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นางรัชดา อิสระเสนารักษ์ รองเลขาธิการ สมอ. ในฐานะหัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพ
ของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality
- ACCSQ) ครั้งที่ 41 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2557
ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี นาย Chan
Sopha รองผูอ้ ำ� นวยการสถาบันมาตรฐานแห่งชาติกมั พูชา (Institute of Standards
of Cambodia) เป็นประธาน และ Mr. Kukuh S. Achmad, รองผู้อ�ำนวยการฝ่าย
วิ จั ย และความร่ ว มมื อ ของสถาบั น มาตรฐานแห่ ง ชาติ อิ น โดนี เซี ย (National
Standardization Agency of Indonesia) เป็นประธานร่วม
จนถึงวันนี้ภารกิจด้านการมาตรฐานที่ส�ำคัญของ สมอ. ได้ขยายขอบข่าย
ออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะภารกิจด้านการก�ำหนดมาตรฐาน สมอ. และสร้าง
เครือข่ายด้านการมาตรฐาน เพื่อให้งานด้านการมาตรฐานของประเทศทันสมัยเพียง
พอ ทันต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สามารถรองรับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่รวดเร็ว และคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภค
ตลอดจนคุ้มครองด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยการส่งเสริมและ
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สนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กร และสมาคมวิชาชีพต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ด้านการมาตรฐาน จนสามารถด�ำเนินกิจกรรมด้านการมาตรฐานให้บรรลุผลได้
ทันตามความ ต้องการของผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งมีความทันสมัย
สอดคล้องกับการมาตรฐานในระดับสากล
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN
Consultative Committee for Standards and Quality – ACCSQ) จัดตั้งขึ้น
ตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers – AEM)
ครั้งที่ 24 เมื่อเดือนตุลาคม 2535 เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาด�ำเนินมาตรการที่จะ
สนับสนุนและส่งเสริมการอ�ำนวยความสะดวกในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของอาเซียน
โดยการลดหรือเลิกอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าทีเ่ กิดจากมาตรฐาน กฎระเบียบทาง
เทคนิค และการตรวจสอบและรับรอง รวมถึงการเจรจาจัดท�ำเขตการค้าเสรี (FTA)
ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่ค้าอื่น
ในการด�ำเนินกิจกรรมภายใต้ ACCSQ ประเทศไทยร่วมกับประเทศสมาชิก
อาเซียนด�ำเนินการเกี่ยวกับการปรับมาตรฐานและกฎระเบียบทางเทคนิคที่แตกต่าง
กันในแต่ละประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ การจัด
ท�ำความตกลงเพื่อยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement – MRA) ใน
ผลการตรวจสอบและรับรองซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการยอมรับผลการตรวจสอบและ
รับรองผลิตภัณฑ์ของประเทศสมาชิกอืน่ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานโดยไม่ตอ้ งตรวจสอบ
ซ�้ำอีก การพัฒนาระบบด้านกฎระเบียบให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (Single Regulatory
Regime) รวมถึงการด�ำเนินความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรฐานและการตรวจ
สอบรับรองกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น
เป็นต้น โดยมีกลไกการด�ำเนินงานผ่านคณะท�ำงานภายใต้ ACCSQ จ�ำนวนทั้งสิ้น 11
คณะ ส�ำหรับ 8 สาขาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์
ยาง อาหารส�ำเร็จรูป เครื่องส�ำอาง ยา เครื่องมือแพทย์ และยาแผนโบราณและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
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ในการประชุม ACCSQ ครัง้ ที่ 41 ทีป่ ระชุมได้รบั ทราบความคืบหน้าในการ
ด�ำเนินงานของคณะท�ำงานทั้ง 11 คณะ และได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความเห็นถึง
การด�ำเนินงานในหลายประเด็น สรุปได้ ดังนี้
11. การปรับมาตรฐาน
สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ – ทีป่ ระชุมรับทราบความคืบหน้าการปรับ
มาตรฐานจ�ำนวน 121 มาตรฐานให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดทีจ่ ำ� เป็นตามความตกลง
AHEEERR
สาขายานยนต์และชิ้นส่วน – ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการปรับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิน้ ส่วนของแต่ละประเทศให้สอดคล้องกับ UNECE
Regulations จ�ำนวน 19 รายการ โดย 9 รายการประเทศสมาชิกไม่มีความแตกต่าง
