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“Accreditation – Delivering Confidence in the provision of energy” 
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“Accreditation – Delivering Confidence in the provision of energy”

ในวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรอง
ระบบงาน (International Accreditation Forum – IAF) และองค์การระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการประสานงานการรบัรองระบบงานห้องปฏบิตักิาร (International 
Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC) ก�าหนดให้เป็นวันรับรองระบบ
งานโลก เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของการรับรองระบบงาน (Accred-
itation) และขอความร่วมมอืประเทศสมาชกิร่วมกนัรณรงค์ส่งเสรมิกจิกรรมด้านการ
รับรองระบบงานในวันดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี ในปีนี้ ได้ก�าหนดหัวข้อรณรงค์  
“Accreditation - Delivering Confidence in the provision of energy”  
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงบทบาทและความส�าคัญของการรับรอง
ระบบงานในการสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ต่อสาธารณะ สิ่งแวดล้อม และมีความยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจ 
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ส�านกังานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แลกหน่วยรับรองระบบ
งานของไทย 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ และ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสมาชิกของ 
IAF ได้ร่วมกนัจัดกจิกรรมส่งเสรมิการรบัรองระบบงานภายใต้หวัข้อดงักล่าว เพือ่เพิม่
ขดีความสามารถในการแข่งขนัภาคพลงังานของไทยให้มคีวามปลอดภัยต่อสาธารณะ 

เกิดความยั่งยืนทางพลังงาน ขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง
แกรนด์ฮอลล์ 201-203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพฯ

การที่หน่วยรับรองระบบงาน ของไทยทั้ง 4 หน่วยงาน ได้เข้าร่วม
เป็นสมาชกิของ IAF และ ILAC ส่งผลให้การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง 
หน่วยตรวจ และห้องปฏิบตักิารของไทยเป็นทีเ่ชือ่ถือและได้รับการยอมรบั
จากประเทศสมาชิก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการรับรองของ
ประเทศไทยโดยรวม และเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาท�าความตกลงให้มี
การยอมรับร่วมกับประเทศคู่ค้า ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในด้านการ
ตรวจสอบรบัรองสนิค้า บรกิาร ให้เป็นทีย่อมรับร่วมกัน ลดความซ�า้ซ้อนของ
การตรวจสอบรับรองและเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและ

บริการของไทยในตลาดโลก
กิจกรรมภายในงาน ได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “Accreditation –  

Delivering Confidence in the provision of energy” โดยวิทยากรผู้ทรง
คุณวุฒิ ประกอบด้วย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) นายประมวล จนัทร์พงษ์  อธบิดี
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน นายสมชาย โรจน์รุ่งวศนิกุล ผูว่้าการ
การไฟฟ้านครหลวง นางสุดา นันทวิทยา ผู้อ�านวยการส�านักบริหารและรับรองห้อง
ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ นายญาณพัฒน์ อู่ทองทรัพย์ ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ด�าเนินการเสวนาโดย นายเอกนิติ 
รมยานนท์ ผู้อ�านวยการกลุ่มวิชาการและประสานการรับรองระบบงาน
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นอกจากการเสวนาแล้วยังจัดให้มีการลง
นามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทาง
วิชาการประกอบด้วย

 ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการ
รับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ระหว่าง กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ
ส�านกังานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม

 ความร่วมมือใน
การส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้วสัดอุ้างองิรบัรองทีผ่ลติในประเทศไทย ระหว่าง
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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 ส�าหรับกิจกรรมด้านหน้าห้องสัมมนามีการแสดงนิทรรศการให้ความรู้
แก่หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) หน่วยรับรอง (Certification 
Body) หน่วยตรวจ (Inspection Body) ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) หน่วยงาน
เจ้าของกฎระเบียบ (Regulators) ผู้ประกอบการและสถาบันอิสระทั้งภาครัฐและ
เอกชน เกีย่วกบัมาตรฐานและการตรวจสอบออกใบรบัรองตามแนวทางองค์การการ
ค้าโลก 

