนนุการด�าเนนิการ ในขณะเดยีวกันต้องใช้แนวนโยบาย

ประชารฐั ในการบรหิารจดัการการรบัรอง มอก. โดยการกระจายงาน 

ด้านการตรวจสอบและรับรองไปให้ภาคเอกชนทีม่ขีดีความสามารถ 

และลดขั้นตอนในการออกใบอนุญาตเพื่ออ�านวยความสะดวก 

แก่ผู้ประกอบการ (Ease of Doing Business) รวมทั้งส่งเสริมให้

ร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ 

ศูนย์ทดสอบยำนยนต์และยำงล้อแห่งชำติ 

ส�าหรบักิจกรรมการตรวจสอบและรบัรองในประเทศนัน้ 

ต้องมีการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรอง (Conformity  

Assessment Bodies) ตามมาตรฐานสากล ซ่ึงกระทรวงอุตสาหกรรม 

เร่งด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น กำรตั้งศูนย์ทดสอบยำนยนต์ 

และยำงล้อแห่งชำติ ซ่ึงจะท�าให้ไทยเป็นผู้น�าและเป็นศูนย์กลาง 

การทดสอบและรบัรองผลติภณัฑ์ยางและชิน้ส่วนยานยนต์ในอาเซยีน 

มีบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถด้านผลิตภัณฑ์ยางล้อและ 

ช้ินส่วนยานยนต์ สามารถทดสอบและรับรองได้เองในประเทศ 

เป็นการส่งเสริมสนบัสนนุการวจิยัทัง้ออกแบบ และพฒันานวตักรรม

ผลติภณัฑ์ยางล้อ ชิ้นส่วนยานยนต์ ยานยนต์ และยางพาราแปรรูป 

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่บุคลากรใน 

ภาคอตุสาหกรรม ด�าเนินการก่อสร้างบนพื้นที่ 1,234.98 ไร่ ในเขต

สวนป่าลาดกระทิง ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

วงเงินด�าเนินการ 3,705.7 ล้านบาท โดยมีการน�าดิจิทัลเทคโนโลยี

โดย สมอ. ได้ริเริ่ม โครงกำรร้ำน มอก. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ

ทีไ่ด้รบัใบอนญุาตจาก สมอ. และประกาศเกียรตคิณุแก่ร้านจ�าหน่าย

สนิค้าทีม่คีวามใส่ใจในความปลอดภยัของผูบ้รโิภค เพ่ิมทางเลอืกให้

ประชาชนในการเลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานมากขึ้น 
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ในบริบทของการส่งเสริมมาตรฐาน 
ท่ีต้องการการปลกูฝัง Quality Mind ในทุกภาคส่วน ซ่ึงต้องใช้ 

แนวทางของประชารัฐมาประยุกต์ โดยกำรบูรณำกำร

จิตส�ำนึกด้ำนคุณภำพและมำตรฐำน เข้ำสู่กำรศึกษำใน

ทกุระดับ ตัง้แต่ ประถม มธัยม อาชวีศกึษา จนถงึอดุมศกึษา  

เช่นกัน ต้องมีการน�าดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน 

การด�าเนนิการ เช่น E-learning หรอืการใช้ social media 

เข้ามาเป็น tool หลกั เพ่ือให้สามารถเข้าถงึข้อมลูได้โดยง่าย 

สมอ. ได้ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

มาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เยาวชนของชาติมี

จิตส�านึกด้านคุณภาพ อันจะเห็นได้จากโครงการอัศวิน 

มอก. ท่ี สมอ. ผลกัดนัและจดัท�าขึน้เพือ่ให้เยาวชนในโรงเรยีน 

ได้เรยีนรู้เรือ่งการมาตรฐานในด้านคณุภาพ ความปลอดภยั 

และสิง่แวดล้อม และสามารถจดัท�า

กจิกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ดัง

กล่าวในสถานศึกษาและชุมชนได้

อย่างต่อเนือ่ง เพ่ือสร้างให้เยาวชน

เป็น “ผู้น�า” ในการให้ความรู้และ

สานสัมพันธ์เยาวชนในโรงเรียน 

เป็นเครอืข่ายยวุชน “อศัวิน มอก.”  

TISI FOCUS

ส�าหรับประเด็นสุดท้าย คือกำรปรับโครงสร้ำงด้ำนกำรมำตรฐำนของประเทศ ภายใต้พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551 

ซึ่งในการประชุมของคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ หรือ กมช. ครั้งล่าสุด โดยมี ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี ท่านสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  

เป็นประธานได้มีการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างระบบการมาตรฐานของประเทศไทย โดยให้มีการด�าเนินการปฏิรูปโครงสร้างระบบการมาตรฐาน 

ของประเทศใน 3 ระดับ ดังนี้

ระดับนโยบาย  คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ซึ่งมี 

นายกรฐัมนตรเีป็นประธาน ท�าหน้าท่ีก�าหนดยทุธศาสตร์การมาตรฐานของประเทศ 

พจิารณาความต้องการของมาตรฐานและการตรวจสอบและรบัรองอย่างเป็นระบบ 

และก�าหนดกฎเกณฑ์ในการก�าหนดมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรอง

ระดับน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ด�าเนินมาตรการก�ากับตาม

ยุทธศาสตร์ และ Road map ประสานการท�างานของหน่วยงานการมาตรฐาน

อย่างเป็นระบบตามนโยบายของ กมช. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการมาตรฐานของ

ประเทศ เป็นต้น

ระดับปฏิบัติ ด�าเนินงานด้านการมาตรฐานในลักษณะเครือข่าย 

(Network) เป็นการใช้แนวคดิประชารฐัในการบรูณาการการมาตรฐานทีก่ระจาย

ในทุกภาคส่วนเข้าหากันในรูปแบบของเครือข่ายการมาตรฐาน เพื่อส่งเสริม และ

สนับสนุนกิจกรรมการมาตรฐานในทุกมิติ อาทิ ด้านความมั่นคง เช่น ส�านักงาน

พิสูจน์หลักฐานต�ารวจ ด้านเศรษฐกิจ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง 

การท่องเที่ยวและกีฬา กรมทรัพย์สินทางปัญญา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

ด้านสังคม เช่น กระทรวงแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกจิและสงัคม ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา และ ด้านสิง่แวดล้อม 

เช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน องค์การบริหารจัดการ 

ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นต้น

ทัง้หมดเป็นภาพรวมของการมาตรฐาน

ในบริบท standardization 4.0 ที่ สมอ. จะมี

บทบาทส�าคัญในการผลักดันแนวคิดให้เกิดเป็น 

รูปธรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

รวมทั้งสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นโรงเรียน

ต้นแบบขยายผลการเผยแพร่มาตรฐานแก่

โรงเรียนอื่น และแก่ชมุชน ก่อให้เกดิสงัคม

ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ท่ามกลาง 

สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการดูแล ซึ่งสอดคล้อง

ตามนโยบายรัฐบาลในการ “ลดเวลาเรียน

เพ่ิมเวลารู้” เพราะเยาวชนรุ่นใหม่จะต้องรอบรู้ทั้งในต�าราเรียนและโลกภายนอก  

เพื่อก้าวให้ทันกับเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

อกีปัจจยัทีส่�าคญัของการส่งเสรมิมาตรฐาน คอื กำรสร้ำงขดีควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขนั (Competitiveness) ให้แก่ผูป้ระกอบการ โดย สมอ. ได้จัดท�าโครงการ