กันของข้อก�ำหนดทางเทคนิค และคณะท�ำงานด้านยานยนต์จะพิจารณาแนวทางการ
ด�ำเนินงานในส่วนที่มีความแตกต่างกันส�ำหรับรายการที่เหลือต่อไป
สาขาผลิตภัณฑ์ยาง – ทีป่ ระชุมให้การรับรองการปรับมาตรฐานสาขายาง
จ�ำนวน 46 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานวิธีทดสอบ 35 มาตรฐานกับ 1 ข้อก�ำหนดทาง
เทคนิค (Specification) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง 11 มาตรฐาน ซึง่ ประกอบด้วย
ท่อยาง 6 มาตรฐาน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่ได้อ้างอิง UNECE จ�ำนวน 5
มาตรฐาน นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบว่า RBPWG เห็นชอบที่จะรับเอามาตรฐาน
ชิ้นส่วนยานยนต์ของ ISO มาใช้ จ�ำนวน 5 มาตรฐาน ได้แก่ ISO 4081 ISO 8789
ISO 11425 และ ISO 1436
สาขาอาหารแปรรูป – ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการปรับมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านอาหาร ได้แก่ รายการวัตถุเจือปนอาหาร (food additives) สาร
ปนเปื้อนในอาหาร (food contaminants) และรายการวัสดุสัมผัสอาหาร (food
contact materials)
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22. การจัดท�ำและด�ำเนินการตามความตกลงยอมรับร่วม (MRA)
สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการด�ำเนินการตาม
ความตกลง ASEAN Sectoral MRA for Electrical and Electronic Equipment (ASEAN
EE MRA) ที่ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อภายใต้ ASEAN EE MRA
จ�ำนวน 21 แห่ง และหน่วยรับรอง จ�ำนวน 5 แห่ง
สาขาผลิตภัณฑ์ยา - ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการด�ำเนินงานตามความตกลง
ASEAN Sectoral MRA on GMP Inspection of Manufacturers of Medicinal Products
ที่ตั้งเป้าหมายให้มีการขึ้นบัญชีหน่วยตรวจ (Inspection Services) อย่างน้อย 5 แห่งภายในปี
2558 โดยขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนที่อยู่ในทีม Listed Inspection Services แล้ว ได้แก่
Indonesia NADFC, Malaysia NPCB และ Singapore HAS
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สาขายานยนต์และชิน้ ส่วน - ทีป่ ระชุมรับทราบความคืบหน้าในการจัดท�ำ
ร่างความตกลง MRA on Type Approval of Automotive Products ทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
พิจารณาค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า “Products Manufactured in ASEAN” โดยคาด
ว่าคณะท�ำงานด้านยานยนต์จะสามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ในการประชุมครั้งที่ 19
ในเดือนพฤษภาคม 2557
สาขาอาหารแปรรูป - ที่ประชุมรับทราบว่า Task Force on MRA for
Prepared Foodstuff ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในระบบ
การตรวจสอบและรับรองอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการสนับสนุนของ
โครงการ ASEAN Regional Integration Support by the EU (ARISE) เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2556 และน�ำผลทีไ่ ด้จากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารมาปรับปรุงร่างความ
ตกลง ASEAN Sectoral MRA for Prepared Foodstuff โดยมีกรอบเวลาในการ
จัดท�ำ MRA ให้แล้วเสร็จเพื่อเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามในปี 2558
สาขาวัสดุก่อสร้าง - ที่ประชุมพิจารณาประเด็นขอบข่ายการจัดท�ำความ
ตกลง MRA on Building and Construction ว่าควรก�ำหนดให้ครอบคลุม “ผลิตภัณฑ์
ที่วางจ�ำหน่ายในตลาดอาเซียน” หรือ “ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในอาเซียน” ทั้งนี้ ที่ประชุม
เห็นชอบร่วมกันว่า ไม่ให้น�ำค�ำจ�ำกัดความของสินค้าที่ผลิตในอาเซียนตามกฎว่าด้วย
ถิน่ ก�ำเนิดสินค้า (ROO) มาเกีย่ วโยงกัน และขอให้พจิ ารณาค�ำจ�ำกัดความ “ผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตในอาเซียน” ที่เคยใช้ในความตกลง AHEEERR และให้คณะท�ำงานด้านวัสดุ
ก่อสร้างสรุปข้อเสนอแนะให้ ACCSQ พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมขอให้ประเทศสมาชิกหารือผูเ้ กีย่ วข้องภายในประเทศ
โดยเฉพาะหน่วยงานควบคุมกฎระเบียบด้านอาคารและวัสดุกอ่ สร้าง เพือ่ ให้ได้จดุ ยืน
ในเรื่องขอบข่ายการจัดท�ำความตกลง MRA on Building and Construction ของ
แต่ละประเทศ โดยอาจจะเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของหน่วยงานควบคุมกฎระเบียบ
ที่เป็นผู้ปฏิบัติตามความตกลง AHEEERR
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33. การพัฒนาระบบด้านกฎระเบียบให้เป็นหนึง่ เดียวกัน (Single Regulatory
Regime)
สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการ
ด�ำเนินการตามความตกลง ASEAN Harmonized Electrical and Electronic
