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ผนึกก�ำลังจัดงำน
วันรับรองระบบงำนโลก

AEC กับควำมตกลงด้ำนผลิตภัณฑ ์
ชิ้นส่วนยำนยนต์

เครื่องดับเพลิง 
: มำตรฐำนที่ควรรู้





เรื่องประจำ�ฉบับ
หน่วยรับรองระบบงำนของไทย 
ผนึกก�ำลังจัดงำน
วันรับรองระบบงำนโลก



6 สมอสาร

เรื่องประจำ�ฉบับ
กองบรรณาธิการ

ในวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี องค์การระหว่างประเทศว่าด้วย 
การรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum – IAF) และ
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการประสานงานการรับรองระบบงาน 
ห้องปฏบิตักิาร (International Laboratory Accreditation Cooperation 
– ILAC) ก�าหนดให้เป็นวนัรบัรองระบบงำนโลก เพือ่สร้างความตระหนัก 
ถึงความส�าคัญของกิจกรรมที่ เ ก่ียวข้องกับการรับรองระบบงาน  
(Accreditation) และขอความร่วมมือประเทศสมาชิกร่วมกันรณรงค์ 
ส่งเสรมิกจิกรรมด้านการรบัรองระบบงานในวนัดังกล่าวเป็นประจ�าทกุปี 
ในปีนี้ ได้ก�าหนดหัวข้อรณรงค์เกี่ยวกับบทบาทและความส�าคัญของ 
การรบัรองระบบงานในการสนับสนนุการอ�านวยความสะดวกทางการค้า 
“Accreditation : Facilitation World Trade”

หน่วยรับรองระบบงำนของไทย 
ผนึกก�ำลังจัดงำนวันรับรองระบบงำนโลก
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	 	ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอตุสาหกรรม	
ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	และกรม
วิทยาศาสตร์บริการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานที่
ด�าเนินงานด้านการรับรองระบบงานของไทย	และเป็นสมาชิกของ	IAF	และ	
ILAC	ได้ร่วมกนัจดังานวนัรบัรองระบบงานโลกขึน้	ในวนัที	่7	มถินุายน	2556	
ณ	Even	Hall	106	ชั้น	1	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	กรุงเทพฯ	
โดยได้รับเกียรติจาก	ฯพณฯ	รองนายกรัฐมนตรี	นายกิตติรัตน์	ณ	ระนอง	เป็น
ประธานในพธีิเปิดการสมัมนาและปาฐกถาพเิศษเรือ่ง	“การมาตรฐานแห่งชาติ	
เพือ่การอ�านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ”	และให้มกีารลงนาม
บันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ	2	เรื่อง	ได้แก่

1

2

ควำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบและรับรองหน่วยตรวจสอบ
ควำมใช้ได ้และทวนสอบก๊ำซเรือนกระจก ระหว่ำง 
องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก กับส�ำนักงำน
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

ควำมร่วมมอืในกำรพฒันำมำตรฐำนคุณวฒุวิชิำชพี
ของประเทศไทย ระหว่ำงสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ 
และส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
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    นอกจากนี	้ยงัได้จดัให้มกีารมอบรางวลัแก่ผู้ชนะเลศิ
การประกวดบทความในหัวข้อเรื่อง	 การรับรองระบบงาน
กับการอ�านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ	
และการสัมมนาย่อยในเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้

- กำรรับรองระบบงำนกับกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น 
ให้กับสินค้ำอุตสำหกรรม สินค้ำเกษตรและอำหำร 

- กำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบัติกำรเพื่อส่งเสริม
คุณภำพสินค้ำ 

- กำรรับรองระบบงำนกับยุทธศำสตร์กำรเป็น
ศนูย์กลำงด้ำนสขุภำพนำนำชำต ิและคณุวฒุวิชิำชพี
และกำรรับรองสมรรถนะบุคลำกร 

- กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในผลกำรทดสอบด้วย 
กำรเปรยีบเทียบผลระหว่ำงห้องปฏิบัติกำร ทิศทำง 
กำรยอมรับผลิตภัณฑ์สุขภำพในตลำดโลก  

- กำรใช้หน่วยรับรองและหน่วยตรวจในกำรรับรอง
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) และ 
กำรรบัรองสมรรถนะของบคุลำกรตำมมำตรฐำนอำชพี

     การแสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่หน่วยรับรอง 
ระบบงาน	 (Accreditation	 Body)	 หน่วยรับรอง	 
(Certification	 Body)	 หน่วยตรวจ	 (Inspection	 Body)	
ห้องปฏบิตักิาร	(Laboratory)	หน่วยงานเจ้าของกฎระเบยีบ	

(Regulators)	 ผู้ประกอบการและสถาบันอิสระทั้งภาครัฐ
และเอกชน	 เกี่ยวกับมาตรฐานและการตรวจสอบ 