ฝึกอบรมและให้ค�าปรึกษาแนะน�า (Training Lead Consultancy – TLC) เพื่อเพิ่ม

ขดีความสามารถในการแข่งขนัให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย เช่น 

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม มีการเชิดชูเกียรติผู้

ประกอบการที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เช่น พิธีมอบรางวัล

อุตสาหกรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่

สามารถประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถแข่งขนั

ได้ท้ังในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

พลงังาน รวมไปถงึการพฒันานวตักรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

โดย นายกรฐัมนตร ีให้เกยีรติเป็นประธานในการมอบรางวลัดงักล่าว

เป็นประจ�าทุกปี
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สมอ. กับการมาตรฐานระหว่างประเทศนายเอกนิติ รมยานนท์ • ที่ปรึกษาด้านการมาตรฐานระหว่างประเทศ

ทีผ่่ำนมำ ผมต้องเป็นประธำนกำรประชมุคณะกรรมกำรวชิำกำรขององค์กำรระหว่ำงประเทศ

ว่ำด้วยกำรรบัรองระบบงำน (Technical Committee, International Accreditation Forum - IAF) 

ที่เยอรมนี แน่นอน ครับ มีเน้ือหำกำรประชุมที่ส�ำคัญหลำยเรื่อง แต่ที่อยำกมำเล่ำสู่กันฟัง คือ ระบบ 

กำรมำตรฐำนของเยอรมนี ครับ

เอาเป็นว่า ระบบการมาตรฐานของเยอรมัน เป็นที่ขึ้นชื่อลือชา ว่าเป็นหนึ่งในตองอู ไม่น้อยหน้า

ใครบนโลกสวยๆ ใบนี้เลย และที่มีชื่อเสียงมากๆ คือ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (PTB) ที่เป็นพี่เบิ้มของ

วงการมาตรฐานและคุณภาพ รวยมากด้วย ให้ทุนด้านการมาตรฐานทั่วโลก นัยหนึ่งเป็นผู้ให้ แต่อีกนัยหนึ่ง

เป็นผู้รับ (…ข้อมูลเชิงลึกด้านการมาตรฐานของเกือบทุกประเทศทั่วโลก) ไม่ว่ากันครับ ถือว่าเป็นทางสาย

กลางตามพุทธศาสนาก็แล้วกัน แต่ที่แน่ๆ ระบบการวัด (มาตรวิทยา) ของเยอรมนีเป็นที่ยอมรับมากที่สุด

สถาบันมาตรฐาน (DIN) ก็เช่นกัน ถ้าพูดถึงมาตรฐานเยอรมนี ละก็ เยี่ยม ดูเรื่องรถยนต์เป็น

ตวัอย่างกไ็ด้ รถของเยอรมน ีแข็งแกร่ง เครือ่งแรง เป็นทีน่ยิม กว่็าด้วยเรือ่งมาตรฐาน และนวตักรรมนีล่ะครับ 

อีกแง่หนึ่งของระบบการตรวจสอบและรับรอง เยอรมนีมีหน่วยงานที่ชื่อว่า Dakks เป็นสถาบัน

รับรองระบบงานแห่งชาติ เพิ่งเกิดใหม่จากนโยบายรัฐ โดยควบรวมหน่วยรับรองระบบงานที่มีเป็นโหลมา

เหลืออันเดียว แบบว่า นโยบายชัดเจนมาก ทุบโต๊ะเพื่อให้งานด้านนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศ

ที่มา: https://www.ptb.de

การมาตรฐานในเยอรมนี

เก็บเล็ก ผสมน้อย 
กับ การมาตรฐานระหว่างประเทศ

ภาพ: บรรยากาศการประชุม 

https://www.ptb.de/
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สมอ. กับการมาตรฐานระหว่างประเทศ

ขอวิเคราะห์หน่อยว่า ทั้งหมดที่กล่าวมา ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการมาตรฐาน เป็นสถาบันกึ่งรัฐก่ึงเอกชน ท�ำงำนแบบเอกชน…. เร็ว อิสระ แต่คิดแบบรัฐ…. 

ผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ประกอบกับคุณภาพคน และการศึกษา การจัดการแบบนี้นี่เอง 

ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้เขา และท�าให้นานาชาติน�าระบบของเยอรมนีไปเป็นต้นแบบ (วลีนี้ไพเราะกว่า 

ค�าว่า …ลอก… เพราะลอกคอืหลบัหหูลบัตาท�า) ทัง้นี ้ทัง้นัน้ ไทยเองก…็.. แบบว่า 4.0 กม็าจากเยอรมนี 

นี่เอง 

ผมไปประชุมครั้งนี้พักที่โรงแรมแถวสถานีรถไฟ และเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมากมาย 

ที่ท�าให้ผมเชื่อมั่นใน ค�าว่า มาตรฐานและคุณภาพของเยอรมนี 

หนึ่ง วาตภัย… ระบบสปริงเกอร์ดับไฟในโรงแรมเกิดบกพร่องฉับพลันตอนรุ่งเช้าก่อน

ประชุม ท�าให้น�้าท่วมห้องประชุมบางห้อง เขาจัดการทันที ย้ายห้องประชุมไปโรงแรมชั้นน�าใกล้เคียง 

ท�าให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง ราบรื่น

สอง อัคคีภัย… จากข้อหนึ่ง (…เหมือนท�าโจทย์คณิตศาสตร์เลย เป็นความต่อเนื่องครับ) 

ท�าให้สัญญาณแจ้งไฟไหม้ท�างาน ไม่ถึงหนึ่งนาที (เร็วมากกกก) รถดับเพลิง มาตรึม พนักงานดับเพลิง 

ชุดเต็มยศพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยเพียบ

สาม อุบัติภัย…มีคนโชคร้าย (ผู้เข้าร่วมประชุมจากแอฟริกา) ติดอยู่ในลิฟท์ หนึ่งนาทีอีก

แล้ว พาออกมาได้ 

สี่ โจรภัย…. ขณะชุลมุน ผู้เข้าร่วมประชุมจากแอฟริการายเดิม จากข้อ 3 (เธอซวยจริง ๆ) 

วางกระเป๋าไว้ หาย ต�ารวจมาถึงที่เพื่อตรวจสอบอย่างรวดเร็ว

สรปุ  มหนัตภยัคร้ังนีพ้สิจูน์ให้เห็นว่า ระบบมาตรฐานและคณุภาพของทีน่ีเ่กนิร้อย ครบั 

ภาพ: ทีมงาน (ฝ่ายเลขานุการ) ของผมครับ
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สมอ. UPDATE มาตรฐานใหม่กองบรรณาธิการ

ล�ำดบั เลขที ่มอก. รำยชือ่มำตรฐำน

1 19133-2559 สำรสนเทศภูมิศำสตร์ - กำรบริกำรเชิงต�ำแหน่งที่ตั้ง-กำรติดตำมและกำรน�ำหน

2 751-2559 สีโป๊รถยนต์แห้งเร็ว : ไนโตรเซลลูโลส

3 2744-2559 หลอดพลำสติกสลำยตัวได้แบบใช้ครั้งเดียวส�ำหรับอำหำร

4 2751 เล่ม 2-2559 อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้ำง เล่ม 2  อุปกรณ์ช่วยเดินชนิดมีล้อ

