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การรับรองระบบงาน
ของประเทศไทย



เรื่องประจำ�ฉบับ

การรับรองระบบงาน
ของประเทศไทย



การรับรองระบบงาน
ของประเทศไทย

ถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการ

การรบัรองระบบงานจะเป็นการพสิจูน์
ให้ลูกค้าของท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่าน 
ได้จดัองค์กร ขัน้ตอนการด�าเนนิงานและมบีคุลากร
เป็นไปตามเกณฑ์สากล และผ่านการตรวจประเมนิ
โดยผู้ตรวจประเมินอิสระที่มีความสามารถ 
ทางวชิาการ ได้รับการฝึกอบรมและมปีระสบการณ์
มาแล้ว

การได้รับการรับรองจากหน่วยงาน 
ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัชาต ิเป็นวิถทีางทีง่่ายทีส่ดุ
ในการให้ความมั่นใจแก่ประชาชนท่ีใช้สินค้า 
หรอืบรกิารจากท่าน เป็นการสร้างความน่าเชือ่ถอื
ในวงการค้าว่า ผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัการรับรอง
จากหน่วยรบัรองท่ีได้รบัการรบัรองระบบงานแล้ว
จะมขีดีความสามารถในการผลติสินค้าหรอืบรกิาร
ให้ตรงตามความต้องการทีต่กลงกันไว้อย่างมรีะบบ 
ภายในขอบข่ายทีร่ะบใุนใบรบัรอง

เรื่องประจำ�ฉบับ

4 สมอสาร

การรับรองระบบงาน เป็นการสร้างความเช่ือมั่นด้านคุณภาพสินค้า  

การบริการ ความสามารถของบุคลากร รวมทั้งการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
ของหน่วยงานที่มีการจัดระบบงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล ช่วยอ�านวยประโยชน์
ทางการค้าในระบบเสรีทางการค้าและการลงทุนของประเทศ ท�าให้สามารถส่งออก 
และน�าเข้าได้อย่างง่ายดาย ลดการตรวจสอบซ�้ าจากประเทศคู่ค้า ประชาชนก็มั่นใจ 

ได้ว่าสินค้าหรือบริการมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน

การรับรองระบบงานส�าคัญอย่างไร

หากท่านเป็นหน่วยรับรอง



สิทธิประโยชน์จากการรับรองระบบงานของประเทศไทย

ประโยชน์ของการรับรองระบบงาน

สิทธิประโยชน์ของผู้ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองที่คณะกรรมการการ
มาตรฐานแห่งชาติ ให้การรับรองระบบงาน

1. เกิดประโยชน์ต่อการเจรจากับประเทศคู่ค้าในการยอมรับร่วมในผลการตรวจสอบ
และการรับรอง

2. เพิม่ขดีความสามารถทางด้านการค้าของประเทศและเกดิความโปร่งใสทางการค้า

3. เกิดเอกภาพของระบบการรับรองหน่วยงานที่ด�าเนินกิจกรรมด้านการมาตรฐาน 
ในประเทศ และเป็นหลักในการส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารการจัดการด้านอื่นๆ 
ซึ่งจะเกิดขึ้นในระบบการมาตรฐานต่อไป
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กรณีได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 9001 หรือ ISO 9001

1. ได้รับการประชาสัมพันธ์บน Website ของส�านกังานมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 
(สมอ.) www.tisi.go.th

2. ได้รับสิทธิพิเศษในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่หน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

กรณีได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 14001 หรือ ISO 14001

1. ได้รับการประชาสมัพันธ์บน Website ของส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
(สมอ.) www.tisi.go.th

2. ได้รับสิทธิพิเศษในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่หน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

3. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนยีมรายปีจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมเป็นระยะเวลา 5 ปี

http://www.tisi.go.th/
http://www.tisi.go.th/


การรับรองระบบงานของประเทศไทย

การรับรองระบบงานของ สมอ.