 การจัดงานวันรับรองระบบงานโลกครั้งนี้ จึงเป็นการส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการรับรองระบบงานและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตระหนักถึงบทบาทและความส�าคัญของการรับรองระบบงานต่อการสนับสนุนและ

อ�านวยความสะดวกในการด�าเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ รวมถึง
ประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบและรบัรองภายใต้การรบัรองระบบงาน 

ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อสาธารณะ สิ่งแวดล้อม และมีความยั่งยืนในการ

ด�าเนินธุรกิจ





สกู๊ปพิเศษ

กำรรับรองระบบงำน
กับ กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรจัดกำรพลังงำน
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สกู๊ปพิเศษ

กำรรับรองระบบงำน กับ กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรจัดกำรพลังงำน

การรับรองระบบงาน คือ การประเมินหน่วยตรวจสอบและรับรอง (ห้องปฏิบัติ
การ หน่วยตรวจ และหน่วยรับรอง) อย่างเป็นอิสระ โดยหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้
มั่นใจว่าหน่วยตรวจสอบและรับรองด�าเนินกิจกรรมอย่างซื่อตรง เป็นกลาง และมีขีดความ
สามารถ การรบัรองระบบงาน จะช่วยสร้างความเชือ่ม่ันในการจดัการพลังงานได้นัน้ จ�าเป็นต้อง
ค�านึงถึงการจัดหาพลังงาน โดยจะต้อง

 สะอาด และปลอดภัยต่อสาธารณะและสิ่งแวดล้อม
 ปลดปล่อยของเสียในระดับปลอดภัย
 น�้ามันและก๊าซที่ใช้มีคุณภาพ และปริมาณที่ถูกต้อง ภาครัฐเก็บได้ภาษีครบถ้วน
 ผลิตไฟฟ้าขนาดย่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตั้งอย่างปลอดภัย
 เชื่อถือประสิทธิภาพพลังงานของภาคอุตสาหกรรมได้
 พลังงานทดแทนมีประสิทธิผล และคุ้มค่า 

 การตรวจสอบและรับรอง กับ การจัดหาพลังงาน

การตรวจสอบและรับรอง

ภาพประกอบ ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรอง

การรับรองระบบงาน

สินค้าและบริการ ผู้บริโภค

การทดสอบ
การสอบเทียบ

การตรวจ
การรับรอง

การออกแบบ
วัตถุดิบ
ตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์
ระบบการจัดการ

บุคลากร 
ฯลฯ

มีคุณภาพ
ปริมาณครบถ้วน

ปลอดภัย
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มอก./ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงาน เพื่อสร้างความยั่งยืน
ในการจัดการพลังงาน

มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (มอก./ISO 50001) ได้จัดท�าขึ้นเพื่อให้องค์กร
ต่างๆ ได้น�าไปใช้ เพื่อช่วยควบคุมและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รองรับกับวิกฤติด้าน

พลงังานและลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนั มาตรฐานนีใ้ช้หลกั
การการปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง ด้วยการกระบวนการ PDCA เข้าไปในกจิกรรม

ประจ�าในการจัดการพลังงานขององค์กรโดยมีรายละเอียดดังนี้
 เป็นการจัดระบบและกระบวนการที่จ�าเป็นเพ่ือการ

ปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน ประสิทธิภาพพลังงาน ลักษณะ
การใช้พลังงานและปริมาณการใช้พลังงานได้อย่างต่อเนื่อง 

 เป็นมาตรฐานสมัครใจ 
 ใช้ได้กับองค์กรทุกขนาดและทุกประเภท 

 บรูณาการเข้ากบัระบบการจดัการด้านอืน่ๆ ได้

 จากแท่นขุดเจาะสู่ผู้บริโภค

ภาพประกกอบ ขั้นตอนการจัดหาพลังงาน โดยใช้การตรวจสอบและรับรอง

- การตรวจเครื่องขุด
เจาะ
- การตรวจเครื่องมือ
- ก า รตรวจความ
ปลอดภัยในการติด
ตั้ง
-การวัดอัตราการ
ไหล/ความดนัในการ
ผลิต