5 2751 เล่ม 3-2559 อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้ำง เล่ม 3 โต๊ะเดิน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สมอ. ได้ประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ�านวน 5 เรื่อง พร้อมให้ผู้ประกอบการ

ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมายื่นขอการรับรอง ดังนี้

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดมาตรฐานได้ที่ www.tisi.go.th  และส่ังซ้ือโดยตรงที่กองส่งเสริมและพัฒนา 

ด้านการมาตรฐาน สมอ. โทร. 0 2202 3426  

ประกำศมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
ในเดือนกุมภำพันธ์ 2560 

http://www.tisi.go.th/
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นางสาวธนพร เคลือบมณี และนางสาวสุวารี เกษสยม • นักวิเทศสัมพันธ์ช�านาญการ

สมอ. เป็นหน่วยงานท่ีเป็นแกนกลางในการปฏิบัติตาม

พันธกรณีตามมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องความตกลงว่าด้วยอุปสรรค 

ทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on technical barriers To Trade: 

TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้สรุปสาระส�าคัญของกฎ

ระเบยีบด้านเทคนคิและมาตรฐานระหว่างกนัของประเทศสมาชกิ WTO 

มาให้ทราบกันอยู่เสมอใน สมอ สาร เป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูล

ทางการค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเอื้อประโยชน์ต่อการค้า รวมทั้ง 

ส่งเสริมประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการในการจัดท�าและ

ใช้บังคับกฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานแก่ประเทศก�าลังพัฒนา 

1.  กฎระเบียบการควบคุมการใช้เคมีภัณฑ์ (REACH) โดยจ�ากัดการใช้สาร D4 และ D5 ในผลิตภัณฑ์
      เครื่องส�าอาง (Notification G/TBT/N/EU/456)

มาตรการที่แจ้ง
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อ 

การค้า (Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT) 

สหภาพยุโรปได้แจ้งองค์การการค้าโลก ตามเอกสารหมายเลข  

G/TBT/N/EU/456 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 octamethylcyclotetrasi-

loxane ('D4') and decamethylcyclopentasiloxane ('D5') 

วันที่แจ้ง    

20 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่มีผลบังคับใช ้  

20 วนัหลงัจากประกาศลงใน Official Journal

วันที่ก�ำหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้ำน  

60 วันหลังจากประกาศ (11 เมษายน 2560) 

WTO/TBT

ท่านผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ ได้ที่ กลุ่มความตกลงด้านอุปสรรคทาง เทคนิคต่อการค้า โทร. 02 202 3504 

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

   https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_0960_00_e.pdf

   https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_0960_01_e.pdf 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 เครื่องส�าอางที่ใช้ในการช�าระล้าง

สาระโดยสรุป 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศร่างแก้ไขภาค

ผนวก 17 ของกฎระเบียบการควบคุมการใช้เคมีภัณฑ ์ (REACH)  

(Regulation (EC) No 1907/2006) ซึ่งจ�ากัดการผลิตและวาง

จ�าหน่ายสาร octamethylcyclotetrasiloxane (D4) and deca-

methylcyclotetrasiloxane (D5) ในเครือ่งส�าอางทีใ่ช้ในการช�าระ

ล้าง ที่มีส่วนผสมของความเข้มข้นของสารดังกล่าวเท่ากับหรือเกิน

กว่า 0.1% โดยน�้าหนัก 

สาร octamethylcyclotetrasiloxane (D4) and 

decamethylcyclotetrasiloxane (D5) เมื่อน�าไปใช้เป็นเครื่อง

ส�าอางเพือ่การช�าระล้าง เมือ่ปล่อยลงสู่ท่อน�า้ทิง้จะท�าให้เกดิน�า้เน่า

เสียท�าลายสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น สหภาพยุโรปจึงได้ก�าหนดให้ภาค

อุตสาหกรรมมีระยะเวลาในการปรับตัวและปฏิบัติตามข้อก�าหนด

ดงักล่าวเป็นเวลา 24 เดอืนนบัแต่วนัทีป่ระกาศฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้

วัตถุประสงค์ 
เพื่อคุ้มครองด้านส่ิงแวดล้อมเพื่อลดการแพร่กระจาย

ของสารดังกล่าว 

สมอ สาร ฉบับนี้ ขอน�าเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎ

ระเบียบ มาตรฐานของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก สหภาพยุโรป

ประกาศแก้ไขกฎระเบยีบการควบคมุการใช้เคมภีณัฑ์ (REACH) โดยจ�ากดั

การใช้สาร D4 และ D5 ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง (Notification G/

TBT/N/EU/456)  สิงคโปร์ประกาศแก้ไขกฎระเบียบการลดการแพร่

กระจายมลพษิออกจากยานยนต์ (Notification G/TBT/N/SGP/33) และ

สหรัฐอเมริกาประกาศกฎระเบียบห้ามใช้ถุงมือยางทางการแพทย์ชนิด

เคลือบแป้ง (Notification G/TBT/N/USA/1092) ดังนี้ 

mailto:wto@tisi.go.th
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_0960_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_0960_01_e.pdf
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2.  กฎระเบียบการลดการแพร่กระจายมลพิษออกจากยานยนต์ (Notification G/TBT/N/SGP/33)

มาตรการที่แจ้ง
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอปุสรรคทางเทคนคิต่อการค้า 

(Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT) สิงคโปร์

ได้แจ้งองค์การการค้าโลก ตามเอกสารหมายเลข G/TBT/N/

SGP/33 เรื่อง The Environmental Protection and  

Management (Vehicular Emissions) Regulations 

วันที่แจ้ง  

9 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่มีผลบังคับใช ้  

ยานยนต์ทีใ่ช้น�า้มนัเบนซินมีผลบังคบัใช้ตัง้แต่วันที ่1 กันยายน 2560 

ยานยนต์ทีใ่ช้น�า้มนัดเีซลมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561

วันที่ก�ำหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้ำน 

60 วันหลังจากประกาศ (31 มีนาคม 2560) 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 รถบรรทุก รถพ่วง ก�าหนดตามอัตราพิกัดศุลกากร HS 

87.01-87.05 87.09 และ 87.16

ท่านผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ที่ กลุ่มความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า โทร. 02 202 3504 

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

       http://statutes.agc.gov.sg/aol/home.w3p 

       https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/SGP/17_0644_00_e.pdf

สาระโดยสรุป 
สิงคโปร์ได้ออกประกาศแก้ไขกฎระเบียบการลดการ

แพร่กระจายมลพษิออกจากยานยนต์ ภายใต้กฎหมายการจดัการ

และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ของสิงคโปร์ได้เสนอให้น�ามาตรฐาน Euro VI มาใช้อ้างอิงในการ

ก�าหนดมาตรฐาน ส�าหรับการลดปริมาณมลพิษที่ออกจากยาน

ยนต์ที่ใช้กับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล ตาม EU Directives 

715/2007/EC, 692/2008/EC, 459/2012/EC, 595/2009/EC, 

582/2011/EC และ 64/2012/EC

ทัง้นี ้หน่วยงานด้านสิง่แวดล้อมแห่งชาตขิองสงิคโปร์

จะยอมรับยานยนต์ที่ใช้กับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลตาม

เงื่อนไขดังนี้

1. ยานยนต์เบนซินชนิดใหม่ท่ีใช้ระบบ Port Fuel 

Injection (PFI) ตามมาตรฐาน JPN 2009 ซึง่เป็นมาตรฐานเทยีบ

เท่ากับมาตรฐาน Euro VI  

2. ยานยนต์เบนซินชนิดใหม่ที่ใช้ระบบ Gasoline 

Direct Injection (GDI) ตามมาตรฐาน JPN 2009 และได้รับการ

ยอมรบัมาตรฐานเทยีบเท่ากับมาตรฐาน Euro VI รวมท้ังการจ�ากดั

ปริมาณมลพิษ (Particular Number: PN) ตามมาตรฐาน Euro 

VI ซึ่งน�าไปใช้กับยานยนต์เบนซินขนาดใหญ่

3. ยานยนต์ดีเซลชนิดใหม่ที่ก�าหนดตามมาตรฐาน 

JPN 2009  และ Post-Post New Long Term ที่ใช้กับยานยนต์

บรรทกุขนาดเลก็และใหญ่ ซึง่เป็นไปตามมาตรฐาน Euro VI และ

มีการจ�ากัดปริมาณมลพิษ (Particular Number: PN) ตาม

มาตรฐาน Euro VI ด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์ 
เพือ่ลดปรมิาณมลพษิทีป่ล่อยออกจากท่อไอเสยี และ

ก�าหนดคุณภาพมลพิษทางอากาศ

mailto:wto@tisi.go.th
http://statutes.agc.gov.sg/aol/home.w3p
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/SGP/17_0644_00_e.pdf
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3.  กฎระเบียบห้ามใช้ถุงมือยางทางการแพทย์ชนิดเคลือบแป้ง (powdered gloves) 
      (เอกสารการแจ้ง Notification: G/TBT/N/USA/1092)

มาตรการที่แจ้ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยองค์การอาหารและยาได้

แจ้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) 

ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agree-

ment on Technical Barriers to Trade: TBT) เอกสารหมายเลข 

G/TBT/N/USA/1092 เรื่อง Banned Devices; proposal to 

ban powdered surgeon’s gloves, powdered patient 

examination gloves, and absorbable powder for lubri-

cation a surgeon’s glove เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 และเปิด

รับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 ถุงมือยางทางการแพทย์

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสืบค้นได้ที่         https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-12-19/pdf/FR-2016-12-19.pdf

สาระโดยสรุป 

องค์การอาหารและยาของสหรัฐ ได้ประกาศ Final 

Rule ห้ามใช้ถุงมือยางทางการแพทย์ชนิดมีแป้งและผงแป้งหล่อ

ลื่น จ�านวน 3 รายการ ได้แก่ (1) ถุงมือยางส�าหรับการศัลยกรรม 

(powdered surgeon’s gloves) (2) ถุงมือยางส�าหรับการตรวจ

โรค (powdered patient examination) และ (3) ผงแป้งหล่อ

ลืน่ทีใ่ช้กบัถงุมอืยางส�าหรบัการศลัยกรรม (absorbable powder 

for lubrication a surgeon’s glove) ในประเทศสหรัฐฯ เพื่อ

ป้องกนัอนัตรายของผูป่้วยและผูดู้แล/รกัษาผูป่้วย จากผงแป้งทีผ่วิ

ถุงมือยางดังกล่าว โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 

2561 เป็นต้นไป และหากสินค้าดังกล่าว ยังวางจ�าหน่ายในตลาด

และมีใช้งานในสถานพยาบาลต่างๆ จะต้องถูกเก็บทั้งหมดภายใน

วันดังกล่าว

วัตถุประสงค ์

เพือ่คุม้ครองสขุภาพผูบ้รโิภค โดยองค์การอาหารและ

ยาของสหรัฐฯ ได้ให้ข้อมูลว่าถุงมือยางทางการแพทย์เป็นเครื่อง

มือส�าคัญในการป้องกันการติดเชื้อโรคจากการท�าศัลยกรรมและ

การสัมผัสผู้ป่วย ซึ่งจากการวิจัยผงแป้งหล่อลื่นที่ผิวถุงมือยางซึ่ง

ช่วยให้การสวมใส่ได้ง่าย พบว่าผงแป้งดงักล่าวมีความเสีย่งในระดบั

สูงต่อการระคายเคืองกับอวัยวะภายในและเนื้อเยื่อบริเวณรอย

แผลผ่าตัดของผู้ป่วยและผู้ที่ได้สัมผัส รวมทั้งอาจก่อให้เกิดอาการ

แพ้ในระบบทางเดนิหายใจจากผงแป้ง หอบหดื เยือ่ตาอกัเสบ และ

เม็ดผื่นคัน เป็นต้น ดังนั้น ทางองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ 

จึงได้ประกาศห้ามใช้ถุงมือยางทางการแพทย์ชนิดเคลือบแป้ง ที่

ผลิตจากน�้ายางธรรมชาติ หรือน�้ายางสังเคราะห์ อย่างไรก็ตาม ผู้

ผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ สามารถใช้ผงแป้งในกระบวนการ

ผลติได้ แต่ต้องมผีงแป้งตกค้างในถงุมอืยางทางการแพทย์ ในอตัรา

ไม่เกิน 2 มิลลิกรัม/ชิ้น

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-12-19/pdf/FR-2016-12-19.pdf
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สมอ. เตรียมพร้อมผู้ประกอบการหลังปรับปรุง 
มอก.บัลลาสต์สำ หรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 

และหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ 

หลอดฟลอูอเรสเซนซ์ (fluorescent tube) หรือทีเ่รยีกกนั

ติดปากว่า หลอดนีออน (neon lamp) เป็นหลอดไฟที่นิยมใช้กัน 

มากที่สุดทั้งในครัวเรือนและส�านักงานทั่วไป เพื่อใช้ในการส่องสว่างให้

เกิดการมองเห็น การใช้งานหลอดฟลูออเรสเซนต์ปกติจะติดตั้งคู่กับ 

บัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์ เน่ืองจากหลอดฟลูออเรสเซนต์จะต้อง 

มีการอุ่นให้ไส้หลอดร้อน และใช้แรงดันไฟฟ้าสูงในการจุดหลอดให้ติด

ในตอนแรก ดังนั้น ผลิตภัณฑ์จึงควรได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย

ในการใช้งาน ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  

ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ด�าเนินงานด้านการมาตรฐาน  

โดยการก�าหนดมาตรฐาน และรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

จึงได้ด�าเนินการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. 

มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตให้เหมาะสมกับ 

มาตรฐานทั้ง 3 ฉบับ มีความแตกต่างจากมาตรฐานฉบับเดิม ดังนี้

1) มอก.23-2558 บัลลำสต์ส�ำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องกำรด้ำนควำมปลอดภัย มาตรฐาน 

ฉบับใหม่นี้จะมีการปรับปรุงการทดสอบบัลลาสต์ส�าหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ในด้านความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น เช่น การทดสอบ

ความทนทานต่อความช้ืน การทดสอบความทนทานต่อความร้อนของขดลวด การทดสอบการเกดิความร้อนของบลัลาสต์ มกีารจ�าแนก

ประเภทของบลัลาสต์ตามวธิตีดิตัง้และทดสอบความทนทานต่อแรงดนัไฟฟ้าตามประเภทของฉนวน และเพิม่การทดสอบแรงดนัไฟฟ้า

สูงแบบอิมพัลส์ เป็นต้น

2) มอก.2337-2557 บัลลำสต์ส�ำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องกำรด้ำนประสิทธิภำพพลังงำน เป็น

มาตรฐานที่ก�าหนดขึ้นมาใหม่ ครอบคลุมทั้ง Magnetic ballast และ Electronic ballast ซึ่งจะท�าให้บัลลาสต์กินไฟน้อยลง ช่วยให้

ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

3) มอก.956-2557 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ : คุณลักษณะที่ต้องกำรด้ำนควำมปลอดภัย มาตรฐานฉบับใหม่นี้ 

จะปรับปรุงการทดสอบหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ในด้านความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ 

 - ความคงทนทางไฟฟ้า 

 - ส่วนที่กลายเป็นส่วนที่มีไฟฟ้าโดยบังเอิญ 

 - ความทนความร้อนและไฟ 

 - ระยะห่างตามผิวฉนวนของหลอด 

 - อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของขั้วหลอด 

 - ความยาวทั้งหมดที่ต�่าสุดของหลอด 

 - การแผ่รังสีอัลตราไวโอเลต

การใช้งานในปัจจุบัน และคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ล่าสุด 

สมอ. ได้ด�าเนินการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ี 

ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หรือ มาตรฐานบังคับ ในประเภทผลิตภัณฑ์

บัลลาสต์ส�าหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ และหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ 

จ�านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 1) มอก.23-2558 บัลลาสต์ส�าหรับ 

หลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย  

มีผลบังคับใช้ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 2) มอก.2337-2557 บัลลาสต์

ส�าหรบัหลอดฟลอูอเรสเซนซ์ : คณุลักษณะทีต้่องการด้านประสทิธภิาพ

พลังงาน มีผลบังคับใช้ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 3) มอก.956-2557  

หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 

มีผลบังคับใช้ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 
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จะเห็นได้ว่า มาตรฐานฉบับใหม่มีความแตกต่างจาก

มาตรฐานฉบับเดิมหลายประการ รวมทั้งมีการก�าหนดมาตรฐาน 

ฉบบัใหม่เพิม่เตมิ การตคีวามข้อก�าหนดของมาตรฐานจึงเป็นสิง่จ�าเป็น

อย่างย่ิงส�าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ 

ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สมอ. จึงได้จัดการ

สัมมนา “กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 

บัลลำสต์ส�ำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องกำร 

ด้ำนควำมปลอดภัย คุณลักษณะที่ต้องกำรด้ำนประสิทธิภำพ

พลังงำน และหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ : คุณลักษณะที่ต้องกำร

ด้ำนควำมปลอดภัย มำตรฐำนเลขที่ มอก.23-2558 มอก.2337-

2557 และ มอก.956-2557” เมือ่วันที ่27 มนีาคม 2560 เพือ่ให้ผูท้�า

และผู้น�าเข้า ได้รับความรู้ความเข้าใจในข้อก�าหนดและวิธีทดสอบ 

ตามมาตรฐานฉบับใหม่ เพื่อน�าไปปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ ์

และโรงงานให้สอดคล้องกับข้อก�าหนด รวมถึง เพื่อให้ผู้ประกอบการ  

ผู้ท�า ผู้น�าเข้า ผู้จ�าหน่าย และผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน 

ในเร่ืองเกี่ยวกับวิธีการในการขอรับใบอนุญาตท�า-น�าเข้า การแสดง

เคร่ืองหมายมาตรฐานที่ถูกต้องครบถ้วนบนผลิตภัณฑ์ รวมถึงหลัก

เกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติหลังการได้รับใบอนุญาต นอกจากนี้  

ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานการตรวจประเมินให้กับ

พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีทักษะความรู้ในการตรวจประเมินยิ่งขึ้นด้วย 

กำรปรับปรุงมำตรฐำนดังกล่ำว ท�ำให้ผู้ท�ำ ผู้น�ำเข้ำ 

ต้องเตรยีมควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรท�ำควำมเข้ำใจ

ในข้อก�ำหนด กำรปรบัปรุงคุณภำพผลิตภัณฑ์ กำรปรบัปรุงโรงงำน 

ฯลฯ ทั้งน้ี เพื่อให้ประชำชนผู ้บริโภคได้ใช้สินค้ำที่มีคุณภำพ 

ได้มำตรฐำน มีควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน และเป็นกำรประหยัด

พลังงำนอีกด้วย  

ที่มา: http://www.baanlaesuan.com

http://www.baanlaesuan.com/
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นำยพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขำธิกำร สมอ. ให้การ

ต้อนรับคณะท�างานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

กระทรวงกลาโหม เข้าเยีย่มชมการท�างาน ของ สมอ. เมือ่วนัท่ี 27 

กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 230

สมอ. จัดการสัมมนาเรื่อง "การเตรียมการเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับ 

ส�าหรบัใช้ในทีอ่ยูอ่าศยัและงานทัว่ไปทีม่จีดุประสงค์คล้ายกนั : ชุดสายพ่วง มาตรฐานเลขที ่มอก.2432-2555" ซึง่ขณะนีไ้ด้มพีระราชกฤษฎกีา

ก�าหนดให้ผลิตภัณฑ์ชุดสายพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ในการสัมมนามีการบรรยาย 

เรื่องข้อก�าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการขออนุญาต แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้รับใบอนุญาตท�าและน�าเข้า และ

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุดสายพ่วง ตามข้อก�าหนด โดยมีนายวัชรินทร์ สาไชยยันต์ ผู้อ�านวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์บริภัณฑ์สารสนเทศ 

และอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน�้า เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

สมอ. เปิดบ้านต้อนรับคณะทำ งานฯ 
จากกระทรวงกลาโหม

สมอ. จัดสัมมนาเตรียมพร้อม 
ผู้ประกอบการรับการเปล่ียนแปลง
มาตรฐานเต้าเสียบเต้ารับ  
เพื่อความปลอดภัยผู้บริโภค

นำยพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล 

เลขำธกิำร สมอ. เป็นประธานการประชมุ

หารือแนวทางการด�าเนินงานร่วมกับ  

7 สมาคมเหล็ก เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 

ณ ห้องประชุม สมอ.

สมอ. ประชุมหารือแนวทางการดำ เนินงานร่วมกับ 7 สมาคมเหล็ก 
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เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 คณะเลขานุการ ISO/TC 38 Textiles (Mr.Xu Yong, Secretary และ Mr. Yasunobu Tanaka, 

Co-Secretary) เข้าเยี่ยมคารวะ นำยพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขำธิกำร สมอ. และร่วมหารือกับคณะผู้บริหาร สมอ. ในโอกาสที่เดินทาง 

มาเยือนประเทศไทย เพื่อเป็นวิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการของ สมอ. เรื่อง “กิจกรรมการก�าหนดมาตรฐาน ISO สาขาสิ่งทอ และ

กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน” ซึ่งมีก�าหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ อาคาร สมอ. ในโอกาสนี้ เลขาธิการ สมอ.  

ได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณคณะเลขานุการ ISO/TC 38 รวมทั้งคณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น (Japanese  

Industrial Standards Committee-JISC) และกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Economy, 

Trade and Industry –METI) ทีไ่ด้ร่วมสนบัสนนุการจดัสมัมนาทางวชิาการในสาขาสิง่ทอของประเทศไทย และเหน็ว่าการสมัมนาในครัง้นี ้

จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือในกิจกรรมการก�าหนดมาตรฐานของ สมอ.  