การยอมรับจากต่างประเทศ ท�าไมต่างประเทศจึงยอมรับผลการตรวจสอบ
และรับรองของประเทศไทย เพราะหน่วยรับรองระบบงานของประเทศไทยผ่านการ
ประเมินและได้ลงนามการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements :MRA 
/Multilateral Recognition Agreement :MLA) จากองค์การภูมิภาคและองค์การ
ระหว่างประเทศ (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation :APLAC, 
International Laboratory Accreditation Cooperation :ILAC, Pacific  
Accreditation Cooperation :PAC และ International Accreditation Forum :IAF) 
ในขอบข่ายต่างๆ ดังนี้

กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความส�าคญักบักจิกรรมด้านการตรวจสอบรบัรองและ
มาตรวทิยา ซึง่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานส�าคัญด้านการมาตรฐาน ทีส่่งเสริมให้เกดิคุณภาพชวีติ 
ความปลอดภยั สขุอนามยั และสิง่แวดล้อม ตลอดจนอ�านวยประโยชน์ทางการค้า เพือ่สร้าง
ความเป็นอยูท่ี่ดีของสงัคม โดยมสี�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม หรอื สมอ.  
เป็นสถาบนัมาตรฐานแห่งชาตทิีม่พีนัธกจิตาม พรบ.การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.25521  
เพือ่ส่งเสรมิเศรษฐกิจและการผลติในภาคอตุสาหกรรมของประเทศในด้านการตรวจสอบ
รับรองสินค้า บรกิาร ให้เป็นทีย่อมรบัร่วมกนั สร้างความเช่ือมัน่ในผลการตรวจสอบและรบัรอง

หน่วยตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานที่ใช้ หน่วยรับรองระบบงาน

ห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC17025 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC17025 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.)

หน่วยตรวจ ISO/IEC17020 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

หน่วยรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพ (ISO 9001)

ISO/IEC17021 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

หน่วยรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

ISO/IEC17021 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

หน่วยรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์

ISO/IEC17065 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ง
ชาติ (มกอช.)

6 สมอสาร



 โครงสร้างระบบการตรวจสอบและรับรองที่เป็นสากล

การตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานอย่างเป็นระบบ ท�าให้เกิดความเชื่อ
มั่นแก่ผู้ใช้บริการและการค้าระหว่างประเทศ

ทีด่�าเนนิการในประเทศไทยว่ามมีาตรฐานทดัเทยีมกบัประเทศชัน้น�า และลดการตรวจสอบซ�า้
จากประเทศคู่ค้า โดย สมอ. ให้การรบัรองระบบงานในสาขาต่างๆ ดงันี้

1. สาขาการรับรองระบบการบรหิารงานคณุภาพ
2. สาขาการรับรองระบบการจัดการสิง่แวดล้อม
3. สาขาการรับรองระบบการจัดการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
4. สาขาหน่วยตรวจ
5. สาขาการรับรองระบบงานหน่วยรับรองผลติภณัฑ์
6. สาขาการรับรองระบบงานหน่วยรับรองมาตรฐานท่องเทีย่วไทย
ผู้ประกอบการ หน่วยรับรอง และผู้สนใจทั่วไป สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่  

www.tisi.go.th หรือสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิโทร. 0 2202 3486 , 0 2202 3413
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สกู๊ปพิเศษ

สมอ. ผนึกก�ำลัง 4 หน่วยงำน จัดงำน 
“วันรับรองระบบงำนโลก” และ “วันมำตรวิทยำโลก”

หนุนโครงสร้ำงกำรมำตรฐำน
เพื่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

ตามที่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation 
Forum - IAF) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการประสานงานการรบัรองระบบงานห้องปฏบัิตกิาร 
(International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC) ได้ก�าหนดให้วนัที ่9 มิถนุายนของทกุปี 
เป็น “วนัรบัรองระบบงานโลก (World Accreditation Day)” มาตั้งแต่ปี 2551 นั้น ส�าหรับปีนี้ก�าหนดให้
ประเทศสมาชกิท่ัวโลกร่วมรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “Accreditation :Supporting the Delivery of Health 
and Social Care” ประเทศไทยโดย 4 หน่วยงานสมาชกิของ 2 องค์การดงักล่าว ได้แก่ ส�ำนกังำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม, ส�ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสขุ และกรมวทิยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกันจัดสัมมนา “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยา 
กับการให้บรกิารสุขภาพและสังคม : Accreditation and Metrology Supporting the Delivery  
of Health and Social Care” เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบ
เทค กรงุเทพฯ เพือ่ส่งเสรมิกจิกรรมด้านการตรวจสอบและรบัรองของประเทศไทย และสร้างความตระหนกั
ถึงความส�าคัญของการรับรองระบบงานในการให้บริการสุขภาพและสังคม และปีน้ีเป็นปีแรก 
ทีส่ถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติได้เข้าร่วมจัดงานวนัรบัรองระบบงานโลกด้วย โดยก�าหนดหวัข้อในการรณรงค์
คอื “การวดัและแสง : Measurements and Light” เพือ่ผนกึก�าลังกนัในการรณรงค์และส่งเสรมิกจิกรรม
ด้านการมาตรฐานของประเทศไทยให้แข็งแกร่ง 