ออกใบรับรองตามแนวทางองค์การการค้าโลก 
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         ก�รจัดง�นวันรับรองระบบง�นโลกครั้งนี้  
เพือ่ร่วมรณรงค์ส่งเสรมิกจิกรรมด้�นก�รรบัรองระบบง�น
และส่งเสริมให้ผู ้ประกอบก�รและหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง
ตระหนักถึงบทบ�ทและคว�มสำ�คัญของก�รรับรอง 
ระบบง�นต่อก�รสนับสนุนและอำ�นวยคว�มสะดวก 
ในก�รดำ�เนินธุรกิจก�รค้�ระหว�่งประเทศ รวมถึงประโยชน์
ที่ได้รับจ�กก�รตรวจสอบและรับรองภ�ยใต้ก�รรับรอง 
ระบบง�น ซึ่งจะทำ�ให้ทุกฝ่�ยท่ีเก่ียวข้องได้ใช้ประโยชน ์
ของก�รรับรองระบบง�นให้ม�กยิง่ขึน้ด้วย ทัง้นี ้หน่วยง�น
ที่สนใจข้อมูลด้�นก�รรับรองระบบง�น สำมำรถติดต่อได้ที่ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรแห่งชำติว่ำด้วยกำรรับรอง 
ระบบงำน ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  
โทร. 0 2202 3486 โทรสำร 0 2354 3133

วันรับรองระบบงำนโลก





สกู๊ปพิเศษ
กระทรวงอุตสำหกรรมประกำศ 
หลักเกณฑ์เฉพำะในกำรตรวจสอบ
เพื่อกำรอนุญำตส�ำหรับยำนยนต์

AEC กับควำมตกลงด้ำนผลิตภัณฑ ์
ชิ้นส่วนยำนยนต์

เครื่องดับเพลิง : มำตรฐำนที่ควรรู้
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สกู๊ปพิเศษ

กระทรวงอุตสำหกรรมประกำศหลักเกณฑ์เฉพำะในกำรตรวจสอบ
เพื่อกำรอนุญำตส�ำหรับยำนยนต์

กระทรวงอุตสาหกรรม	 โดยส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.)	 
ประกาศหลักเกณฑ์	ส�าหรับยานยนต์	3	ประเภท	ดังนี้

โดยก�าหนดให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตน�าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น	 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ทีม่พีระราชกฤษฎกีาก�าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาจ�าหน่ายในราชอาณาจกัรเฉพาะครัง้
ต้องด�าเนินการ	ดังนี้

การน�าเข้าก่อนวันที่	 1	 กรกฎาคม	 2556	 ให้ผู้น�าเข้าย่ืนค�าขอระบุ	 แบบรุ่น	 จ�านวน 
ในแต่ละ	 Invoice	 รายละเอียดคุณสมบัติรถและหลักฐานการทดสอบหรือเอกสารรับรอง	 
(Certificate	 of	 Conformity:	 COC)	 และ	 สมอ.	 จะส่งตัวอย่างรถ	 1	 คัน	 ต่อแบบ/รุ่น	 และ 
จะออกใบรบัค�าขอพร้อมใบรบัตัวอย่างให้ผูน้�าเข้าประสานหน่วยงานทดสอบ	เช่น	สถาบนัยานยนต์	
เป็นต้น	ท�าการทดสอบตามมาตรฐาน	ดังนี้

•		รถยนต์เบนซิน	ทดสอบในรายการปรมิาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในขณะเครือ่งเดนิเบา	
และสารมลพิษจากห้องข้อเหวี่ยง		

•		รถยนต์ดีเซลเล็ก	ไม่ต้องทดสอบ
•		รถจักรยานยนต์	ท�าการทดสอบในรายการปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ 

ในขณะเครื่องเดินเบา

ในกรณทีีผู้่ยืน่ขออนุญาตไม่มหีลกัฐานการทดสอบ	หรอื	COC	หรอืมีแต่รายการทดสอบ
ไม่ครบถ้วน	หน่วยทดสอบจะท�าการทดสอบทุกรายการที่ไม่มีหลักฐานการทดสอบ	หรือ	COC

1
2
3

รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ	เฉพาะด้านความปลอดภัย 
สารมลพิษจากเครื่องยนต์	ระดับที่	8	เลขที่	มอก.2540-2554	(รถยนต์เบนซิน)

รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด	เฉพาะด้านความปลอดภัย 
สารมลพิษจากเครื่องยนต์	ระดับที่	7	เลขที่	มอก.2550-2554	(รถยนต์ดีเซลเล็ก)

รถจักรยานยนต์	เฉพาะด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่	6	 
เลขที่	มอก.2350-2551	
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ส�าหรับการน�าเข้าตั้งแต่วันที่	 1	 กรกฎาคม	 2556	 เป็นต้นไป	 สมอ.	 ก�าหนดให้ท�า 
การทดสอบทกุรายการโดยเก็บตวัอย่างรถ	จ�านวน	1	คนั	ต่อแบบ/รุน่	ทีข่ออนญุาตในการน�าเข้า
แต่ละครั้ง	

ทัง้นี	้ผูน้�าเข้าสามารถตรวจสอบรายละเอยีดประกาศหลกัเกณฑ์	ค�าแนะน�าในการขอรบั
ใบอนุญาตและรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่เว็บไซต์ www.tisi.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที ่
ส�านักบริหารมาตรฐาน 4  โทร. 0 2202 3476 

ผู้น�าเข้ารวบรวมเอกสารการน�าเข้ารถทั้งหมด	(ทุก	Shipment)	ที่น�าเข้า
ก่อน	1	กรกฎาคม	2556	และปฏิบัติ	ดังนี้

ผู้น�าเข้ายื่นค�าขอ	(แบบ	มอ.5/1)
ระบุ	แบบรุ่น	จ�านวนในแต่ละ	Invoice	รายละเอียดคุณสมบัติรถ

และหลักฐานการทดสอบหรือเอกสารรับรอง	(COC)