- ก า ร ท ด ส อ บ ห า
ปริมาณสารตะกั่ว 
สารเจือปน การปน
เป ื ้ อ นแบค ที เรี ย 
ความหนาแน่น
- ก า ร ส อ บ เ ที ย บ
เครื่องมือวัด
-การรับรองช่าง/ผู ้
ตรวจ NDT
-การรับรองระบบ
การจัดการ

- ก า ร รั บ ร อ ง
กระบวนการขนส่ง

- การสอบเทียบหัว
จ่ายน�้ามัน
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หลักการส�าคัญ
การวางแผน : ทบทวนด้านพลังงาน จัดท�าฐานข้อมูลด้านพลังงาน ตัวชี้วัดสมรรถนะ

ด้านพลังงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน
ตามนโยบายพลังงานขององค์กร

การปฏิบัติ : น�าแผนการจัดการพลังงานไปปฏิบัติ
การตรวจ : เฝ้าระวังและวัดกระบวนการและลักษณะของการด�าเนินงานที่มีต่อ

สมรรถนะด้านพลังงาน เทียบกับนโยบายพลังงานและวัตถุประสงค์ด้านพลังงาน
การแก้ไขและปรบัปรงุ : ปรับปรงุสมรรถนะด้านพลงังานและระบบการจดัการพลงังาน

อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของ มอก./ISO 510001  
 ลดต้นทุนด้านพลังงาน 
 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

โดยสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ได้ ดังนี้
ประโยชน์ต่อองค์กร
1. เกิดการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ  หมายถึง ทราบสภาพการใช้พลังงานของ

ตนเอง รู้ว่าจะจัดการหรือควบคุมพื้นที่ใดที่ใช้พลังงานสูงหรือเกินค่าที่ก�าหนด จนเป็นผลให้เกิด
การวางแผนในการปรับปรุงโดยการสร้างมาตรการต่างๆ ต่อไป

2.  เกดิดชันชีีว้ดัสมรรถนะขององค์กร (Company Performance Indicator) ในด้าน
พลังงาน เพิ่มขึ้นให้กับองค์กร นอกเหนือจากดัชนีชี้วัดอื่นๆ ที่ผู้บริหารมีอยู่แล้ว เช่น ด้านการ
เงิน ด้านยอดขาย ด้านบุคลากร เป็นต้น ซึ่งดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (Energy Perfor-
mance Indicator ; EnPI) นี้ จะเข้ามามีบทบาทในการที่ผู้บริหารสามารถใช้ติดตามการปฏิบัติ
ต่างๆ ของทั่วพื้นที่ที่มีการใช้พลังงานในการควบคุมและจัดการการใช้พลังงานได้เป็นอย่างดี 

การตรวจประเมิน
ภายใน

การปฏิบัติการ แก้ไข และการ
ปฏิบัติการป้องกัน

การเฝ้าระวัง การวัด 
และการวิเคราะห์

การทบทวนการ
บริหารงาน

นโยบายพลังงาน

การตรวจ

การวางแผนด้านพลังงาน

การน�าไปปฏิบัติและการ
ด�าเนินการ

1

2
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3  เกิดการควบคุมการปฏิบัติงาน (Standard Operation Control ; SOP) ใน
เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน ซึ่งท�าให้ผู้ปฏิบัติงานทราบการควบคุมให้เครื่องจักร/อุปกรณ์
ท�างานในสภาวะที่เหมาะสม และ สามารถเฝ้าติดตาม รวมถึงปรับปรุงได้ในทันที 

4.  เกดิการตรวจวดัการใช้พลงังาน หรอื ประสทิธภิาพ ของเครือ่งจกัรอปุกรณ์ทีส่�าคญั
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อเฝ้าติดตาม หรือ ควบคุมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม

5.  เกิดการยอมรับในระดับสากลเป็นการเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กรในด้าน CSR 
อีกทางหนึ่ง

6.  เกิดการลดต้นทุนด้านพลังงานอย่างยั่งยืน ท�าให้องค์กรสามารถเป็นการเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันในตลาด และ เป็นการเพิ่มความสามารถในการผลิตและบริการ

7.  เกิดการติดตามกฎหมายที่องค์กรต้องปฏิบัติตามในด้านพลังงานต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติให้สอดคล้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนด 