8 สมอสาร



สหกรณ์ และอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมอภิปราย นอกจากน้ี ยังม ี
การเสวนา เรือ่ง “การรบัรองระบบงานและมาตรวทิยา
กับการให้บริการสุขภาพและสังคม” และการบรรยาย 
ในหวัข้อต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรฐานและการรบัรอง
ระบบงานและมาตรวทิยาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
อตุสาหกรรมอกีด้วย ได้รบัความสนใจจากผู้ประกอบการ 
ผู้สัมมนา หน่วยงานภาครัฐ และที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้า
ร่วมงานกว่า 1000 คน

ภายในงานจัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการ 
และนทิรรศการเน่ืองในโอกาสวนัรับรองระบบงานโลก
ในหวัข้อ “การรบัรองระบบงานและมาตรวทิยากบัการ
ให้บริการสุขภาพและสังคม : Accreditation and 
Metrology Supporting the Delivering of Health 
and Social Care” ได้รับเกยีรตจิากรองนายกรฐัมนตรี 
หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล ในฐานะประธาน 
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การมาตรฐาน
แห่งชาติกับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศไทย” โดย รัฐมนตรีว ่ าการกระทรวง
อุตสาหกรรม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เลขาธิการส�านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและ
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10 สมอสาร

การด�าเนินงานด้านการรับรองระบบงาน สมอ. เข้าร่วมเป็นสมาชกิความตกลงร่วมการรบัรองระบบงาน
ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน หรือ IAF และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ประสานงานการรบัรองระบบงานห้องปฏบิตักิาร หรอื ILAC ส่งผลให้การรบัรองระบบงานหน่วยรบัรอง หน่วยตรวจ 
และห้องปฏิบตักิารของไทยเป็นทีเ่ชือ่ถอืและยอมรบัจากประเทศสมาชกิ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อระบบการรบัรอง
ของประเทศไทยโดยรวม และเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาท�าความตกลงให้มีการยอมรับร่วมกับประเทศคู่ค้า

การจัดงานวันรับรองระบบงานโลกครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการตรวจสอบและรับรอง 
ของประเทศไทย และสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของการรับรองระบบงานในการให้บริการสุขภาพ 
และสงัคม ซึง่สอดคล้องกบันโยบายของ สมอ. ทีต้่องการให้คนไทยปลอดภยั อตุสาหกรรมไทย ก้าวไกลอย่างยัง่ยนื
โดยการส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการท่ีให้บริการในด้านสุขภาพ สงัคม มีคณุภาพได้มาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

ขอบคุณภาพประกอบ: www.tnews.co.th

http://www.tnews.co.th/
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WTO/TBT

มาตรการที่แจ้ง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สมอ. เป็นหน่วยงานท่ีเป็นแกนกลางในการปฏิบตัติามพนัธกรณตีามมตคิณะรฐัมนตรี 
ในเรื่องความ ตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on technical  
barriers To Trade: TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้สรุปสาระส�าคัญของ 
กฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานระหว่างกันของประเทศสมาชิก WTO มาให้ทราบกัน
อยู่เสมอใน สมอ สาร เป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลทางการค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน 
และเอื้อประโยชน์ต่อการค้า รวมทั้งส่งเสริมประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ
ในการจัดท�าและใช้บังคับกฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานแก่ประเทศก�าลังพัฒนา 

สมอ สาร ฉบับนี้ ขอน�าเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐาน 
ของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกสิงคโปร์ประกาศกฎหมายว่าด้วยการจัดการ 
และการป้องกนัสิง่แวดล้อมส�าหรับการจ�ากดัการใช้สารอนัตราย 6 รายการในเครือ่งใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎระเบียบ RoHS (Notification G/TBT/N/SGP/24)

 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on 
Technical Barriers to Trade: TBT) สิงคโปร์ได้แจ้งองค์การการค้าโลก  
ตามเอกสารหมายเลข G/TBT/N/SGP/24 เรื่อง Environmental Protection 
and Management Act (EPMA)
วันที่แจ้ง     9 กรกฎาคม 2558
วันที่มีผลบังคับใช้    จะประกาศก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 
วันที่ก�าหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้าน 60 วันหลังจากประกาศ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ 6 ประเภทได้แก่  โทรศพัท์มอืถอื คอมพิวเตอร์พกพา  
ตูเ้ยน็ เครือ่งปรบัอากาศ โทรทศัน์ และเครือ่งซกัผ้า