สมอ.ส่งตัวอย่าง	1	คัน	ต่อแบบ/รุ่น	น�าส่ง 
ห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อด�าเนินการทดสอบ	
ดังนี้	
มอก.2540		ทดสอบ	Type	2,	3	+	รายการที ่
	 						ไม่มีเอกสารรับรอง
มอก.2550		ทดสอบรายการที่ไม่มีเอกสารรับรอง
มอก.2350		ทดสอบ	Type	2	+	รายการที ่
	 						ไม่มีเอกสารรับรอง

สมอ.ส่งตัวอย่าง	1	คัน	ต่อแบบ/รุ่น	น�าส่ง 
ห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อด�าเนินการทดสอบ	
ดังนี้
มอก.2540		ทดสอบ	Type	2,3
มอก.2550		ไม่ทดสอบ
มอก.2350		ทดสอบ	Type	2

กรณีไม่มีหลักฐานการทดสอบหรือ	COC	
หรือมีแต่รายการทดสอบไม่ครบถ้วน

กรณีมีหลักฐานการทดสอบหรือ	
COC	ครบถ้วน

ผังแสดงขั้นตอนก�รตรวจสอบเพื่อก�รอนุญ�ตนำ�เข้�เฉพ�ะครั้ง  
ก่อน 1 กรกฎ�คม 2556

สมอ.ออกใบอนุญาต
ระบุรายละเอียดรถทุกคัน		Invoice		และจ�านวน

ผู้น�าเข้ารับใบอนุญาต	และน�าไปเป็นเอกสารประกอบการจดทะเบียนที่
กรมการขนส่งทางบก
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ผู้น�าเข้าปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เฉพาะ	ดังนี้

กรณีอนุญาตทั่วไป

ผู้น�าเข้ายื่นค�าขอ	(แบบ	มอ.5)	
และจัดส่งข้อมูลตามที่ก�าหนด 

ในหลักเกณฑ์เฉพาะ

สมอ.ส่งตัวอย่าง	1	คัน	ต่อแบบ/รุ่น	
น�าส่งห้องปฏิบัติการทดสอบ

เพื่อด�าเนินการทดสอบทุกรายการ

ผู้น�าเข้ารับใบอนุญาตและน�าไป
เป็นเอกสารประกอบการจด

ทะเบียนที่
กรมการขนส่งทางบก

สมอ.	ออกใบอนุญาต	ระบุรายละเอียดแบบ/รุ่น

หมายเหตุ	 	 รายการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการทดสอบภายในประเทศยังไม่มีความพร้อมหรือ 
เป็นการทดสอบที่อาจท�าความเสียหายแก่ตัวอย่าง	 ได้แก่	 การทดสอบรถยนต์ขับเคลื่อนสิ่ล้อ	 (4WD)		 
การทดสอบระบบวนิจิฉยัอุปกรณ์ควบคมุมลพษิ	(OBD)	และ	ปรมิาณสารมลพษิไอระเหย	(Evaporative	
Emission)	ส�าหรบัรถจกัรยานยนต์	ให้ยอมรบัหลกัฐานการทดสอบหรอืเอกสารรบัรองหรอืใช้การพสูิจน์
ที่ยอมรับได้ว่าเป็นแบบรุ่น/ระบบ	 เดียวกันกับที่เคยได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
มาใช้ประกอบการพิจารณา	จนกว่าห้องปฏิบัติการทดสอบจะมีความพร้อม

ผู้น�าเข้ายื่นค�าขอ	(แบบ	มอ.5/1)
และจัดส่งข้อมูลตามที่ก�าหนดใน

หลักเกณฑ์เฉพาะ

สมอ.	มีหนังสือขอความร่วมมือ

กรมศุลกากรตรวจปล่อย

ผลิตภัณฑ์

กรณีอนุญาตเฉพาะครั้ง

ผังแสดงขั้นตอนก�รตรวจสอบเพื่อก�รอนุญ�ตนำ�เข้�เฉพ�ะครั้ง 
ตั้งแต่ 1 กรกฎ�คม 2556

ตรวจประเมิน
โรงงาน

สมอ.ส่งตัวอย่าง	1	คัน	ต่อ	แบบ/รุ่น	
ที่น�าเข้าในครั้งนั้น	

น�าส่งห้องปฏิบัติการทดสอบ
เพื่อด�าเนินการทดสอบทุกรายการ

สมอ.	ออกใบอนุญาต	
ระบุรายละเอียดรถทุกคัน		

Invoice	และจ�านวน

ผู้น�าเข้ารับใบอนุญาตและน�าไปเป็น
เอกสารประกอบการจดทะเบียน

ที่กรมการขนส่งทางบก
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AEC กับควำมตกลงด้ำนผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยำนยนต์