8.  เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการควบคุมและอนุรักษ์พลังงานในพนักงาน
ทุกระดับ อันเป็นผลมาจากการมีก�าหนดดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน เป้าหมายและ 
แผนงานต่างๆ ในแต่พื้นที่ที่มีการใช้พลังงานอย่างเป็นระบบ 

ประโยชน์ต่อพนักงาน
1.  เกดิการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบท้ังด้านข้อก�าหนด ด้านเทคนคิ และด้านจติส�านกึอนรุกัษ์พลงังานเป็นการ

เพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติตามระบบจัดการพลังงานที่ก�าหนดเอาไว้
ประโยชน์ต่อประเทศไทยและประโยชน์ต่อโลก
1.  เกิดการควบคุม การลดใช้พลังงาน และการเปลี่ยนมาใช้พลังงานรูปแบบอื่นๆ อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ขององค์กรต่างๆ ท�าให้ประเทศสามารถลดการน�าเข้าพลงังาน และเป็นการเพิม่ความม่ันคงทางพลงังานอกีทางหนึง่ด้วย
2.  เกิดกลไกในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมจากกลไกอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว

 โครงสร้างระบบการตรวจสอบและรับรองด้านพลังงาน

หน่วยรับรอง
ระบบงานแห่งชาติ 

(กมช.)

เชื่อมั่น ไว้วางใจ มีหลักประกัน

หน่วยตรวจสอบและรับรอง
(ห้องปฏิบัติการทดสอบ และ สอบเทียบ

หน่วยตรวจ หน่วยรับรอง)

มาตรฐาน/กฎระเบียบ/ข้อก�าหนดทาง
เทคนิค/เกณฑ์ก�าหนดอื่นๆ

มาตรฐานสากล

MoU MRA

ผู้ประกอบกิจการ
(สินค้า/บริการ, กระบวนการ, อุปกรณ์, องค์กร,
ระบบการบริหารจัดการ, บุคลากร และอื่นๆ)

หน่วยงานของรัฐ ผู้บริโภค ผู้ซื้อ

องค์กรระหว่างประเทศให้การ

ยอมรับหน่วยงานของรัฐ
ภาครัฐด้านพลังงาน

ประเมินความสามารถ

ประเมินความสอดคล้อง

3

4

5

6

7

8

1

1

2
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สมอ. กับการรับรองระบบงาน
สมอ. ให้บรกิารด้านการรบัรองระบบงานภายใต้พระราชบัญญัตกิารมาตรฐานแห่งชาติ 

พ.ศ.2551 ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) ให้แก่หน่วย
ตรวจสอบและรับรองสาขาต่างๆ ดังนี้

1. ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 ในสาขาต่างๆ เช่น

 การทดสอบโซล่าร์เซลล์
 การทดสอบคุณภาพน�้ามัน
 การทดสอบแบบไม่ท�าลาย (NDT)
 การสอบเทียบมาตรวัดการไหล ความดัน อุณหภูมิ

2. หน่วยรับรอง สาขาต่างๆ เช่น
 การบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)
 การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
 การวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP)
 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001)
 ผลติภณัฑ์ ได้แก่ คอมพวิเตอร์ การพฒันาซอฟท์แวร์ มาตรฐานส่ิงบ่งชีท้างภมิูศาสตร์ (GI)
 การจดทะเบียนบุคลากร ได้แก่ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
 การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ISMS)
 การจัดการพลังงาน (ISO 50001) 
 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS)
 ความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (GHG) 
 สาขาการรับรองระบบงานหน่วยรับรองมาตรฐานท่องเทียวไทย
 มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (TLS) 

3. หน่วยตรวจ สาขาต่างๆ เช่น
 การตรวจหม้อไอน�้า (บอยเลอร์)
 การตรวจการทดสอบแบบไม่ท�าลาย (NDT)
 การตรวจสินค้าเพื่อการส่งออก

สมอ. ให้การรับรองระบบงานตามความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ากระบวนการผลิตสินค้าและบริการมีความเหมาะสมและปลอดภัยใน
การน�าไปใช้อุปโภคบริโภคตามมาตรฐาน ข้อก�าหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