สาระโดยสรุป

หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ได้ออกกฎหมาย
ว่าด้วยการจดัการและการป้องกนัสิง่แวดล้อมส�าหรับการจ�ากดัการใช้สารอนัตราย 
6 รายการในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (the Restriction of Hazardous 
Substances t: RoHS) หรอืกฎระเบยีบ RoHS โดยก�าหนดสารเคมไีว้ 6 ชนดิได้แก่ 
ตะกัว่ ปรอท โครเมยีม 6  โพลไิบรมเินทไบฟินลิ (PBB) โพลโิบรมเินทไดฟินลิอเีทอร์ 
(PBDE) โดยยอมให้ปนเปื้อนสารเคมีสูงสุด 0.1% โดยน�้าหนัก ส่วนแคดเมียม  
ยอมให้ปนเปื้อนสารเคมีสูงสุด 0.01% โดยน�้าหนัก ซึ่งห้ามใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในข่าย ได้แก่

ผลติภัณฑ์
แยกตาม

พกิดัศลุกากร
รายละเอียดผลติภณัฑ์

โทรศพัท์มอืถือ HS:85171200: เครือ่งโทรศพัท์ส�าหรบัเครอืข่ายเซลลูลาร์ หรอื
ส�าหรบัเครอืข่ายไร้สายอืน่ๆ

HS:84713010: เครือ่งคอมพวิเตอร์ขนาดมอืถอื มีน�า้หนกัไม่เกนิ 
10 กโิลกรมั อย่างน้อยประกอบด้วยหน่วย
ประมวลผลกลาง แป้นพมิพ์ และหน่วยแสดงผล

คอมพิวเตอร์พกพา HS:84713020: แลป็ท็อป มนี�า้หนกัไม่เกิน 10 กโิลกรมั  
อย่างน้อยประกอบด้วย หน่วยประมวลผลกลาง 
แป้นพิมพ์ และหน่วยแสดงผล

HS:84713090: เครือ่งประมวลผลข้อมลูอตัโนมตัชินิดพกพาอ่ืนๆ 
มนี�า้หนักไม่เกิน 10 กิโลกรมั อย่างน้อยประกอบด้วย
หน่วยประมวลผลกลาง แป้นพิมพ์ และหน่วย
แสดงผล

ตู้เย็น HS:84181010: ตูเ้ยน็ทีม่ตีูแ้ช่แขง็ประกอบอยูด้่วยกันโดยม ี
ประตูนอกแยกกัน ชนดิทีใ่ช้ในบ้านเรอืน

HS:84181090: ตูเ้ยน็ทีม่ตีูแ้ช่แขง็ประกอบอยูด้่วยกันแบบอืน่ๆ 
โดยมปีระตนูอกแยกกนั

HS:84182100: ตูเ้ยน็ชนดิทีใ่ช้ในบ้านเรือน แบบคอมเพรสชนั

HS:84182900: ตูเ้ยน็ชนดิท่ีใช้ในบ้านเรอืน แบบอืน่ๆ

เครื่องปรับอากาศ HS:84151010: เครือ่งปรบัอากาศแบบติดหน้าต่างหรอืตดิผนงั  
ทีม่ส่ีวนประกอบสมบรูณ์ในตวั หรอืเป็น  
“ระบบแยกส่วน” ให้ก�าลงัไม่เกนิ 26.38 กโิลวตัต์

HS:84151090: เครือ่งปรบัอากาศแบบติดหน้าต่างหรอืตดิผนงั  
ทีม่ส่ีวนประกอบสมบรูณ์ในตวั หรอืเป็น  
“ระบบแยกส่วน” ให้ก�าลงัเกนิกว่า 26.38 กโิลวตัต์
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วัตถุประสงค์

ปกป้องและปรับปรุงข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมส�าหรับการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
ที่หมดอายุใช้งานได้ง่ายขึ้น 