Equipment Regulatory Regime (AHEEERR) ได้แก่ การจัดท�ำรายชื่อมาตรฐาน
ระหว่างประเทศจ�ำนวน 121 มาตรฐานที่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดที่จ�ำเป็นตามความ
ตกลง AHEEERR การจัดท�ำ ASEAN Risk Assessment Guideline และ Procedure
for Post Market Surveillance รวมถึง Information Booklet on AHEEERR
สาขาเครื่องส�ำอาง - ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการด�ำเนินงานตาม
ASEAN Cosmetic Directive (ACD) ทัง้ ระดับประเทศและระดับภูมภิ าค โดยประเทศ
ที่ยังไม่สามารถจดแจ้งด้วยระบบ online e-notification ได้แก่ บรูไน กัมพูชา ลาว
เมียนมาร์ และเวียดนาม ที่ประชุมรับทราบปัญหาเกี่ยวกับความสามารถของ SMEs
ในการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ ACD ในการจัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ส�ำหรับการ
จัดท�ำ PIF (Product Information File) และการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านเอกสาร
ซึ่ง ACC ได้ขอให้ ASEAN Cosmetic Association (ACA) และเจ้าหน้าที่ภาครัฐของ
ประเทศสมาชิกช่วยพัฒนาและด�ำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อช่วย SMEs ให้
สามารถปฏิบัติตาม ACD ได้
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สาขาเครือ่ งมือแพทย์ - ทีป่ ระชุมรับทราบว่าทีป่ ระชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสด้าน
เศรษฐกิจของอาเซียน ครัง้ ที่ 1/45 เมือ่ เดือนมกราคม 2557 ได้ให้การรับรองเอกสาร
ASEAN Medical Device Directive (AMDD) แล้ว และมีกำ� หนดจะเสนอให้รฐั มนตรี
เศรษฐกิจอาเซียนลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครัง้ ที่ 24
ในเดือน พฤษภาคม 2557
สาขายาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร - ที่ประชุมรับทราบความ
คืบหน้าการจัดท�ำ ASEAN Agreement on Traditional Medicine and Health
Supplement ว่าได้จัดท�ำข้อก�ำหนดทางเทคนิคแล้วเสร็จ เหลือเพียงประเด็นวันที่
ความตกลงจะมีผลบังคับใช้ โดยคาดว่าจะจัดท�ำ ASEAN Agreement on TMHS
แล้วเสร็จ เพื่อเสนอลงนามได้ในปี 2558
44. การด�ำเนินความร่วมมือกับประเทศคูเ่ จรจาต่างๆ
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ - ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการ
ด�ำเนินโครงการความร่วมมือตามแผนงาน Economic Cooperation Work Programme (ECWP) ภายใต้ ASEAN-Australia/New Zealand FTA และรับทราบว่า
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม AANZFTA SC-STRACAP
ครั้งที่ 2 ต่อเนื่องกับการประชุม ACCSQ ครั้งนี้ได้ จึงขอเสนอเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
AANZFTA SC-STRACAP ครั้งที่ 2 ต่อเนื่องกับการประชุม AAZNFTA Committee
on Trade in Goodsระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2557 ณ เมืองโอคแลนด์
ประเทศนิวซีแลนด์ ในการนี้ ACCSQ ขอให้ประเทศสมาชิกพิจารณาให้ความเห็นต่อ
ร่างระเบียบวาระการประชุม AANZFTA SC-STRACAP ครัง้ ที่ 2 และสาขาทีป่ ระสงค์
จะร่วมมือกันให้ได้เป็นท่าทีรว่ มของอาเซียนก่อนจะมีการประชุมกับออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์
สาธารณรัฐประชาชนจีน - ทีป่ ระชุมรับทราบว่ารัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
เห็นชอบให้มีการรวมกิจกรรมภายใต้ ASEAN-China TBT MoU เข้ากับ ASEAN-China FTA Sub Committee on Standards, Technical Regulations and
Conformity Assessment Procedures (SC-STRACAP) และหน่วยงาน AQSIQ
ของจีนแจ้งว่า ขอเวลาพิจารณาข้อเสนอการรวมกิจกรรมอย่างรอบคอบก่อนและ
จะแจ้งให้อาเซียนทราบ
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจาก MoU ดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่
25 ตุลาคม 2557 จึงเห็นชอบที่จะเสนอที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจ
อาเซียนพิจารณาไม่ต่ออายุ MoU ฉบับนี้ ขณะเดียวกัน ก็ขอให้ส�ำนักเลขาธิการ
อาเซียนสอบถามฝ่ายกฎหมายเกีย่ วกับการตีความการบอกเลิก MoU ทีร่ ะบุวา่ “MoU
ฉบับนี้จะต่ออายุโดยอัตโนมัติทุกสองปีเว้นแต่จะมีการบอกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร
จากอาเซียนหรือจีน เป็นเวลา 6 เดือนก่อนวันทีป่ ระสงค์จะให้บนั ทึกความเข้าใจฉบับ
นี้สิ้นสุด” ว่าหมายถึงอาเซียนสามารถบอกเลิก MoU เมื่อไรก็ได้ในช่วงเวลา 6 เดือน
โดยไม่ต้องรอให้ MoU หมดอายุใช่หรือไม่
สหภาพยุโรป - ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการด�ำเนินกิจกรรมของ
โครงการ ASEAN Regional Integration Support by the EU (ARISE) ตามAnnual