จึงกล่าวได้ว่าการรับรองระบบงาน จะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยในทุกภาคส่วน
ให้เข้าสูก่ระบวนการตรวจสอบและรบัรอง เพือ่ให้การด�าเนนิงานด้านการมาตรฐานเป็นเอกภาพ 
เป็นที่ยอมรับร่วมกันในผลการตรวจสอบและรับรอง และเพิ่มขีดความสามารถด้านการค้าของ
ไทยในเวทีการค้าระดับภูมิภาคและสากลอีกด้วย

1

2

3
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การรับรองระบบงาน กับการยอมรับจากนานาประเทศ
ผลการตรวจสอบและรับรองจากประเทศไทยเป็นทีย่อมรบัจากนานาประเทศโดยผ่าน

กลไกข้อตกลงการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement – MRA, Multilateral 
Recognition Arrangement - MLA) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วม ดังต่อไปนี้

ประเทศไทยมีหน่วยรับรองระบบงาน 4 แห่ง มีขอบข่ายการรับรองระบบงานดังนี้

หน่วยรับรอง หน่วยตรวจ ห้องปฏิบัติการทดสอบ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ส�านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

ล�าดับ กิจกรรมรับรองระบบงาน ระดับภูมิภาค ระดับระหว่างประเทศ

 1 ระบบบริหาร

งานคุณภาพ (Quality 

management System 

– QMS: ISO/IEC 17021)

PAC MLA

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(24 สิงหาคม 2543)

IAF MLA 

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม

(10 พฤศจิกายน 2543)

2 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

(Environmental manage-

ment System – EMS: 

ISO/IEC 17021)

PAC MLA

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(27 พฤศจิกายน 2546)

IAF MLA 

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม

(9 ตุลาคม  2547)

3 การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

(product Certification : 

ISO/IEC 17065)

PAC MLA

ส�านักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

(17 มิถุนายน 2553)

IAF MLA

ส�านักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

(29 กันยายน 2553)

4 ห้องปฏิบัติการ

ทดสอบ 

(Testing Laboratory: ISO/

IEC 17025)

APLAC MRA

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(25 ตุลาคม 2544)

• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

(14 พฤศจิกายน 2545)

• กรมวิทยาศาสตร์บริการ

(22 พฤษภาคม 2549)

ILAC MRA

• ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม

(3 พฤศจิกายน 2544)

• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

(4 เมษายน 2546)

• กรมวิทยาศาสตร์บริการ

(23 สิงหาคม 2549)



18 สมอสาร

หมายเหต ุ

1.  องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum : IAF)

2.  องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรบัรองระบบงานห้องปฏบัิตกิาร (International Laboratory Accreditation 

Cooperation : ILAC)

3.  องค์การภูมิภาคแปซิฟิคว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Pacific Accreditation Cooperation : PAC)

4. องค์การภูมิภาคแปซิฟิคว่าด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (Asia Pacific Laboratory Accreditation 

Cooperation : APLAC)

5 ห้องปฏิบัติการ

สอบเทียบ (Calibration 

Laboratory: ISO/IEC 

17025)

APLAC MRA

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(25 ตุลาคม 2544)

ILAC MRA

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม

(3 พฤศจิกายน 2544)

6 ห้องปฏิบัติการ

ทางการแพทย์ (Medical 

Laboratory: ISO 15189)

APLAC MRA

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

(18 เมษายน 2550)

-

7 หน่วยตรวจ

(Inspection Body : ISO/

IEC 17020)

APLAC MRA

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(9 ธันวาคม 2552)

ILAC MRA

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม

(25 ตุลาคม 2555)