จากทุกภาคส่วนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

สมอ. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

“การเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถผู้ผลิตชุมชน 

เพ่ือแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เมื่อวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท 

จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้ผลิตชุมชนจากจังหวัดปราจีนบุรี  

และจังหวัดใกล้เคียง เช่น นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยา สระแก้ว และสระบุรี เข้าร่วมงาน จ�านวน 

134 คน ในการสัมมนามีการให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ AEC การอ�านวยความสะดวก

ทางการค้าระหว่างประเทศ เช่น พิธกีารศลุกากรกบัการอ�านวย

ความสะดวกทางการค้า การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

ภายใต้เขตการค้าเสรี (FTA) โดยวทิยากรจากกรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านการศุลกากร

TISI NEWS & ACTIVITIES

คณะเลขานุการ ISO/TC 38 Textiles เข้าเยี่ยมคารวะ และร่วมหารือกับคณะผู้บริหาร สมอ.

สมอ. จัดสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ
และขีดความสามารถผู้ผลิตชุมชน 

ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

http://mr.xu/
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เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 นำยพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขำธิกำร สมอ. แถลง

ข่าวช้ีแจงข้อเท็จจริง มอก.ปล๊ักพ่วง โดยเปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมก�าหนดให้

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดสายพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.2432-2555  

ซึ่งขณะนี้ได้มีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  

พ.ศ.2560 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 34 ตอนที่ 24 ก ประกาศ ณ วันที่ 

24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งจะมีผลบังคับเมื่อพ้นก�าหนด 365 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ  

ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

TISI NEWS & ACTIVITIES

สมอ. แถลงข่าว ชี้แจงข้อเท็จจริง 
มอก.ปลั๊กพ่วง

สมอ. ร ่วมกับคณะกรรมการ

มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ ปุ ่ น  

( Japanese Industr ia l  Standards  

Committee-JISC) ภายใต้กระทรวงเศรษฐกจิ 

การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญ่ีปุ ่น  

(Ministry of Economy, Trade and  

Industry –METI) และ ISO/TC 38 Textiles 

จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กิจกรรม

การก�าหนดมาตรฐาน ISO สาขาสิ่งทอ และ

กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ ่นและประเทศจีน” 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ อาคาร สมอ.  

โดยได้รับเกยีรตจิากคณะเลขานุการ ISO/TC 38 

จากประเทศจีนและประเทศญี่ปุ ่นเป ็น

วิทยากรให ้แก ่ผู ้ เข ้าร ่วมสัมมนาจ�านวน

ประมาณ 50 คน ประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องใน

สมอ. ร่วมกับ JISC จัดสัมมนาทางวิชาการ 
พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
มาตรฐานสิ่งทอประเทศญี่ปุ่นและจีน

สาขาสิ่งทอจากภาครัฐ กลุ่มอุตสาหกรรม 

หน่วยทดสอบส่ิงทอ สถาบนัการศกึษา รวมทัง้

คณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที ่สมอ. ทีเ่ก่ียวข้อง 

การจดัสมัมนาในครัง้นี ้มุง่เสรมิสร้างศกัยภาพ

การเข้าร่วมกิจกรรมการก�าหนดมาตรฐานใน

สาขาสิ่งทอให้กับผู ้ เกี่ยวข ้องในประเทศ  

ให้สามารถร่วมท�างานกบั ISO ได้อย่างเข้มแขง็

และเกิดประโยชน์สูงสุด รับทราบทิศทาง 

การด�าเนนิงาน กจิกรรมและสถานการณ์ล่าสดุ

ของ ISO/TC 38 และสถานการณ์สิง่ทอของไทย 

นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีท่ี สมอ. และ 

ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์

การเข้าร่วมงานกับ ISO ในสาขาสิ่งทอของ

ประเทศญีปุ่น่และประเทศจนี และยงัเป็นการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความร่วมมือ

ในกิจกรรมการก�าหนดมาตรฐานของ สมอ. 

จากทุกภาคส่วนทั้งในระดับประเทศและ

ระหว่างประเทศ

สมอ. จัดการฝ ึกอบรมหลักสูตรข ้อก�าหนด ISO 

14001:2015 ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอนุกรมมาตรฐาน และ 

การฝึกปฏิบัติ โดยมี นางสาววิชชา พิชัยณรงค์ และนางสุปราณี  

โกรเทกู๊ด เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมอบรมจ�านวน 35 คน  

เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง 

กรุงเทพฯ

สมอ. จัดฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำ หนด 
ISO 14001: 2015
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เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 สมอ.จัดการสัมมนา เรื่อง “ร้าน มอก. กับผลกระทบต่อ 

ผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภค" ครัง้ท่ี 6 ณ โรงแรมลายทอง จังหวดัอบุลราชธาน ีเพือ่ให้ผู้ประกอบการ 

ร้านค้าได้รบัทราบหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขโครงการ “ร้าน มอก." ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการเข้าร่วม 

รวมทั้งพบปะพูดคุยแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูป้ระกอบการร้านจ�าหน่าย Modern Trade ที่ได้รับป้าย 

“ร้าน มอก.” ในหัวข้อเป็นร้าน มอก. ดีอย่างไร โดยได้รับเกียรติจากนำงธิติมำ หุ่นสุวรรณ  

ผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำน เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา

สมอ. จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรักษาคุณภาพและยกระดับ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน" เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเว็นชัน

เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ผลิตชุมชนจากจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม 

บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย และหนองบัวล�าภู เข้าร่วมสัมมนา จ�านวน 233 คน  

ในการสัมมนามีการให ้ความรู ้ เกี่ยวกับการน�ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ภาคอุตสาหกรรมไปใช้ในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน ข้อก�าหนด และมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชนที่มีการแก้ไขปรับปรุง ปัจจัยด้านคุณภาพท่ีต้องควบคุมหรือติดตาม โดยวิทยากรจาก 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) และกองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สมอ.

สมอ. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการจัดท�าระบบบริหารงานคุณภาพของห้อง

ปฏบิตักิารทดสอบ คร้ังที ่1 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

จ.ชลบรุ ีเมือ่วันที ่8 มนีาคม 2560 โดยมนีางภทัรพร  

เพ้งหล้ง นักวิชาการมาตรฐานช�านาญการ กอง

ควบคุมมาตรฐาน เป็นวิทยากร

สมอ. จัดสัมมนา "การรักษาคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนสู่ความยั่งยืน" ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

สมอ. จัดฝึกอบรมการจัดทำ ระบบบริหารคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (ศรีราชา)

ร้าน มอก. กับผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค ครั้งที่ 6

TISI NEWS & ACTIVITIES
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สมอ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ มอก.รายสาขา 

TLC มอก.128-2549 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ครั้งที่ 3 Pre-audit เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 

ณ บริษัท บีโฮมมหภัณฑ์ จ�ากัด จ.เชียงราย 

สมอ. จัดฝึกอบรมพัฒนา
ผู้ประกอบการ
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

สมอ. จดัการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร

โครงการจัดท�าระบบบริหารงานคุณภาพของ

ห้องปฏบิตักิารทดสอบ ครัง้ที ่1 ณ มหาวทิยาลัย

ราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 14 

มีนาคม 2560 

สมอ. จัดฝึกอบรมการจัดทำ 
ระบบบริหารคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ 
ม.ราชภัฏอุดรธานี

สมอ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ในโครงการพัฒนาผู ้ประกอบการ มอก. 