ยกเว้นอะไหล่และชิ้นส่วนประกอบท่ีแยกขายสิงคโปร์ได้น�ากฎระเบียบ 
RoHS ของสหภาพยุโรปมาปรับใช้ ตาม Directive 2011/65/EU ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์
ที่ผลิต หรือน�าเข้าเพื่อขายมายังสิงคโปร์จะต้องท�าตามข้อก�าหนดและเงื่อนไข 
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อจ�ากัดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 1 ปีหลังจากที่มีการตีพิมพ์
ลงใน Gazette of SG RoHS ซึ่งคาดว่าจะตีพิมพ์ได้ในไตรมาสที่สี่ของปี 2015 
เพื่อให้แน่ใจว่ากฎหมายมีความชัดเจน และให้ผู้ประกอบการเตรียมการรองรับ 
ในการปรับตัวต่อกฎระเบียบดังกล่าวและเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการจัดการ
ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นและได้วัสดุรีไซเคิลที่มีพิษน้อยลงสามารถน�ามา 
ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ท้ังนีผู้ป้ระกอบการไทยทีจ่ะส่งออกสนิค้าทีม่ส่ีวนผสม
ของสารเคมีดังกล่าวควรปรับตัวให้สอดรับกับเงื่อนไขของประเทศสิงคโปร์  
เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงานด้านสิง่แวดล้อมแห่งชาตกิ�าลงัมองหาวธิกีารลดปริมาณโลหะหนกั
ในเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เนือ่งจากมปีรมิาณโลหะหนกัอยูใ่นผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าหลายชนดิ 
ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานสั้น มีการทดแทนผลิตภัณฑ์เก่าสูง  
ท�าให้มีอัตราการเติบโตส�าหรับของเสียเพ่ิมขึ้น และมีปริมาณสะสมของขี้เถ้า 
ที่เกิดจากการเผาขยะเป็นจ�านวนมาก จึงจ�าเป็นต้องหาวิธีลดปริมาณโลหะหนัก 
ในเครื่องใช้ไฟฟ้า

ท่านผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ที่ กลุ่มความตกลง 
ด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า โทร. 02-202-3504 โทรสาร 02-202-3511  
Email: wto@tisi.go.th

ผลติภัณฑ์
แยกตาม

พกิดัศลุกากร
รายละเอียดผลติภณัฑ์

โทรทัศน์ HS:85287292: เครือ่งรบัโทรทศัน์ภาพสี ชนดิจอ LCD จอ LED 
หรอืจอแบน ซึง่ไม่ใช้แบตเตอรี่

HS:845011XX: เครือ่งซกัผ้าอตัโนมติั จผุ้าแห้งไม่เกิน 6 กโิลกรมั 
และ เคร่ืองซกัผ้าอตัโนมัต ิจผุ้าแห้งเกิน 6 กโิลกรมั 
แต่ไม่เกนิ 10 กโิลกรมั

เครื่องซักผ้า HS:84501200: เครือ่งซกัผ้าอตัโนมติัอืน่ ๆ ทีม่เีคร่ืองท�าให้แห้ง 
โดยวธิหีมุนเหวีย่ง จผุ้าแห้งไม่เกนิ 10 กโิลกรมั

HS:845019XX: เครือ่งซกัผ้าอืน่ๆ ทีมี่เครือ่งท�าให้แห้งโดยใช้ไฟฟ้า 
ซึง่จผุ้าแห้งไม่เกนิ 10 กโิลกรมั
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นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานเปิดงานสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชวีติความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม ระหว่างวนัที ่4-5 มถินุายน 2558 ณ โรงแรมเซน็ทรา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โดยมีครูในสังกัดชื่อหน่วยงาน  
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร่วมงานกว่า 140 คน

TISI News

Activities&

สมอ. จัดสัมมนำครู 
เพื่อน�ำเรื่องกำรมำตรฐำนสู่กำรเรียนกำรสอน
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นายหทัย  อู่ไทย เลขาธิการ สมอ. พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่อ�าเภอสนามชัยเขต  
จงัหวดัฉะเชงิเทรา เพ่ือรบัฟังความคดิเห็นของประชาชนในพืน้ที ่ ก่อนด�าเนนิโครงการจดัต้ัง 
ศนูย์ทดสอบยานยนต์  และยางล้อแห่งชาต ิผลปรากฏว่าประชาชนในพืน้ทีเ่หน็ชอบกบัการจดัท�า
โครงการฯ เมือ่วันที ่5 มิถุนายน 2558 

สมอ. ลงพื้นที่ท�ำประชำพิจำรณ์กำรสร้ำง
ศูนย์ทดสอบยำนยนต์และยำงล้อ
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สมอ. ผนึกก�ำลังหน่วยรับรองระบบงำนจัดงำน  
“วันรับรองระบบงำนโลก” และ “วันมำตรวิทยำโลก”