การรับรองระบบงาน กับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ปี 58
ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าสิบประเทศสมาชิกอาเซียนจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน หรือ  เออีซีอย่างเต็มรูปแบบ มีการปรับลดภาษีศุลกากรและมาตรการที่มิใช่ภาษีอื่นๆ 
รวมทัง้มาตรการด้านมาตรฐานและการตรวจสอบและรบัรองด้วย  เพือ่อ�านวยความสะดวกและ
เพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น  สินค้าอุตสาหกรรม ๒ กลุ่ม ที่มีความก้าวหน้าของ
การปรบัมาตรฐานและกฎระเบยีบรวมทัง้การจดัท�าความตกลงยอมรบัร่วมผลการตรวจสอบและ
รับรองค่อนข้างมาก และคาดว่าจะมีการน�าไปใช้อย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๕๘ ประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วนบางส่วน  การ
ส่งเสรมิให้นกัลงทุนท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศขยายการด�าเนนิธรุกจิห้องปฏบิตักิารทดสอบ 
ซึง่จะมปีรมิาณความต้องการทดสอบเพือ่รองรบัการขออนญุาตผลติและน�าเข้าผลติภณัฑ์ทีม่พีระ
ราชกฤษฎีกาให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการทดสอบตามมาตรฐานที่
อาเซียนตกลงใช้ร่วมกัน ซึ่งอ้างอิงมาจากมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก เช่น มาตรฐาน 
IEC ส�าหรบัผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ และมาตรฐาน UNECE ส�าหรบัผลติภณัฑ์
ยานยนต์และชิ้นส่วน ก็จะมีเพิ่มขึ้นตามล�าดับ
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ในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการทดสอบมีความ
สามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จึงเป็นภารกิจหนึ่งของ สมอ. เพราะจะท�าให้ผลการ
ทดสอบจากห้องปฏิบัติการเหล่านี้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาค
เอกชนในประเทศไทยและในต่างประเทศ 

ดงันัน้ในอนาคตอนัใกล้ โครงสร้างพืน้ฐานด้านการมาตรฐานจะเป็นปัจจยัส�าคญัในการ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ จึงต้องมีการประสานความร่วม
มอืระหว่างผูป้ระกอบการ สมาคมวชิาชพี หน่วยตรวจสอบและรบัรอง และ สมอ. ให้ใกล้ชดิมาก
ยิง่ขึน้  เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อม  และสร้างโอกาสในการประกอบธรุกจิด้านการตรวจสอบ
รบัรอง หากผูป้ระกอบท่านใดต้องการข้อมูลเพือ่ส่งเสรมิให้ห้องปฏบัิตกิารทดสอบมีความสามารถ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส�านักงานคณะ
กรรมการมาตรฐานแห่งชาติ โทร. 0 2202 3486-7

โครงสร้างระบบการตรวจสอบและรับรองที่เป็นสากลอ�านวยความสะดวก
ทางการค้า ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม 

หน่วยรับรอง
ระบบงานแห่งชาติ

เชื่อมั่น ไว้วางใจ มีหลักประกัน

หน่วยตรวจสอบและรับรอง
(ห้องปฏิบัติการทดสอบ และ สอบเทียบ

หน่วยตรวจ หน่วยรับรอง)

มาตรฐาน/กฎระเบียบ/ข้อก�าหนดทาง
เทคนิค/เกณฑ์ก�าหนดอื่นๆ

มาตรฐานสากล

ผู้ประกอบกิจการ
(สินค้า/บริการ, กระบวนการ, อุปกรณ์, องค์กร,
ระบบการบริหารจัดการ, บุคลากร และอื่นๆ)

หน่วยงานของรัฐ ผู้บริโภค ผู้ซื้อ

องค์กรระหว่างประเทศให้การ

ยอมรับหน่วยงานของรัฐ
รัฐให้การยอมรับ
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WTO/TBT

WTO/TBT

WTO Type and no. G/TBT/N/ZAF/165

ผลิตภัณฑ์ ICS 43.