ประเทศไทยเป็นประเทศผูผ้ลติรถยนต์ระดบัโลก	โดย	Organisation	Internationale	
des	 Constructeurs	 d’	 Automoblies	 (OICA)	 จัดล�าดับให้เป็นที่	 12	 ในปี	 2553	 
(1,644,513	 คัน)	 ล�าดับที่	 14	 ในปี	 2554	 (1,457,798	 คัน)	 และล�าดับที่	 9	 ในปี	 2555	 
(2,483,043	 คัน)	 ผลผลิตที่ลดลงในปี	 2554	 เป็นผลมาจากมหาอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร	์	 
ถึงแม้ประเทศไทยจะก้าวขึ้นเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์ชั้นน�าหนึ่งในสิบของโลก	 (Top	 Ten)	 
ได้ในปี	 2555	แซงหน้าประเทศแคนาดา	 รัสเซีย	 สเปน	ฝรั่งเศส	 และสหราชอาณาจักร	 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการซื้อรถยนต์ภายในประเทศเพ่ือทดแทนรถยนต์ที่ถูกน�้าท่วม	 
และการซือ้รถยนต์ใหม่ตามนโยบายรถคนัแรกของรฐับาล		ความส�าเรจ็ในปีทีผ่่านมาอาจไม่ยัง่ยืน
เพราะพึ่งพาความต้องการภายในประเทศมากเกินไป	 กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ 
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนจึงให้ความส�าคัญกับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
(ASEAN	Economic	Community	–	AEC)	มากยิ่งขึ้น	เพราะมีประชากรมากกว่า	600	ล้านคน	
และเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ประเทศผู้ผลิตรถยนต์ที่ส�าคัญในอาเซียน	 ประกอบด้วย	 ประเทศไทย	 อินโดนีเซีย	
มาเลเซีย	 ส่วนฟิลิปปินส์	 และเวียดนามมีก�าลังการผลิตขนาดเล็ก	 (น้อยกว่าห้าหม่ืนคันต่อปี)	 
โดยมกีารค้าขายรถยนต์และชิน้ส่วนระหว่างสมาชกิทัง้	10	ประเทศเพิม่สูงขึน้ทกุปี		ประเทศไทย
ถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกมากเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาค	 และอินโดนีเซียเป็นตลาดที่ก�าลังเป็น
ที่จับตามองจากทุกค่ายรถยนต์ด้วยมีขนาดประชากรมากที่สุด	 ประมาณ	 250	 ล้านคน	 
เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตและมีเสถียรภาพ	 รวมทั้งมีความต้องการซื้อรถยนต์ภายในประเทศ
มากกว่าเก้าแสนคันต่อปี	

นายพาณุวงศ์		คัมภิรารักษ์			นักวิชาการมาตรฐานช�านาญการ
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สกู๊ปพิเศษ

อาเซียนได้ก�าหนดให้ผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นหนึ่งในสิบสองกลุ่มสินค้า 
และบรกิารท่ีจะเร่งรัดให้ประเทศสมาชกิลดอปุสรรคทางเทคนคิต่อการค้า	(Technical	Barriers	
to	Trade)	เพื่อเพิ่มปริมาณและมูลค่าการค้าขายระหว่างกัน	รองรับเป้าหมายส�าคัญของ	AEC	
ในการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน	 รวมทั้งการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก	 
โดยมอบหมายให้คณะท�างานด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียน	 (Automotive	 Product	
Working	Group	-	APWG)	รับผิดชอบด�าเนินงานมาตั้งแต่ปี	2547		

คณะท�างาน	 APWG	 ได้จัดตั้งคณะท�างานเฉพากิจ	 Task	 Force	 for	 MRA	 on	 
Automotives	 ในปี	 2551	 เพื่อจัดท�าร่างความตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรอง
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียน	 (ASEAN	Mutual	 Recognition	 Arrangement	 on	 Type	
Approval	for	Automotive	Products	-	ASEAN	AP	MRA)	โดยใช้	UNECE	Regulations	
เป็นพื้นฐานและครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์	 (ไม่รวมรถทั้งคัน)	 ที่วางขาย 
ในตลาดอาเซยีน	โดยมปีระเทศมาเลเซยีเป็นประธานคณะท�างาน	ประเทศไทยเป็นประธานร่วม	
และหน่วยงานก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 
ร่วมเป็นคณะท�างาน	วัตถุประสงค์ของความตกลง	ASEAN	AP	MRA	คือ	ให้มีการยอมรับร่วม 
ในผลการทดสอบและ/หรือการรับรอง	 ซึ่งออกโดยหน่วยตรวจสอบและรับรองท่ีได้รับ 
การแต่งตั้ งจากประเทศสมาชิก	 เพื่อลดความซ�้าซ ้อนในการทดสอบผลิตภัณฑ์และ 
การตรวจโรงงานอันจะน�าไปสู่การลดต้นทุนและระยะเวลาในการเข้าสู่ตลาด

สมอ.	 โดยส�านักบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ	 ส�านักบริหารมาตรฐาน	 4	 และ 
คณะกรรมการวิชาการรายสาขายานยนต์และชิ้นส่วน	(กว.	991)	ได้ร่วมกันท�างานอย่างใกล้ชิด
เพื่อผลักดันให้ความตกลง	ASEAN	AP	MRA	 เป็นประโยชน์สูงสุดทั้งต่ออุตสาหกรรมยานยนต์	
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์	 และผู้บริโภค	 	 และได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะท�างาน 
เฉพาะกิจ	Task	Force	for	MRA	on	Automotives	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อจัดท�าร่างความตกลง	
ASEAN	 AP	MRA	 	 ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว	 อย่างไรก็ตามการเจรจายังไม่ได้ข้อยุติในบางประเด็น	
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NO. AUTOMOTIVE	PRODUCT UNECE	
REGULATION