Work Plan 1 (AWP 1) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 – มีนาคม 2557 และAnnual
Work Plan2 (AWP 2) ตั้งแต่เดือน 1 พฤษภาคม 2556 – 30 เมษายน 2557 และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ/แก้ไขปรับปรุงรายละเอียดของบางกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับการด�ำเนินงานของคณะท�ำงานที่เกี่ยวข้อง และเห็นชอบให้แจ้งฝ่าย EU ทราบข้อ
เสนอแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดตามความเห็นของ ACCSQ
TISI E-magazine
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สหรัฐอเมริกา - ทีป่ ระชุมรับทราบผลการด�ำเนินงานตาม ASEAN-US Work
Plan (2012-2015) ที่ได้มีการจัด Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้าน
มาตรฐานและกฎระเบียบในด้านต่างๆ ได้แก่ (1) เครื่องมือแพทย์ (2) การก่อสร้าง
อาคารสีเขียว (3) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (4) เคมีสเี ขียว (5) ความปลอดภัยของอาหาร
(6) มาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ EEE/ICT (7) การรับรองระบบงานและ
การตรวจสอบและรับรอง และ (8) แนวปฏิบัติที่ดีในการออกกฎระเบียบ (GRP)
สถาบัน Physikalisch-TechnischeBundesanstalt (PTB) แห่งเยอรมนี
- ทีป่ ระชุมรับทราบผลการด�ำเนินโครงการ ASEAN-PTB Project on Improvement
of the Quality Infrastructure in ASEAN ระยะที่ 1 ซึ่งได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30
ธันวาคม 2556 แต่ได้ขยายเวลาจนถึงวันที่ 30 เมาษยน 2557 โดยเป็นกิจกรรมที่
สนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะท�ำงานคณะที่ 1, 2 และ 3 และประเทศกัมพูชา
ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม จ�ำนวน 6 กิจกรรม และที่ประชุมขอให้ PTB จัดส่ง
ข้อมูลการใช้งบประมาณ ปัญหา/อุปสรรค รวมถึงการประเมินผลโครงการระยะที่ 1
ส่งให้ ACCSQ ทราบด้วย
ที่ประชุมพิจารณาและให้การรับรองข้อเสนอโครงการ ระยะที่ 2 และรับ
ทราบขั้นตอนการน�ำเสนอโครงการเพื่อขอรับความเห็นชอบจากหน่วยงานภายใน
ส�ำนักเลขาธิการอาเซียน ได้แก่ Project Appraisal Meeting, Legal Services and
Agreement Division และ Committee on Permanent Representative to
ASEAN จากนั้นจึงจะสามารถจัดท�ำ Verbal Note ส่งให้รัฐบาลเยอรมนีผ่านทาง
สถานทูตเยอรมนีประจ�ำกรุงจาการ์ตา
ที่ประชุมพิจารณาให้การรับรองโครงการใหม่ที่น�ำเสนอโดย PTB จ�ำนวน
2 โครงการ ได้แก่ (1) Online-Learning Program on Quality Infrastructure
(QUISP) และ (2) การจัด Workshop เพือ่ สนับสนุนการประสานงานของคณะท�ำงาน
รายสาขาต่างๆ
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นอกเหนือจากความคืบหน้าการด�ำเนินกิจกรรมหลักของ ACCSQ ตามข้าง
ต้น ที่ประชุมยังได้พิจารณาปรับปรุงเอกสาร ASEAN Policy Guideline on Standards and Conformance และให้การรับรองเอกสาร ASEAN Guideline for
Development of MRA เพื่อใช้เป็นกรอบการท�ำงานด้านมาตรฐานและการรับรอง
ของอาเซียนที่จะสนับสนุนนโยบายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี
2558 ด้วย
55. บทบาทของ สมอ.
สมอ. ได้เข้าร่วมด�ำเนินงานใน ACCSQ อย่างแข็งขันมาโดยตลอดเพื่อช่วย
สนับสนุนความพยายามของอาเซียนในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ภายในปี 2558 และโดยที่ปัจจุบันงานในความรับผิดชอบของ
ACCSQ และคณะท�ำงานต่างๆ ขยายขอบข่ายครอบคลุมหลายสาขา
สมอ. ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติและเป็นผูแ้ ทนหลักในการเข้าร่วม
กิจกรรมของ ACCSQ จึงได้ให้ความส�ำคัญกับความร่วมมือกันของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ
และเอกชน โดยมีการตั้งคณะกรรมการหลายคณะที่มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วน
การประสานงานกับหน่วยงานควบคุมกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมด�ำเนินการอย่าง
ใกล้ชดิ และต่อเนือ่ ง เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส�ำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก เป็นต้น รวมถึงการเผยแพร่
ข้อมูลการด�ำเนินงานภายใต้กรอบอาเซียนผ่านทางคณะกรรมการต่างๆ เพื่อให้ภาค
เอกชนได้เตรียมการปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาสินค้า
ให้ได้ตามมาตรฐานที่อาเซียนเห็นพ้องต้องกัน อันจะช่วยให้สินค้าของอาเซียนเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนพิจารณาการท�ำความตกลงยอมรับร่วมกัน เพื่อช่วย
ให้สินค้าของอาเซียนเข้าสู่ตลาดอื่นได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ค้าของไทยและของอาเซียนโดยรวม
TISI E-magazine
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สกู๊ปพิเศษ
คลายร้อนด้วยเครื่องปรับอากาศ