รายสาขา TLC มอก.1350-2539 รถแทรกเตอร์

เดินตาม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 

ณ บริษัท ที.เอส.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

สมอ. จัดฝึกอบรมพัฒนา
ผู้ประกอบการ
รถแทรกเตอร์เดินตาม

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการ

พิเศษ 191 เข้าตรวจค้นร้านจ�าหน่ายและร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ใน 4 เขต ได้แก่ บางเขน สายไหม คันนายาว ถนนเพิ่มสิน รวม 9 จุด  

พบท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ส�าเร็จรูปที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานจึงได้ยึดอายัดไว้เพื่อตรวจสอบ การตรวจค้นครั้งน้ี  

พบร้านจ�าหน่ายท่อไอเสยีท่ีไม่ได้มาตรฐาน ในย่านพหลโยธนิ 48 โดยได้ตรวจยดึท่อไอเสยีทีไ่ม่ได้มาตรฐาน รวมทัง้สิน้ 44 ท่อ โดยการด�าเนนิการ

ดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายรฐับาลในการเข้มงวดกับร้านค้าตกแต่งรถซิง่และจ�าหน่ายอปุกรณ์ตกแต่งรถจกัรยานยนต์ทีไ่ม่ได้มาตรฐาน มอก. 

เพื่อแก้ไขปัญหาเยาวชนรวมกลุ่มกันแข่งรถจักรยานยนต์สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้รถและพักอาศัยตามพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี้  

ในการผลิตท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับ จะต้องได้รับอนุญาตจาก สมอ. ก่อน หากกระท�าโดยไม่ได้รับอนุญาต

จาก สมอ. จะถอืว่าเป็นความผดิตามพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม พ.ศ.2511 โดยผู้ใดท�าหรอืน�าเข้ามาโดยไม่ได้รับอนญุาต

มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้าน หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ส�าหรับการจ�าหน่ายในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจ�าคุก 

ไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

สมอ. ลุยตรวจ ยึดท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐาน
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สมอ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนา

ผูป้ระกอบการเพ่ือการรับรองคณุภาพผลติภณัฑ์ (มอก.) รายสาขา  

กลุ ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์  

(มอก.1113-2551 ส�าลีพันก้าน) ณ บริษัท ไบโอคลาส จ�ากัด 

จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

สมอ. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อก�าหนดและการประยุกต์ใช้ ISO/IEC 17025:2005 รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2560 

โดยมี นางศิโรรัตน์ ทอนฮามแก้ว นักวิชาการมาตรฐานช�านาญการ และนายคมสัน ยังจรูญ นักวิชาการมาตรฐานช�านาญการ เป็นวิทยากร 

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

สมอ. จัดฝึกอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
และอุปกรณ์ทางการแพทย์

สมอ. จัดฝึกอบรม “ข้อกำ หนดและการประยุกต์ใช้ ISO/IEC 17025:2005” รุ่นที่ 3
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รัฐบาล โดยส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม น�าโดย นำยพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขำธิกำร 

สมอ. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมอ. มอบอาหารว่างให้แก ่

ผู้แทน กอร.รส. เพื่อน�าไปบริการประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะ

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

เมื่อวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2560

สมอ. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดท�า

ระบบบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ ครั้งท่ี 1  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันท่ี  

21 มีนาคม 2560 

สมอ. มอบอาหารว่างบริการประชาชน

สมอ. จัดฝึกอบรมการจัดทำ ระบบบริหาร
คุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ 
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

http://???.??/
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เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 สมอ. จัดงาน “48 ปี สมอ.  

เดนิหน้าสู่ Thailand 4.0 อย่างสมดลุ มัน่คง และยัง่ยนื” เนือ่งในโอกาส

วนัคล้ายวนัสถาปนา สมอ. 25 มนีาคม 2560 เพือ่เผยแพร่การด�าเนนิงาน

ด้านการมาตรฐานของไทย ตลอดจนทิศทางการด�าเนินงานเพื่อมุ่งสู่ 

Thailand 4.0 และแสดงศักยภาพของมาตรฐานท่ีมีต่อการพัฒนา

เศรษฐกจิและอตุสาหกรรมของประเทศ เพือ่ให้ผูป้ระกอบการ ประชาชน

ผู ้บริโภค และผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ 

การมาตรฐาน และน�าไปสู ่ความร ่วมมือและการเผยแพร่ด ้าน 

การมาตรฐานในโอกาสต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นำยอุตตม  

สำวนำยน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม เป็นประธาน 

เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ณ ห้องกมลทพิย์บอลรมู โรงแรมเดอะ สโุกศล 

กรุงเทพมหานคร

48 ปี สมอ. เดินหน้าสู่ Thailand 4.0 
อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน

สมอ. จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรักษา

คุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน" เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 

2560 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู ้ผลิตชุมชนจาก 

จังหวัดบุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร 

ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สรุนิทร์ อ�านาจเจริญ และจังหวดัอบุลราชธาน ีเข้าร่วม

สมัมนา จ�านวน 265 คน ในการสัมมนามีการให้ความรู้เกี่ยวกับการน�า

มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมไปใช้ในสถาน

ประกอบการอย่างยั่งยืน ข้อก�าหนด และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมี 

การแก้ไขปรับปรุง ปัจจัยด้านคุณภาพที่ต้องควบคุมหรือติดตาม โดย

วิทยากรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) และกองบริหาร

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สมอ.

สมอ. จัดสัมมนา "การรักษาคุณภาพและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความย่ังยืน" ในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย์
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สมอ. จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถ 

ผูผ้ลติชุมชน เพือ่แข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมครอสทูไวบ์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู ้ผลิตชุมชนจากจังหวัดบุรีรัมย์ 

และจังหวัดใกล้เคียง เช่น มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด 

ศรีสะเกษ สุรินทร์ อ�านาจเจริญ และอุบลราชธานี  

เข้าร่วมสัมมนา จ�านวน 135 คน ในการสัมมนามีการให้

ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

ภายใต้ AEC การอ�านวยความสะดวกทางการค้าระหว่าง

ประเทศ เช่น พธิกีารศุลกากรกบัการอ�านวยความสะดวก

ทางการค้า การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต ้

เขตการค้าเสรี (FTA) โดยวิทยากรจากกรมการค้า 

ต่างประเทศ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศุลกากร

สมอ. จัดสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ
และขีดความสามารถผู้ผลิตชุมชน 
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
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สมอ.ร่วมกับ สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย (สมคท.)  

จัดกิจกรรมวันมาตรฐานโลก ในหัวข้อ "มาตรฐาน-มั่นใจไทยแลนด์ 4.0" ภายในงานมี

พิธีมอบรางวัล คุณภาพดีเด่น สมคท. การบรรยายเรื่อง มาตรฐาน-มั่นใจไทยแลนด์ 4.0 

การแข่งขันตอบปัญหา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการประกวดวาดภาพ  

ระดับประถมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นำงเบญจมำพร เอกฉัตร์ รองเลขำธิกำร 

สมอ. เป็นประธานในการเปิดงาน ณ ห้องประชุม สมอ. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560

สมอ. ร่วมกับ สมคท. จัดงานวันมาตรฐานโลก
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สมอ.จดัฝึกอบรมการตรวจประเมนิเบือ้งต้นและฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิาร ตามโครงการพฒันาผู้ประกอบการเพือ่การรบัรองคณุภาพ

ผลิตภัณฑ์ (มอก.) รายสาขา กลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 มอก.182-2545 ส�าลีที่ใช้ในการแพทย์  

ณ บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ�ากัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 13- 17 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ สมอ. 