1 Braking	System R13

2 Braking	System	(Passenger	Car) R13H

3 Seat	Belt	Anchorage R14

4 Seat	Belt R16

5 Seats R17

6 Head	Restraints R25

7 Pneumatic	Tyre	–	Passenger R30

8 Speedometer	(L	Category) R39

9 Exhaust	Emission	(L	Category) R40

10 Noise	(L	Category) R41

11 Safety	Glass R43

12 Rear	View	Mirror R46

13 Diesel	Emission R49

14 Noise	Emission R51

15 Pneumatic	Tyre	–	Commercial R54

16 Driver	Operated	Control R28

17 Tyre	(L	Category) R75

18 Steering	Equipment R79

19 Exhaust	Emission R83

ที่มา		8th	Draft	of	ASEAN	AP	MRA

เนื่องจากประเทศสมาชิกมีระดับความพร้อมและความเข้าใจต่อระบบการรับรองผลิตภัณฑ ์
ยานยนต์ตามแนวทางของ	 UNECE	 แตกต่างกัน	 	 ณ	 ปัจจุบัน	 ประเทศสมาชิกเจรจาได ้
ข้อยุติส�าคัญแล้วหลายประการ	เช่น	เห็นชอบให้ใช้	UNECE	Regulations	เป็นพื้นฐาน	เห็นชอบ
ให้ใช้การรับรองระบบงาน	 (Accreditation)	 ตามมาตรฐานระหว่างประเทศเป็นกลไก 
ในการสร ้างการยอมรับร ่วมในผลการตรวจสอบและรับรอง	 และเห็นชอบรายการ 
ผลิตภัณฑ์น�าร่อง	จ�านวน	19	รายการ	ซึ่งประกอบด้วย	
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ทั้งนี้คาดการณ์ว่าความตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ ์
ยานยนต์ของอาเซียน	(ASEAN	Mutual	Recognition	Arrangement	on	Type	Approval	
for	Automotive	Products	-	ASEAN	AP	MRA)	จะสามารถเสนอให้รัฐมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน
ทัง้	10	ประเทศลงนามได้ในปี	2557	และเริม่ด�าเนนิการได้ภายในปี	2558	ซึง่เป็นช่วงเวลาส�าคญั
ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะก้าวเข้าสู่ประชาเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 อย่างเต็มรูปแบบ		 
ท้ายที่สุดนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการไทยจะมีการเตรียมความพร้อมรับการแข่งขัน 
ในทุกรูปแบบ	 ผู้ประกอบการท่ีมีการปรับปรุงผลิตภาพ	 (Productivity)	 ศึกษากฎระเบียบ 
ในการด�าเนินธุรกิจ	 แสวงหาคู่ค้า/พันธมิตรในภูมิภาค	 ศึกษาตลาดและความต้องการของ 
ผู้บริโภค	 รวมท้ังใช้สิทธิประโยชน์ทั้งทางภาษีและมิใช่ภาษีจากความตกลงต่างๆ	 อย่างเต็มที	่ 
ย่อมเป็นหลักประกันและภูมิคุ้นกันที่ดีว่าจะสามารถแข่งขันได้ทั้งในบริบทของ	 AEC	 และ 
โลกยุคไร้พรมแดน
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เมือ่เกิดเหตไุฟไหม้เคร่ืองดบัเพลงิช่วยเราได้!!	แล้วเราจะรูไ้ด้อย่างไรว่า
เครื่องดับเพลิงที่ติดไว้ตามอาคาร	ชุมชน	โรงเรียน	และในสถานที่ซุ่มเสี่ยงต่างๆ	
ได้มาตรฐาน	 มีวิธีการตรวจสอบ	 เก็บรักษาอย่างไรให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	ทันเวลา		สมอ	สาร	เดือนมิถุนายน	2556	มีค�าตอบ

เครื่องดับเพลิง : มำตรฐำนที่ควรรู้
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เครื่องดับเพลิงยกหิ้วผงเคมีแห้ง	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ม ี
พระราชกฤษฎีกาก�าหนดให ้ต ้องเป ็นไปตามมาตรฐาน	 
(มาตรฐานบังคับ)	 มาตรฐานเลขท่ี	 มอก.332-2537	 ซึ่งผู้ผลิต 
จะต้องได้รบัอนญุาตก่อนผลติ	น�าเข้า	และจ�าหน่าย	เพือ่ความปลอดภัย
และป้องกันอันตรายแก่ประชาชน	 	 รายละเอียดเบ้ืองต้น 
ที่ประชาชนควรรู้และสามารถสังเกตได้ง่าย	คือ

1.	 ขนาดเป็นกิโลกรัม	 ก�าหนดตามน�้าหนัก
ของผงเคมีท่ีบรรจุ	 ท้ังน้ีต้องไม่น้อยกว่า	 
1	–	14	กิโลกรัม

2.	 เครือ่งหมายทีถ่งัเคร่ืองดบัเพลงิทกุเคร่ือง
ต้องมีต�าว่า	“เติมทุกครั้งหลังฉีดใช้”

3.	 ถงัดบัเพลิงทุกเครือ่งต้องมเีลขอกัษร	หรือ
เครื่องหมายให้เห็นได้ง่าย	 ชัดเจน	 ได้แก่		
“ชนิดผงเคมี”	แบบ	ขนาด	เป็นกิโลกรัม	
สัญลักษณ์ของประเภทของการดับเพลิง
ที่สามารถดับได้

4.	 ชื่อผู้ท�าหรือโรงงานที่ท�า	หรือ
เครือ่งหมายการค้า	หรือชือ่ผูจั้ดจ�าหน่าย

5.	 ปีที่ท�าถังเครื่องดับเพลิง

6.	 การแสดงเครื่องหมาย	 มอก.	 ใช้วิธีการ
ตอกประทับบนถั ง 	 หรือท� าป ้ ายที ่
คงทนถาวร