เรื่อง Proposed Amendment of the compulsory specification for 
motor vehicles of category M1 

เจ้ำของกฎระเบียบ แอฟริกาใต้

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 5 สิงหาคม 2556

มีผลบังคับใช้

เนื้อหำโดยสรุป แก้ไขกฎระเบียบรถไฟที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

WTO Type and no. G/TBT/N/ZAF/166

ผลิตภัณฑ์ ICS 43

เรื่อง Proposed Amendment of the compulsory specification for 
the motor vehicles of category N1 

เจ้ำของกฎระเบียบ แอฟริกาใต้

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 5 สิงหาคม 2556

มีผลบังคับใช้

เนื้อหำโดยสรุป แก้ไขกฎระเบียบรถไฟที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
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WTO Type and no. G/TBT/N/ZAF/167

ผลิตภัณฑ์
Electric filament or discharge lamps, including sealed 
beam lamp units and ultra-violet or infra-red lamps; 
arc-lamps. (HS 8539); Lamps and related equipment (ICS 
29.140); Incandescent lamps.

เรื่อง VC 9091 – Compulsory Specification for single-capped flu-
orescent lamps 

เจ้ำของกฎระเบียบ แอฟริกาใต้

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

เนื้อหำโดยสรุป ข้อก�าหนดการประหยัดพลังงานและความปลอดภัยส�าหรับหล
อดฟลูออเรสเซนต์ขั้วเดี่ยว
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WTO Type and no. G/TBT/N/MYS/35

ผลิตภัณฑ์
Communications equipment (HS Code: 8443, 8517, 8525, 
8526, 8527 and 8529 under the Customs Act 1967, Cus-
toms (Prohibition of Import) Order 2012)

เรื่อง

Below are the lists of new and revised Technical Codes for 
the purpose of certifying communications equipment un-
der the Communications and Multimedia (Technical Stan-
dards) Regulations 2000:
1. Specification for Terminal Equipment Connecting to the 
Public Switched Telephone Network (PSTN) (SKMM MTSFB 
TC T001:2013 - Revised);
2. Specification for ACLIP Facility for Connection to PSTN 
(SKMM MTSFB TC T002:2013 –Revised);
3. Specification for PABX System for Connection to PSTN 
(SKMM MTSFB TC T003:2013 Revised);
4. Specification for Digital Terrestrial Television Broadcast 
Receiver (SKMM MTSFB TC T004:2013 - Revised);
5. Specification for Direct-To-Home Satellite Broadcast 
Receiving Antenna (SKMM MTSFB TC T005:2013 – Re-
vised);
6. Specification for Direct-To-Home Satellite Broadcast 
Receiver (SKMM MTSFB TC T006:2013 – Revised);
7. Compression Table of Service Information (SI) Descrip-
tions for Digital Terrestrial Television Broadcast Service 
(SKMM MTSFB TC G001:2013 - New);
8. Middleware Profile for Digital Terrestrial Television Broad-
cast Service (SKMM MTSFB TC G002:2013 - New) 

เจ้ำของกฎระเบียบ แอฟริกาใต้

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหำโดยสรุป แก้ไขกฎระเบียบอุปกรณ์สื่อสาร

หมายเหต ุ สามารถอ่านรายละเอยีดฉบบัเตม็ได้ที ่http://www.tisi.go.th/wto/notif.php
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TISI News & Activities

นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดท�าระบบ GMP และ HACCP แก่
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามในระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ด้านมาตรฐาน
ระบบการจัดการแก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดวิชาชีพในอนาคต ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 
2557 ณ ห้อง PH 201 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

สมอ. สร้ำงพ้ืนฐำนควำมรู้กำรจัดท�ำระบบ 
GMP และ HACCP แก่นักศึกษำก่อนเข้ำสู่ภำคอุตสำหกรรม
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สมอ. และหน่วยรับรองระบบงานของไทย ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ส�านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาต ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข และกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันจัดงาน
สมัมนาเชงิวชิาการและนิทรรศการในหวัข้อ”Accreditation - Delivering Confidence in the 
provision of energy” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงบทบาทและความส�าคัญของ
การรับรองระบบงานในการสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการพลังงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
ต่อสาธารณะ สิ่งแวดล้อม และมีความยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจ โดยมี ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และเลขาธิการ สมอ. นายอุฤทธิ์ ศรีหนอง
โคตร กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ ห้องแก
รนด์ฮอลล์ 201-203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