มาตรฐาน มอก.

สกู๊ปพิเศษ

คลายร้อนด้วยเครื่องปรับอากาศมาตรฐาน
จากสภาพภูมอิ ากาศของประเทศไทยทีค่ อ่ นข้างร้อน เครือ่ งปรับอากาศจึงเป็นอีกหนึง่ ทางเลือกในการคลาย
ร้อน และยังติดอันดับสินค้าขายดีในช่วงฤดูร้อนอีกด้วย เพราะสามารถปรับอุณหภูมิให้เย็นสบาย เหมาะกับการ
ท�ำงานและจ�ำเป็นอย่างมากในพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งการการควบคุมสภาอากาศ เช่น โรงพยาบาล ห้องสมุด ส�ำนักงาน ห้องนอน
ฯลฯ

เครื่องปรับอากาศได้มาตรฐานมี มอก. ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. มอก. 385-2524		
2. มอก. 1155-2536		
3. มอก.2134-2553		
4. มอก.2546-2555		

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังห้อง
เครื่องปรับอากาศส�ำหรับห้องแบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ
เครื่องปรับอากาศส�ำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน
เครื่องปรับอากาศส�ำหรับห้อง :

ส� ำ หรั บ มาตรฐาน มอก. 2134-2553 เป็ น มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศส�ำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน เพื่อช่วย
ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อสภาวะอากาศที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย
หากไม่มีการควบคุมเรื่องประสิทธิภาพพลังงาน

ขอบข่าย มอก.2134-2553

มาตรฐานนีก้ ำ� หนดด้านประสิทธิภาพพลังงานของเครือ่ งปรับอากาศ
ส�ำหรับห้องแบบแยกส่วนและเครือ่ งปรับอากาศส�ำหรับห้อง แบบไม่แยกส่วน
ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ทีม่ ขี ดี ความสามารถท�ำความเย็นรวม
สุทธิ ไม่เกิน 12000 วัตต์ ครอบคลุมถึงชุดคอนเดนซิง และ/หรือชุดแฟน
คอยล์ ที่น�ำมาประกอบเครื่องปรับอากาศส�ำหรับห้อง
มาตรฐานดังกล่าวใช้ความหมายของค�ำในมาตรฐานนี้
โดยอาศัยเอกสารมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่
มอก. 385-2524 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง
ห้อง มอก. 1155-2536 เครื่องปรับอากาศ
ส�ำหรับห้องแบบแยกส่วน ระบาย
ความร้ อ นด้ ว ยอากาศ และ
มอก.812-2548 มอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ : เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย
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คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศส�ำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงานที่ได้มาตรฐาน มอก.
1.1 อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานขั้นต�่ำ ต้องไม่น้อยว่าค่าที่ก�ำหนดตามตารางนี้
แบบของเครื่องปรับอากาศ
ส�ำหรับห้อง
แบบไม่แยกส่วน
แบบแยกส่วน

อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน
ขีดความสามารถท�ำความ ขีดความสามารถท�ำความเย็นไม่
เย็น ไม่เกิน 8 000 W
เกิน 8 000 W ถึง 12 000 W
2.82
2.53
2.82
2.82

2.2 อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ของค่าที่ระบุ
3.3 ขีดความสามารถท�ำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ของขีด
ความสามารถท�ำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องที่ระบุ
4.4 ก�ำลังไฟฟ้าที่ก�ำหนดไม่เกินร้อยละ 110 ของก�ำลังไฟฟ้าที่ระบุ
5.5 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เป็นไปตาม มอก.812
การเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศตาม มอก. สังเกตได้จากเครื่องหมายและ
ฉลาก ดังนี้ เครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง ต้องมีเลข อักษรหรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียด
ต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร
1.1 ชื่อแบบรุ่น (Model)
กรณีแบบแยกส่วน ให้ระบุแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิงกับชื่อแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์
ที่ใช้คู่กัน ให้ระบุไว้ทั้งสองชุดคอนเดนซิงและชุดแฟนคอยล์
2.2 ชื่อแบบรุ่นของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
3.3 ชื่อแบบรุ่นของมอเตอร์พัดลมของชุดคอนเดนซิงและชุดแฟนคอยล์
4.4 หมายเลขล�ำดับเครื่อง
5.5 อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน
6.6 ขีดความสามารถท�ำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศ เป็นวัตต์ (โดยเป็น
จ�ำนวนเต็มของ 100 วัตต์ เช่น 8 132 วัตต์ ให้ระบุเป็น 8 100 วัตต์
7.7 แรงดันไฟฟ้าที่ก�ำหนด เป็นโวลต์
8.8 จ�ำนวนเฟส
9.9 ความถี่ เป็นเฮิรตซ์
10 กระแสไฟฟ้าที่ก�ำหนด เป็นแอมแปร์
11 ก�ำลังไฟฟ้าที่ก�ำหนเ เป็นวัตต์
12 ชื่อสารท�ำความเย็นและปริมาณ เป็นกรัม หรือกิโลกรัม
13 เดือน ปี ที่ท�ำ
14 ชื่อผู้ท�ำหรือโรงงานที่ท�ำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จะทะเบียน ใน
กรณีใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับถาไทยที่ก�ำหนดไว้ข้างต้น
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ข้อค�ำนึงในการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ

1.1 เลือกประเภทของเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ แบ่งออกเป็นประเภทตามลักษณะความต้องการใช้งานซึ่งมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อ ซึ่งแตกแต่งกันไป ทั้งฟังก์ชั่นการท�ำงานและคุณสมบัติต่าง รวมถึงราคาด้วย
ดังนั้นควรเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และความต้องการในการใช้งานรวมทั้ง
ได้รับการตรวจสอบรับรองด้านคุณภาพว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จากส�ำนักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้สามารถแสดงเครื่องหมาย มอก. ท�ำให้ผู้ซื้อสามารถมั่นใจได้เพราะ
เครื่องปรับอากาศที่ได้มาตรฐาน มอก. จะมีความแข็งแรง ทั้งเปลือกนอกของเครื่องและเปลือก
นอกของอุปกณ์ไฟฟ้า ในส่วนของวัสดุ และส่วนประกอบ วงจรไฟฟ้าต่างๆ ภายในเครื่องได้
มาตรฐาน มีคุณสมบัติเหมาะแก่การใช้งาน ส่วนที่เป็นเหล็กก็มีการป้องกันการเป็นสนิม และมี
การระบายน�้ำที่เกิดจากการท�ำงานหรือน�้ำฝน ที่ส�ำคัญ มอก.เลขที่ 2134-2553 ค�ำนึงถึงเรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้งาน เพราะผ่านการทดสอบอันตรายจากไฟไหม้ การหลุดหลวมของส่วน
ต่างๆ และการท�ำงานของเครื่องที่มีขีดความสามารถในการท�ำความเย็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ของค่าบีทียูที่ระบุ ยังก�ำหนดอัตราส่วนของประสิทธิภาพพลังงาน เพื่อการท�ำงานในเรื่องของ
การควบคุม้ ความเย็นให้พอเหมาะกับต่อหน่วยบีทยี ู และควบคุมพิกดั ก�ำลังไฟฟ้า สามารถในการ
ท�ำงานเมื่อแรงดันไฟฟ้าแปรเปลี่ยน โดยครอบคลุมถึงบรรจุ การแสดงเครื่องหมาย ฉลาก ซึ่ง
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
แต่หาก เครือ่ งปรับอากาศทีเ่ ลือกมาไม่ได้มาตรฐานไม่มกี ารตรวจสอบรับรอง หรือไม่มี
เครื่องหมาย มอก. ปัญหาที่พบคืด
ตัวเครื่องและชิ้นส่วนต่างๆ อาจมีคุณภาพต�่ำกว่าที่มาตรฐานก�ำหนด
สิ้นเปลื้องพลังงานไฟฟ้า ท�ำให้เสียค่าไฟฟ้าต่อเดือนมากเกิน
เสียงรบกวน ปัญหาการรั่วไหลของน�้ำจากระบบระบายน�้ำ
ไม่มีการประกันคุณภาพ อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยจะสั้น
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2.2 ขนาดของความเย็นของเครื่องปรับอากาศ

เป็นความส�ำคัญอันดับแรกๆ ในการเลือกซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ คือต้องเลือกขนาด การ
ท�ำความเย็น ของเครื่องปรับอากาศให้พอเหมาะกับห้องและการใช้งาน โดยหน่วยความเย็นที่
เราจักกันดี เรียกว่าบีทียู
ตารางแนะน�ำการประเมินขนาดของเครื่องปรับอากาศกับขนาดพื้นที่ใช้สอย
พื้นที่ห้อง (ตรม.)
9-14
15-18
19-28
29-35
36-42
43-55
56-70
71-90

ขนาดเครื่องปรับอากาศ( บีทียู)*
9,000 – 10,000
12,500
16,000-18,000
24,000
32,000
36,000
48,000
60,000
* ข้อแนะน�ำการประเมินขนาดเครื่องปรับอากาศจากบริษัทผู้ผลิต

3.3 มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

เป็นสินค้าที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จากหน่วยงานไฟฟ้า จะได้รับรองรื่องของ
การประหยัดไฟเบอร์ 5

4.4 คุณสมบัติพิเศษต่างๆ และการดีไซน์

คุณสมบัติพิเศษต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศ เช่น ฟิลเตอร์กรองอากาศ การก�ำหนด
ความเร็วความแรงของมอเตอร์, การปรับทิศทางลม การออกแบบเพื่อความสวยงามของห้อง

5.5 การติดตั้งและการบ�ำรุงรักษา

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศต้องท�ำโดยช่างผู้ช�ำนาญเท่านั้น และการใช้เครื่องปรับ
อากาศให้เต็มประสิทธิภาพ ต้องค�ำนึงถึงแผนการบ�ำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม�่ำเสมอ
ต่อเนื่องอีกด้วย
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การเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศมีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง
1.1 ควรเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศจากผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายที่เชื่อถือได้ เพราะเครื่อง
ปรับอากาศโนเนมส่วนใหญ่จะมีกำ� ลังความเย็น (BTU) น้อยกว่าทีแ่ สดงไว้บนฉลาก หรือทีภ่ าษา
ช่างแอร์เรียกว่าไม่เต็มบีทียู เครื่องปรับอากาศจากผู้ผลิตโนเนมส่วนใหญ่มีก�ำลังความเย็นเพียง
70 - 80% ของที่โฆษณาไว้ นอกจากจะมีก�ำลังความเย็นไม่เต็มบีทียู แล้ว แอร์โนเนมยังมี
เสียงดังแล้วยังเสียเร็วด้วย
22. ควรเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ ที่มีฉลากระหยัดไฟเบอร์ 5 หรือเบอร์ 4 และได้มาตร
ฐานอุตสากรรม (มอก.) เพราะได้รบั การทดสอบความสามารถ ในการท�ำความเย็นแล้ว นอกจาก
นี้ควรพิจารณาประกอบกับผู้ผลิตทีมีความน่าเชื่อถือด้วย เนื่องจากว่าอาจจะมีผู้ผลิตบางราย
ปลอมฉลากเบอร์ 5 ด้วย
33. เลือกใช้เครือ
่ งปรับอากาศของผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จ�ำหน่ายทีม่ บี ริการหลังการขายทีด่ ี ข้อ
นี้เป็นข้อมี่มีความส�ำคัญมากและผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีความช�ำนาญและได้มาตรฐาน
44. มีมาตรฐานรับรองจาก สมอ. แสดงเครื่องหมาย มอก.
55. มีมาตรฐานการใช้บริการหลังการขายที่ดี
่ งต้องเหมาะกับห้องปรับอากาศ เนือ่ งจากการใช้งานติดต่อกันไม่นอ้ ย
66. การเลือกเครือ
กว่า 8 ปี และอากาศจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นทุกปี
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ข้อแนะน�ำในการใช้เครื่องปรับอากาศ
1.1 ปรับอุณหภูมิของเครื่องตามความเหมาะสม
25 -26 องศาเซลเซียล
2.2 อย่าเปิดหน้าต่างในขณะทีใ่ ช้เครือ่ ง เพราะจะ
ท�ำให้เครื่องท�ำงานหนัก
3 หมัน
3.
่ ท�ำความสะอาดแผ่นกรองเสมอ โดยล้าง
ด้วยน�้ำอุ่น และสบู่
4 ควรศึกษาและปฏิบต
4.
ั ติ ามคูม่ อื ทีม่ ากับเครือ่ ง
ปรับอากาศอย่างเคร่งครัด
55. หากเครือ
่ งมีปญ
ั หา ควรติดต่อช่างทีม่ คี วามรู้
หรือศูนย์บริการ
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WTO/TBT