7.	 เครื่องดับเพลิงต้องเป็นสีแดง	

8.	 ต้องมีคู่มือแนะน�าการใช้งาน	

คว�มรู้เบื้องต้นเครื่องดับเพลิงยกหิ้วผงเคมีแห้ง
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เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	 แบ่งออกเป็น	 2	 แบบ	 คือ	 แบบมีท่ออัดก๊าซ	 
(Gas	container	type)

และแบบอดัความดนั	(Stored	pressure	type)	โดยประเภทของเพลงิทีเ่ครือ่งดบัเพลงิ
สามารถดับได้มีด้วยกัน	3	ประเภท	คือ

การตรวจสอบเบื้องต้นที่ประชาชนสามารถปฏิบัติได้โดยง่าย	กล่าวคือ	เครื่องดับเพลิง
ต้องแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน																ตามพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	

เครื่องดับเพลิงต้องมีสภาพถังไม่เป็นสนิมและ
การประกอบถังต้องเป็นการเชื่อม	

ต้องไม่บวม	หรือบุบ	ความดันเครื่องดับเพลิงเข็มชี้
ต้องอยู่ในพื้นที่สีเขียว

อุปกรณ์ต้องพร้อมใช้งาน	สายฉีด	ด้ามบีบ	สลักล็อก
(ป้องกันฉีด)	

ต้องไม่ผ่านการใช้งาน	ถ้าใช้งานแล้วต้องน�าไปบรรจุ
ใหม่พร้อมใช้งาน

เพลิงประเภท B 
หมายถึง	 เพลิงที่ เกิดของ 
เหลวตไิฟ	ก๊าซ	ไข	และน�า้มนั

เพลิงประเภท C 
หมายถึง	 เพลิงที่ เกิดกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้า	 หรือวัตถุที่มี
กระแสไฟฟ้า

ประเภทเครื่องดับเพลิง

ก�รตรวจสอบเบื้องต้น

เพลิงประเภท A 
หมายถึง	 เพลิงท่ีเกิดจาก 
เชื้อเพลิงธรรมดา	เช่า	ไม้	ผ้า	
กระดาษ	ยาง	พลาสติก
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การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงก็มีส่วนส�าคัญในการช่วยยืดอาย ุ
การใช้งานยาวนาน	 และป้องกันการเสื่อมสภาพของผงเคมี	 โดย 
เครื่องดับเพลิงตามมาตรฐานฯ	 ออกแบบให้ใช้ในอาคารที่อยู่อาศัย 
ควรติดตั้งภายในอาคาร	 หรือพื้นที่ร่มและมีการป้องกันความร้อน 
และฝน	 ติดตั้ งในพ้ืนท่ี ท่ีสามารถหยิบใช ้งานได ้ง ่าย	 สะดวก	 
ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ระยะสูงจากพื้นประมาณ	1	–	1.5	เมตร

1.	 ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

2.	 เข็มที่หน้าปัดต้องอยูบ่ริเวณพื้นที่สีเขียว	ถ้าเข็มชี้ที่พื้นที่ Recharge  
ให้ติดต่อหน่วยงานที่ดูแลหรือผู้รับผิดชอบเพื่อน�าถังไปเติมผงเคม ี
และอัดความดันใหม่	แต่ถ้าเข็มชี้ที่พื้นที่ Over charge ให้ฉีดผงเคมี
ออกทันทีเเพื่อลดความดันซึ่งอาจท�าให้เครื่องดับเพลิงระเบิด	 
หลังจากนั้น	 ให้ติดต่อหน่วยงานที่ดูแลหรือรับผิดชอบเพื่อน�าถัง 
ไปเติมผงเคมีและอัดความดันใหม่

3.	 ตรวจสอบสลักว่าเครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งาน	 สายฉีดไม่ช�ารุดฉีกขาด	
ตรวจสอบปลายสายฉีดต้องไม่มีสิ่งอุดตัน

4.	 ควรคว�่าเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยทุก	 3	 เดือน	 เพื่อป้องกันการจับตัว
ของผงเคมีขณะฉีด

5.	 การฉีดดับเพลิงควรฉีดใช้งานเพียงครั้งเดียวหมด	 หากไม่หมดให้น�า
เครื่องดับเพลิงไปเติมผงเคมีและอัดความดันใหม่พร้อมใช้งาน

6.	 การดับเพลงิให้ถอดสลกัออกจากท่ีบีบ	ปลดปลายสายฉีดออกจากทีย่ดึ	
เข้าใกล้พื้นที่เพลิงไหม้ประมาณ	2	–	4	เมตร	อยู่เหนือลม	ฉีดไปยังฐาน
ไฟและเดินฉีดรุกเข้ากองไฟ

ข้อแนะนำ�วิธีก�รใช้ง�น

ก�รติดตั้ง

หากประชาชน	 หรือผู ้ประกอบการท่านใด 
มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที	่ 
ส�านักบริหารมาตรฐาน	 4	 กลุ ่ม	 5	 ฝ ่ายติดตามผล	 
โทร.	 0	 2202	 3478	 ,	 0	 2202	 3480	 หรือดาวน์โหลด 
รายละเอียดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงได้ที่	
h t tp : / /app . t i s i . go . th/s tandard/ fu l l text/ 
TIS-332-2529m.pdf
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WTO/TBT

WTO/TBT
WTO Type and no. G/TBT/N/CAN/378

ผลิตภัณฑ์ Dangerous goods safety marks (labels, placards, signs 
and marks) (ICS: 03.220, 13.300, 55.140).