สมอ. และหน่วยรับรองระบบงำนของไทย ร่วมกันจัดงำนวัน
รับรองระบบงำนโลก ประจ�ำปี 2557 
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นายอฤุทธิ ์ศรหีนองโคตร เลขาธกิาร สมอ. เป็นประธานในการแถลงข่าว จดัระเบียบรถ
หรขูึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการน�าเข้ารถยนต์ และรถจกัรยานยนต์อสิระทัว่ประเทศทีข่ออนญุาตอย่าง
ถกูต้อง เพือ่ให้ผูบ้รโิภคสามารถตรวจสอบก่อนตดัสนิใจซือ้ได้จากเวบ็ไซต์ของ สมอ. www.tisi.go.th 
เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้ผู้บริโภคและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ด�าเนินธุรกิจถูกต้องตาม
กฎหมาย เมือ่วนัที ่11 มถินุายน 2557 ณ ห้องประชมุ 200 อาคาร สมอ.

สมอ. แถลงข่ำวจัดระเบียบ 
“เกรย์มำร์เก็ต”
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เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่12 มถินุายน 2557 ณ ห้องประชมุชณุหะวณั ชัน้ 3 อาคารส�านกังาน
ปลดั กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
(สมอ.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(สรอ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 11 สถาน
ประกอบการชัน้น�าของไทย เพือ่ด�าเนินธรุกจิตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอตุสาหกรรม มอก.
9999 โดยม ีดร.วฑิรูย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม เป็นประธานสกัขพียานในการลงนาม 

กระทรวงอุตสำหกรรม ลงนำม MoU กับสถำนประกอบกำร
ชั้นน�ำของไทย น�ำมอก.9999 ไปใช้ด�ำเนินธุรกิจ

เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
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นายอฤุทธิ ์ ศรหีนองโคตร เลขาธกิาร สมอ. มอบป้ายประชาสมัพนัธ์ มอก.9999 แนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีงภาคอตุสาหกรรม แก่ส�านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัหนองบวัล�าภ ู เพ่ือน�าไป
ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ในจงัหวดั เมือ่วนัที ่12 มถินุายน 2556 ณ ห้องโถง ชัน้ 1 อาคาร สมอ. 

สมอ. มอบป้ำยประชำสัมพันธ์ มอก.9999 
แก่ ส�ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดหนองบัวล�ำภู
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อย่ำหลงเชื่อผู้แอบอ้ำง 
ขอกำรสนับสนุนกำรโฆษณำ 

  เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหน่ึงแอบอ้าง 

ชื่อ สมอ. เ พ่ือขอการสนับสนุนให ้ลงโฆษณา 

ในหนังสือรายงานประจ�าปี และเอกสารเผยแพร่ 

ของทาง สมอ. นั้น  ขอเรียนว่า สมอ. ไม่มีนโยบาย 

ในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์จัดท�าฉบับพิเศษ 

โดยวิธีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 

ผู ้ประกอบการ หาก สมอ. จะด�าเนินการจัดท�า 

จะด�าเนินการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน  จึงขอ

แจ้งเตือนผู้ประกอบการอย่าได้หลงเชื่อในหนังสือ 

ขอการส นับสนุนการจั ดท� าหนั งสื อรายงาน 

ฉบับพิเศษใดๆ  ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว 

34 สมอสาร
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เตือนร้ำนจ�ำหน่ำยทั่วประเทศ  
ระวังมิจฉำชีพปลอมตัวเป็นเจ้ำหน้ำที่

   กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สมอ. และ 

เจ้าหน้าทีต่�ารวจ เข้าไปตรวจสนิค้าในร้านจ�าหน่ายต่างๆ 

สมอ. ขอเรยีนว่าการปฏบิตัหิน้าทีต่รวจร้านจ�าหน่ายนัน้ 

เจ้าหน้าทีข่อง สมอ. จะแสดงบตัรประจ�าตวัพนกังาน

เจ้าหน้าที่ สมอ. ที่ออกให้โดย สมอ. (ตามความใน

มาตรา 45 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ) และแสดงบัตรทุกครั้ง 

ก่อนที่จะตรวจสินค้าภายในร้าน หากเจ้าของร้าน 

มีข้อสงสัย โทรสอบถามที่โทร. 02 202 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