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 

ศรสีะเกษ อบุลราชธาน ีนครราชสมีา ยโสธร มกุดาหาร สรุนิทร์ 

ร้อยเอ็ด อ�านาจเจริญ ลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามผลคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ของผู้ท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน (มผช.) อาทิ ขนมเปี ๊ยะ ผ้ายกดอก มีด ธูปหอม 

ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน ไส้กรอกปลา ผ้ามัดหมี่ ผ้าคลุมไหล่  

เครื่องประดับหินสี สบู่ก้อนกลีเซอรีน หมอนขวาน ผลิตภัณฑ์

ยางรถ ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ได้รับ

การรับรอง มผช. ยังคงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานอย่างสม�่าเสมอ และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น 

ให้กับผู้บริโภคในการเลือกใช้สินค้าที่มีเครื่องหมาย มผช.

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 สมอ. จัดพิธีท�าบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม ครบรอบ 48 ปี ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี 2559

สมอ. จัดฝึกอบรม
การตรวจประเมินเบ้ืองต้น ผู้ประกอบการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์
และอุปกรณ์ทางการแพทย์

สมอ. ลงพื้นที่ภาคอีสาน ตรวจติดตาม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ มผช. 

ครบรอบ 48 ปี สมอ. จัดพิธีทำ บุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  
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สมอ. จดัการฝึกอบรมหลกัสตูรข้อก�าหนด ISO 9001:2015 

รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 โดยมีนายวีระศักดิ์ เพ้งหล้ง เป็น

วิทยากร ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 สมอ. จัดการสัมมนาเรื่อง  

"การถ่ายทอดองค์ความรู ้และประสบการณ์งานตรวจติดตามผล  

ประจ�าปีงบประมาณ 2560" โดยได้รับเกียรติจากนำงเบญจมำพร เอก

ฉัตร์ รองเลขำธิกำร สมอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุม 

สมอ.

สมอ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำ หนด 
ISO 9001:2015 รุ่นที่ 3

สมอ.จัดสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์งานตรวจติดตามผล

สมอ. เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า 

ผลติภณัฑ์บลัลาสต์ส�าหรับหลอดฟลอูอเรสเซนซ์ และหลอดฟลอูอเรสเซนซ์ 

ขัว้คู ่เพือ่สร้างความเข้าใจในข้อก�าหนดและวธิทีดสอบ ให้สอดคล้องกบั

มาตรฐานฉบับใหม่ที่จะบังคับใช้กลางปีน้ี โดยได้รับเกียรติจาก 

นำงเบญจมำพร เอกฉัตร์ รองเลขำธิกำร สมอ. เป็นประธานเปิดงาน 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้า 

กรุงเทพฯ

สมอ. เตรียมพร้อมผู้ประกอบการหลังปรับปรุง 
มอก. บัลลาสต์สำ หรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
และหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ 
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เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 นำยพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขำธิกำร สมอ. ให้การต้อนรับ นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร  

และคณะ เพื่อประชุมหารือแนวทางและกระบวนการท�างานผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการเชื่อมโยงใบตรวจปล่อยสินค้าของ สมอ. 

และท�าความเข้าใจในประเด็นต่างๆ เช่น พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ รหัส EXEMPT99 การใช้หนังสือพิจารณาขอบข่าย ของ สมอ.  

ประกอบการด�าเนินการตรวจปล่อย การน�าเข้าผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในข่ายมาตรฐานบังคับของ สมอ. เข้ามาในเขตปลอดอากร และการส่งข้อมูล 

การน�าเข้าของกรมศุลกากรให้ สมอ. ทั้งนี้ เพื่ออ�านวยความสะดวกการน�าเข้าสินค้าที่ได้มาตรฐานและป้องกันการน�าเข้าสินค้าที่ไม่เป็นไปตามที่

พระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) ณ ห้องประชุม 230 สมอ.

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 สมอ. จัดการสัมมนา เรื่อง “ร้าน มอก. กับผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค” ครั้งที่ 7  

ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นำงเบญจมำพร เอกฉัตร์ รองเลขำธิกำร สมอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา  

ภายในงานมีการบรรยายหวัข้อ ร้าน มอก. กบัผลกระทบต่อผูป้ระกอบการและผู้บรโิภค และประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการเข้าร่วมโครงการร้าน มอก. 

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ สมอ. ยังได้ลงพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมร้านจ�าหน่ายเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการร้าน มอก. 

สมอ. ร่วมกับ กรมศุลกากร ประชุมหารือแนวทางและกระบวนการทำ งานผ่านพิธีการศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการเชื่อมโยงใบตรวจปล่อยสินค้าของ สมอ.

ร้าน มอก. กับผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค ครั้งที่ 7
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เมื่อวันที่ 27-31 มีนาคม 2560 สมอ. ร่วมกับส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

สุพรรณบุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี นครนายก ลพบุรี 

ชยัภมู ิเพชรบรูณ์ และเลย ลงพืน้ทีต่รวจตดิตามผลคณุภาพผลติภณัฑ์ของผูท้ีไ่ด้รับการรบัรอง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) อาทิ ปลากรอบปรุงรสพร้อมบริโภค สิ่งปลูกสร้าง 

ทรงไทยจ�าลอง ผ้าบาตกิ แผ่นกระเบือ้งเขยีนลาย เครือ่งเบญจรงค์ บอนไซประดิษฐ์ ผลิตภณัฑ์

ประดษิฐ์จากลกูปัด ถ่านดดูกลิน่ กระเป๋าผ้า ผักและผลไม้แช่อิม่ พรมใยสงัเคราะห์ ลกูประคบ

สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม น�้าส้มควันไม้ ซอสปรุงรสผัดหมี่ น�้าผึ้ง ข้าวกล้องผง  

ผ้าห่มนวม กล้วยอบ ขนมไทย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้ได้รับการรับรอง มผช. ยังคงรักษา

คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม�่าเสมอ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

ในการเลือกใช้สินค้าที่มีเครื่องหมาย มผช.

สมอ.จัดฝ ึกอบรมเชิ งปฏิบัติการใน

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ มอก.รายสาขา TLC  

มอก.828-2546 ผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นคอนกรีต ครั้งที่ 3 

(pre-audit) เมือ่วนัที ่ 31 มนีาคม 2560 ณ บรษัิท  

กรเดช (อนิทรีย์) จ�ากดั จ.ร้อยเอ็ด

สมอ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์ มผช. 

สมอ. จัดฝึกอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ 
ผลิตภัณฑ์แผ่นพ้ืนคอนกรีต
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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 หากเจ้าของร้านมข้ีอสงสยั

โทรสอบถามได้ที่

     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  จึงขอแจ้งเตือนผู้ประกอบการ

อย่าได้หลงเชือ่ในหนงัสอืขอการสนบัสนนุการ

จัดท�าหนังสือรายงานฉบับพิเศษใด ๆ ของ

หนังสือพิมพ์ดังกล่าว 

อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง
ขอการสนับสนุนการโฆษณา 
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