เรื่อง
Proposed Amendment to the Transportation of Dangerous 
Goods Regulations (Part 4, Dangerous Goods Safety 
Marks)

WTO Type and no. G/TBT/N/EU/80

ผลิตภัณฑ์ Domestic and commercial vacuum cleaners

เรื่อง

Draft Commission Delegated Regulation supplementing 
Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of 
the Council with regard to energy labelling of vacuum 
cleaners

WTO Type and no. G/TBT/N/EU/81

ผลิตภัณฑ์ Biocidal products

เรื่อง

Draft Commission Implementing Regulation on changes 
of biocidal products authorised in accordance with  
Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament 
and of the Council

WTO Type and no. G/TBT/N/EU/82

ผลิตภัณฑ์ Biocidal products

เรื่อง

Draft Commission Implementing Regulation specifying a 
procedure for the authorisation of same biocidal products 
in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of  
the European Parliament and of the Council
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WTO Type and no. G/TBT/N/EU/79

ผลิตภัณฑ์ Domestic and commercial vacuum cleaners

เรื่อง

Draft Commission Regulation implementing Directive 
2009/125/EC of the European Parliament and of the 
Council with regard to ecodesign requirements for  
vacuum cleaners

WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/631

ผลิตภัณฑ์ Industrial safety helmets (HS: 6506.10; ICS: 13.340.20).

เรื่อง Industrial safety helmets

WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/632

ผลิตภัณฑ์ Protective clothing (HS: Ch. 61-63; ICS: 13.340.10).

เรื่อง Protective clothing: High-visibility warning clothing

WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/633

ผลิตภัณฑ์ Children’s drinking equipment (ICS: 97.190; HS: 3923, 
3924 and 4014.90).

เรื่อง Child use and care articles - Drinking equipment:  
Chemical requirements and tests

WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/634

ผลิตภัณฑ์ Cement (ICS: 91.100.10; HS: 2523).

เรื่อง Cement: Common cements

WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/635

ผลิตภัณฑ์ Lighting chains (ICS: 29.140.40; HS: 8512, 8513, 8539 and 
9405.10).

เรื่อง Luminaires: Particular requirements - Lighting chains
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WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/636

ผลิตภัณฑ์ Playground equipment (ICS: 97.200.40; HS: 9506.90, 
9508).

เรื่อง Playground equipment: Playground

WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/637

ผลิตภัณฑ์ Low-voltage fuses (ICS: 29.120.50; HS: 8536.10, 8536.30 
and 8538.90).

เรื่อง Low-voltage fuses: General requirements

WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/638

ผลิตภัณฑ์ Low-voltage fuses (ICS: 29.120.50; HS: 8536.10, 8536.30 
and 8538.90).

เรื่อง

Low-voltage fuses: Supplementary requirements for fuses 
for use by unskilled persons (fuses mainly for household or 
similar applications) - Examples of standardized systems of 
fuses A to F

WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/639

ผลิตภัณฑ์ Electrical couplers (HS: 8536.69 and 8536.90; ICS: 
29.120.30).

เรื่อง Appliance couplers for household and similar general  
purposes: General requirements

WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/640

ผลิตภัณฑ์ Electric planers (ICS: 25.140.20; HS: 8433.11, 8433.19, 
8461.20, 8464.20, 8467.20, 8479.10 and 8479.81).

เรื่อง Hand-held motor-operated electric tools - Safety:  
Particular requirements for planers

WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/641

ผลิตภัณฑ์
Electric hedge trimmers (ICS: 25.140.20 and 65.060.80; 
HS: 8433.11, 8433.19, 8461.20, 8464.20, 8467.20, 8479.10 
and 8479.81).

เรื่อง Hand-held motor-operated electric tools - Safety:  
Particular requirements for hedge trimmers
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WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/642

ผลิตภัณฑ์ Electric routers and trimmers (ICS: 25.140.20; HS: 8433.11, 
8433.19, 8461.20, 8464.20, 8467.20, 8479.10 and 8479.81).

เรื่อง Hand-held motor-operated electric tools - Safety:  
Particular requirements for routers and trimmers

WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/643

ผลิตภัณฑ์ Electric transformers and reactors (HS: 8504.31, 8504.32, 
8504.50, 8531.80 and 9405; ICS: 29.180).

เรื่อง

Safety of transformers, reactors, power supply units and 
similar products for supply voltages up to 1100 V:  Particular 
requirements and tests for isolating transformers and power 
supply units incorporating isolating transformers

WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/644

ผลิตภัณฑ์ Electric transformers and reactors (HS: 8504.31, 8504.32, 
8504.50, 8531.80 and 9405; ICS: 29.180).

เรื่อง

Safety of transformers, reactors, power supply units and 
combinations thereof: Particular requirements and tests for 
transformers for shavers, power supply units for shavers and 
shaver supply units

WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/645

ผลิตภัณฑ์ Electric transformers and reactors (HS: 8504.31, 8504.32, 
8504.50, 8531.80 and 9405; ICS: 29.180).