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน 
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา 
เนือ่งในโอกาสวนัรบัรองระบบงานโลก และกล่าวปาฐกถาพิเศษเร่ือง “การมาตรฐานแห่งชาติ 
กับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย” เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการมาตรฐาน เพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก  
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา
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นายหทัย อู่ไทย เลขาธิการ สมอ. พร้อมด้วยผู้บริหาร สมอ. เข้าพบผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระแก้ว นายภัครธรณ์ เทียนไชย และนายด่านศุลกากรอรัญประเทศ นายสาธิต 
ภู่หอมเจริญ ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือควบคุมสินค้าชายแดน เพื่อป้องกันสินค้า 
ด้อยคุณภาพเข ้าประเทศเพื่อคุ ้มครองความปลอดภัยของผู ้บริโภคจากการใช ้ 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2558  
ณ อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 สมอ. ประสำนควำมร่วมมือ 
ควบคุมสินค้ำไม่ได้มำตรฐำนชำยแดน จังหวัดสระแก้ว
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นายหทยั อูไ่ทย เลขาธิการ สมอ. พร้อมด้วยผูบ้รหิาร สมอ. เดนิทางไปด่านศุลกากร
ชายแดน จงัหวดัอบุลราชธานแีละมกุดาหาร เพ่ือประสานความร่วมมอืเข้มงวดกวดขันสินค้า
ด้อยคุณภาพที่อาจลักลอบผ่านแดน เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2558

สมอ. ประสำนควำมร่วมมือศุลกำกรควบคุมสินค้ำชำยแดน
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นายหทยั  อูไ่ทย เลขาธกิาร สมอ. พร้อมด้วยผูบ้ริหาร สมอ. ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีลงนามสัญญาการใช้ฉลากเขียว ระหว่างสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กับบริษัท ฮอนด้า 
ออโตโมบลิ (ประเทศไทย) จ�ากดั ประเภทรถยนต์นัง่ เคร่ืองหมายการค้าฮอนด้า จ�านวน 12 รุน่ 
(บริโอ้/ บรโิอ้อเมซ/ โมบลิโิอ/ แจ๊ส ซติี ้/ซติี ้ซีเอนจ/ี ซวีคิ/ซีวคิ ไฮบริด/ เอชอาร์-ว/ีซีอาร์-วี) 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 สมอ. ร่วมกับ สถำบันสิ่งแวดล้อม 
และบริษัท ฮอนด้ำ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 

ลงนำมสัญญำกำรใช้ฉลำกเขียว



20 สมอสาร

นายหทัย อู่ไทย เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลการด�าเนินงาน  
3 ไตรมาส และ โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ รวมทั้ง 
การแก้ไข พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
2558 ณ อาคาร สมอ. 

สมอ. แถลงข่ำวผลงำนรอบ 3 ไตรมำส
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เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแอบอ้างชื่อ สมอ. เพื่อขอการสนับสนุน

ให้ลงโฆษณาในหนังสือรายงานประจ�าปี และเอกสารเผยแพร่ของทาง สมอ. นั้น  

ขอเรียนว่า สมอ. ไม่มีนโยบายในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์จัดท�าฉบับพิเศษ 

โดยวธิกีารขอรับการสนบัสนนุงบประมาณจากผูป้ระกอบการ หาก สมอ. จะด�าเนนิ

การจดัท�าจะด�าเนนิการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน  จงึขอแจ้งเตอืนผู้ประกอบ

การอย่าได้หลงเชื่อในหนังสือขอการสนับสนุนการจัดท�าหนังสือรายงาน 

ฉบับพิเศษใดๆ  ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว 

อย่าหลงเชื่อ
ผู้แอบอ้ำงขอกำรสนับสนุนกำรโฆษณำ 

กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าท่ี สมอ. และเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ เข้าไปตรวจ

สินค้าในร้านจ�าหน่ายต่างๆ สมอ. ขอเรยีนว่าการปฏบิตัหิน้าทีต่รวจร้านจ�าหน่ายนัน้ 

เจ้าหน้าที่ของ สมอ. จะแสดงบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ สมอ. ที่ออกให้โดย 

สมอ. (ตามความในมาตรา 45 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2511) และแสดงบัตรทุกครั้งก่อนที่จะตรวจสินค้าภายใน หากเจ้าของร้าน 

มีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่โทร. 02 202 3429, 02 202 3517

เตือนร้ำนจ�ำหน่ำยทั่วประเทศ  
ระวังมิจฉำชีพปลอมตัวเป็นเจ้ำหน้ำที่



ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
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