WTO/TBT

WTO/TBT
WTO Type and no.

G/TBT/N/SAU/586

ผลิตภัณฑ์

ICS: 13.120, 97.170.

เรื่อง

The Kingdom of Saudi Arabia / Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) / Household and
similar electrical appliances - Safety - Part 2-52: Particular requirements for oral hygiene appliances

เจ้าของกฎระเบียบ

ซาอุดีอาระเบีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหาโดยสรุป

มาตรฐานความปลอดภัยส�ำหรับอุปกรณ์ดูแลช่องปาก

WTO Type and no.

G/TBT/N/SAU/587

ผลิตภัณฑ์

ICS: 13.120.

เรื่อง

The Kingdom of Saudi Arabia / Saudi Standards, Metrology
and Quality Organization (SASO) /Household and similar
electrical appliances - Safety - Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters

เจ้าของกฎระเบียบ

ซาอุดีอาระเบีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหาโดยสรุป

มาตรฐานความปลอดภัยส�ำหรับเครื่องท�ำน�้ำร้อนชนิดใช้ได้ทันที
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WTO Type and no.

G/TBT/N/SAU/588

ผลิตภัณฑ์

ICS: 97.030.

เรื่อง

The Kingdom of Saudi Arabia / Saudi Standards, Metrology
and Quality Organization (SASO) / Household and similar
electrical appliances - Safety - Part 2-98: Particular requirements for humidifiers

เจ้าของกฎระเบียบ

ซาอุดีอาระเบีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหาโดยสรุป

มาตรฐานความปลอดภัยส�ำหรับเครื่องท�ำความชื้น

WTO Type and no.

G/TBT/N/SAU/589

ผลิตภัณฑ์

ICS: 23.120.

เรื่อง

The Kingdom of Saudi Arabia / Saudi Standards, Metrology
and Quality Organization (SASO) / Household and similar
electrical appliances - Safety - Part 2-88: Particular requirements for humidifiers intended for use with heating,
ventilation, or air-conditioning systems

เจ้าของกฎระเบียบ

ซาอุดีอาระเบีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหาโดยสรุป

มาตรฐานความปลอดภัยส�ำหรับเครื่องท�ำความชื้นที่ใช้ความ
ร้อน ระบายอากาศหรือระบบเครื่องปรับอากาศ
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WTO Type and no.

G/TBT/N/SAU/590

ผลิตภัณฑ์

ICS: 23.120.

เรื่อง

The Kingdom of Saudi Arabia / Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) / Household and
similar electrical appliances - Safety - Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances

เจ้าของกฎระเบียบ

ซาอุดีอาระเบีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหาโดยสรุป

มาตรฐานความปลอดภัยส�ำหรับอุปกรณ์ล้างแอร์

WTO Type and no.

G/TBT/N/SAU/591

ผลิตภัณฑ์

ICS: 97.040.20.

เรื่อง

The Kingdom of Saudi Arabia / Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) /Household and
similar electrical appliances - Safety - Part 2-36: Particular requirements for commercial electric cooking ranges,
ovens, hobs and hob elements

เจ้าของกฎระเบียบ

ซาอุดีอาระเบีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหาโดยสรุป

มาตรฐานความปลอดภัยส�ำหรับหม้อหุงข้าว เตาอบ เตาไฟฟ้า
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WTO Type and no.

G/TBT/N/SAU/592

ผลิตภัณฑ์

ICS: 97.040.020.

เรื่อง

The Kingdom of Saudi Arabia / Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) / Household and
similar electrical appliances - Safety - Part 2-42: Particular requirements for commercial electric forced convection ovens, steam cookers and steam-convection ovens

เจ้าของกฎระเบียบ

ซาอุดีอาระเบีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหาโดยสรุป

มาตรฐานความปลอดภัยส�ำหรับเตาไฟฟ้า หม้อไอน�้ำ และเตาอบ
ไฟฟ้า

WTO Type and no.

G/TBT/N/SAU/593

ผลิตภัณฑ์

ICS: 13.120.