เรื่อง

Safety of transformers, reactors, power supply units and 
similar products for supply voltages up to 1100 V: Particular 
requirements and tests for safety isolating transformers and 
power supply units incorporating safety isolating transformers
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TISI News & Activities

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.)	 จัดพิธีรับมอบหนังสือยืนยันและ
รบัรองลิขสทิธ์ิเพลง	โดยม	ีดร.วฑิรูย์	สมิะโชคด	ีปลดักระทรวงอตุสาหกรรม	และนางสาวกฤษณา	
รวยอาจิณ	 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 รักษาราชการแทนเลขาธิการส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 เป็นผู้รับมอบ	 จากบริษัท	 จีเอ็มเอ็ม	 แกรมมี่	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดย 
การประสานงานของบริษัท	 จีเอ็มเอ็ม	 แซท	 แทรดดิ้ง	 จ�ากัด	 ในการแต่งเนื้อร้อง	 –ท�านอง	 
และขับร้อง	 โดย	 วง	 seasonFive	 เพื่อน�าไปเผยแพร่แก่ประชาชนให้มีความตระหนักใน 
ความส�าคญัของการมาตรฐาน	ในวนัจนัทร์ที	่3	มถินุายน	2556	เวลา	14.00	น.	ณ	ห้องกมลทพิย์	2-3	 
โรงแรมเดอะสุโกศล

สมอ. รับหนังสือยืนยันและรับรองลิขสิทธิ์เพลง “มำตรฐำน” 
จำก บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน)
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นายกิตติรัตน์	ณ	ระนอง	รองนายกรัฐมนตรี		และประธานคณะกรรมการการมาตรฐาน
แห่งชาติ	 	 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเนื่องในวันรับรองระบบงานโลกเรื่อง	 	การรับรอง
ระบบงานกับการอ�านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ	“Accreditation	–	Facilitating	
World	 Trade”	 พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษเรื่อง	 “การมาตรฐานแห่งชาติ	 เพื่อการอ�านวย 
ความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ”	เมือ่วนัที	่7	มถินุายน	2556	ณ	ห้อง	Hall	106	B	ชัน้	1	
ศูนย์ประชุม	ไบเทค	กรุงเทพฯ

สัมมนำวันรับรองระบบงำนโลก 2556
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ดร.	วิฑูรย์		สิมะโชคดี	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	พร้อมด้วยผู้บริหาร	สมอ.	ตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี	 สมอ.	 ในการรับค�าขออนุญาตน�าเข้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์
อิสระ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้น�าเข้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์อิสระ	 และแก้ปัญหา
ความล่าช้าในการให้บริการ	 โดยเริ่มด�าเนินการตั้งแต่วันที่	 13	 มิถุนายน	 2556	 เป็นต้นไป	 
ณ	ห้องประชุม	200	สมอ.

TISI News & Activities

รับค�ำขออนุญำตยำนยนต์น�ำเข้ำเฉพำะครั้ง
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อย่ำหลงเชื่อผู้แอบอ้ำงขอ 
กำรสนับสนุนกำรโฆษณำ 

 เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหน่ึง 
แอบอ้�งชื่อ สมอ. เพื่อขอก�รสนับสนุนให้ลง
โฆษณ�ในหนังสอืร�ยง�นประจำ�ปี และเอกส�ร
เผยแพร่ของท�ง สมอ. นั้น  ขอเรียนว่� สมอ. 
ไม่มนีโยบ�ยในก�รมอบหม�ยให้หนงัสอืพิมพ์
จดัทำ�ฉบบัพิเศษโดยวธิกี�รขอรบัก�รสนบัสนนุ
งบประม�ณจ�กผู้ประกอบก�ร ห�ก สมอ.  
จะดำ�เนินก�รจัดทำ�จะดำ�เนินก�รโดยใช ้ 
งบประม�ณของหน่วยง�น 

จึ ง ข อ แ จ ้ ง เ ตื อ น ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร 
อย่ำได้หลงเชื่อในหนังสือขอกำรสนับสนุน 
กำรจัดท�ำหนังสือรำยงำนฉบับพิเศษใดๆ  
ของหนังสือพิมพ์ดังกล่ำว 
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เตือนร้ำนจ�ำหน่ำยทั่วประเทศ 
ระวังมิจฉำชีพปลอมตัวเป็นเจ้ำหน้ำที่

   กรณมีผีูแ้อบอ้�งเป็นเจ้�หน้�ท่ี สมอ. 
และเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ เข้�ไปตรวจสินค้� 
ในร้�นจำ�หน่�ยต่�งๆ สมอ. ขอเรียนว่� 
ก�รปฏิบัติหน้�ที่ตรวจร้�นจำ�หน่�ยนั้น  
เจ้�หน้�ที่ของ สมอ. จะแสดงบัตรประจำ�ตัว
พนกัง�นเจ้�หน้�ท่ี สมอ. ทีอ่อกให้โดย สมอ. 
(ต�มคว�มในม�ตร� 45 พระร�ชบัญญัติ
ม�ตรฐ�นผลติภณัฑ์อุตส�หกรรม พ.ศ. 2511) 
และแสดงบัตรทุกครั้งก่อนที่จะตรวจสินค้�
ภ�ยใน หำกเจ้ำของร้ำนมข้ีอสงสัยโทรสอบถำม
ที่โทร. 0 2 202 3429, 02 202 3517



ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

75/42	ถนนพระราม	6	เขตราชเทวี	กทม.	10400
http://www.tisi.go.th

E-mail	thaistan@tisi.go.th