เรื่อง

The Kingdom of Saudi Arabia / Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) / Household and
similar electrical appliances - Safety - Part 2-12: Particular requirements for warming plates and similar appliances

เจ้าของกฎระเบียบ

ซาอุดีอาระเบีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหาโดยสรุป

มาตรฐานความปลอดภัยส�ำหรับแผ่นรองของร้อน
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WTO Type and no.

G/TBT/N/SAU/594

ผลิตภัณฑ์

ICS 97.030.

เรื่อง

The Kingdom of Saudi Arabia / Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) / Household and
similar electrical appliances - Safety - Part 2-49: Particular requirements for commercial electric appliances for
keeping food and crockery warm

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

ซาอุดีอาระเบีย

มีผลบังคับใช้

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหาโดยสรุป

มาตรฐานความปลอดภัยส�ำหรับเครื่องเคลือบดินเผาอุ่นอาหาร

WTO Type and no.

G/TBT/N/SAU/595

ผลิตภัณฑ์

ICS: 13.120.

เรื่อง

The Kingdom of Saudi Arabia / Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) / Household and
similar electrical appliances - Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable
cooking appliances

เจ้าของกฎระเบียบ

ซาอุดีอาระเบีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหาโดยสรุป

มาตรฐานความปลอดภัยส�ำหรับอุปกรณ์ย่าง/ปิ้งแบบพกพา
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WTO Type and no.

G/TBT/N/SAU/596

ผลิตภัณฑ์

ICS: 97.040.20.

เรื่อง

The Kingdom of Saudi Arabia / Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) / Household and
similar electrical appliances - Safety - Part 2-38: Particular requirements for commercial electric griddles and
griddle grills

เจ้าของกฎระเบียบ

ซาอุดีอาระเบีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหาโดยสรุป

มาตรฐานความปลอดภัยส�ำหรับกระทะไฟฟ้าส�ำหรับปิ้งและอบ

หมายเหตุ สามารถอ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ http://www.tisi.go.th/wto/notif.php
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สมอ. จัดพิธรี ดน้ำ�ขอพรในเทศกาล
วันสงกรานต์
นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ สมอ. ร่วมสืบสานประเพณี
วันสงกรานต์ โดยจัดพิธีสรงน�้ำพระพุทธรูป และรดน�้ำขอพรผู้บริหาร สมอ. โดย ลมอ. ได้ให้พร
แก่เจ้าหน้าที่ สมอ. เพื่อเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ บริเวณ
ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร สมอ.
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สมอสาร

สมอ. เป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศ ISO/TC 34
Food products เพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
นางรัชดา อิสระเสนารักษ์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
ระหว่างประเทศ ISO/TC 34 Food Products เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ในเรือ่ งอาหารแก่ผบู้ ริโภค
ทัว่ โลก และก�ำหนดหลักเกณฑ์หาแนวทางในการปฏิบตั ดิ า้ นการมาตรฐานระหว่างประเทศเกีย่ ว
กับอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์
กรุงเทพฯ

TISI E-magazine

35

อุตสาหกรรมนำ�ความรู้ มอก.9999 สู่ภาคอีสาน
มุ่งสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สมดุลและยั่งยืน
นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานเปิดงานสัมมนา มอก.9999 น�ำ
อุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกิดการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูภ่ าคอุตสาหกรรม และเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานการประกอบธุรกิจบนหลัก
การของความพอประมาณ ความมีเหตุมผี ล การมีภมู คิ มุ้ กันในตัวทีด่ ี ความรูแ้ ละคุณธรรม เมือ่ วัน
พุธที่ 30 เมษายน 25 พ.ศ. 57 ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
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อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง
ขอการสนับสนุนการโฆษณา

เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแอบอ้าง
ชื่ อ สมอ. เพื่ อ ขอการสนั บ สนุ น ให้ ล งโฆษณา
ในหนังสือรายงานประจ�ำปี และเอกสารเผยแพร่
ของทาง สมอ. นั้น ขอเรียนว่า สมอ. ไม่มีนโยบาย
ในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์จัดท�ำฉบับพิเศษ
โดยวิ ธี ก ารขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจาก
ผู้ประกอบการ หาก สมอ. จะด�ำเนินการจัดท�ำ
จะด�ำเนินการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน จึงขอ
แจ้งเตือนผู้ประกอบการอย่าได้หลงเชื่อในหนังสือ
ขอการสนั บ สนุ น การจั ด ท� ำ หนั ง สื อ รายงาน
ฉบับพิเศษใดๆ ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว
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เตือนร้านจำ�หน่ายทั่วประเทศ

ระวังมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่
กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สมอ. และ
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ เข้าไปตรวจสินค้าในร้านจ�ำหน่ายต่างๆ
สมอ. ขอเรียนว่าการปฏิบตั หิ น้าทีต่ รวจร้านจ�ำหน่ายนัน้
เจ้าหน้าทีข่ อง สมอ. จะแสดงบัตรประจ�ำตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ สมอ. ที่ออกให้โดย สมอ. (ตามความใน
มาตรา 45 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ) และแสดงบัตรทุกครั้ง
ก่อนที่จะตรวจสินค้าภายในร้าน หากเจ้าของร้าน
มีข้อสงสัย โทรสอบถามที่โทร. 02 202 3429,
02 202 3517
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ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
75/42 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
http://www.tisi.go.th
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