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เรื่องประจำ�ฉบับ

การรับรองระบบงาน

ของประเทศไทย
การรั บ รองระบบงาน เป็ น การสร้ า งความเชื่ อมั่ น ด้ า นคุ ณ ภาพสิ น ค้ า
การบริการ ความสามารถของบุ คลากร รวมทั้งการบริหารจัดการด้านต่างๆ
ของหน่วยงานที่มีการจัดระบบงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล ช่ วยอ�ำนวยประโยชน์
ทางการค้าในระบบเสรีทางการค้าและการลงทุนของประเทศ ท�ำให้สามารถส่งออก
และน�ำเข้าได้อย่างง่ายดาย ลดการตรวจสอบซ�้ ำจากประเทศคู่ค้า ประชาชนก็ม่นั ใจ
ได้ว่าสินค้าหรือบริการมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน

การรับรองระบบงานส�ำคัญอย่างไร
หากท่านเป็ นหน่วยรับรอง

การรับรองระบบงานจะเป็นการพิสจู น์
ให้ลูกค้าของท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่าน
ได้จดั องค์กร ขัน้ ตอนการด�ำเนินงานและมีบคุ ลากร
เป็นไปตามเกณฑ์สากล และผ่านการตรวจประเมิน
โดยผู ้ ต รวจประเมิ น อิ ส ระที่ มี ค วามสามารถ
ทางวิชาการ ได้รบั การฝึกอบรมและมีประสบการณ์
มาแล้ว
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ถ้าท่านเป็ นผู ้ประกอบการ

การได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับชาติ เป็นวิถที างทีง่ า่ ยทีส่ ดุ
ในการให้ความมั่นใจแก่ประชาชนที่ใช้สินค้า
หรือบริการจากท่าน เป็นการสร้างความน่าเชือ่ ถือ
ในวงการค้าว่า ผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั การรับรอง
จากหน่วยรับรองทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบงานแล้ว
จะมีขดี ความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการ
ให้ตรงตามความต้องการทีต่ กลงกันไว้อย่างมีระบบ
ภายในขอบข่ายทีร่ ะบุในใบรับรอง

ประโยชน์ของการรับรองระบบงาน
1. เกิดประโยชน์ต่อการเจรจากับประเทศคู่ค้าในการยอมรับร่วมในผลการตรวจสอบ
และการรับรอง
2. เพิม่ ขีดความสามารถทางด้านการค้าของประเทศและเกิดความโปร่งใสทางการค้า
3. เกิดเอกภาพของระบบการรับรองหน่วยงานที่ด�ำเนินกิจกรรมด้านการมาตรฐาน
ในประเทศ และเป็นหลักในการส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารการจัดการด้านอื่นๆ
ซึ่งจะเกิดขึ้นในระบบการมาตรฐานต่อไป
สิทธิประโยชน์จากการรับรองระบบงานของประเทศไทย

สิทธิประโยชน์ของผู้ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองที่คณะกรรมการการ
มาตรฐานแห่งชาติ ให้การรับรองระบบงาน
กรณีได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 9001 หรือ ISO 9001
1. ได้รบั การประชาสัมพันธ์บน Website ของส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
(สมอ.) www.tisi.go.th
2. ได้รับสิทธิพิเศษในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่หน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
กรณีได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 14001 หรือ ISO 14001
1. ได้รบั การประชาสัมพันธ์บน Website ของส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
(สมอ.) www.tisi.go.th
2. ได้รับสิทธิพิเศษในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่หน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
3. ได้รบั การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลา 5 ปี
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การรับรองระบบงานของประเทศไทย

การยอมรับจากต่างประเทศ ท�ำไมต่างประเทศจึงยอมรับผลการตรวจสอบ
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
หน่วยตรวจสอบและรับรอง
ห้องปฏิบัติการทดสอบ

มาตรฐานที่ใช้
ISO/IEC17025

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
หน่วยตรวจ
หน่วยรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพ (ISO 9001)
หน่วยรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
หน่วยรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์

ISO/IEC17025
ISO 15189
ISO/IEC17020
ISO/IEC17021

หน่วยรับรองระบบงาน
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.)
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ISO/IEC17021

ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ISO/IEC17065

ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ง
ชาติ (มกอช.)

การรับรองระบบงานของ สมอ.

กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมด้านการตรวจสอบรับรองและ
มาตรวิทยา ซึง่ เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญด้านการมาตรฐาน ทีส่ ง่ เสริมให้เกิดคุณภาพชีวติ
ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิง่ แวดล้อม ตลอดจนอ�ำนวยประโยชน์ทางการค้า เพือ่ สร้าง
ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องสังคม โดยมีสำ� นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม หรือ สมอ.
เป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติทมี่ พี นั ธกิจตาม พรบ.การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.25521
เพือ่ ส่งเสริมเศรษฐกิจและการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของประเทศในด้านการตรวจสอบ
รับรองสินค้า บริการ ให้เป็นทีย่ อมรับร่วมกัน สร้างความเชือ่ มัน่ ในผลการตรวจสอบและรับรอง
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ทีด่ ำ� เนินการในประเทศไทยว่ามีมาตรฐานทัดเทียมกับประเทศชัน้ น�ำ และลดการตรวจสอบซ�ำ้
จากประเทศคูค่ า้ โดย สมอ. ให้การรับรองระบบงานในสาขาต่างๆ ดังนี้
1. สาขาการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ
2. สาขาการรับรองระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
3. สาขาการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. สาขาหน่วยตรวจ
5. สาขาการรับรองระบบงานหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์
6. สาขาการรับรองระบบงานหน่วยรับรองมาตรฐานท่องเทีย่ วไทย
ผู้ประกอบการ หน่วยรับรอง และผู้สนใจทั่วไป สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่
www.tisi.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมโทร. 0 2202 3486 , 0 2202 3413
โครงสร้างระบบการตรวจสอบและรับรองที่เป็ นสากล

การตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานอย่างเป็นระบบ ท�ำให้เกิดความเชื่อ
มั่นแก่ผู้ใช้บริการและการค้าระหว่างประเทศ
TISI E-magazine
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สมอ. ผนึกก�ำลัง 4 หน่วยงาน จัดงาน
“วันรับรองระบบงานโลก” และ “วันมาตรวิทยาโลก”
หนุนโครงสร้างการมาตรฐาน
เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ตามที่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation
Forum - IAF) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการประสานงานการรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ าร
(International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC) ได้กำ� หนดให้วนั ที่ 9 มิถนุ ายนของทุกปี
เป็น “วันรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day)” มาตั้งแต่ปี 2551 นั้น ส�ำหรับปีนี้ก�ำหนดให้
ประเทศสมาชิกทัว่ โลกร่วมรณรงค์ภายใต้หวั ข้อ “Accreditation :Supporting the Delivery of Health
and Social Care” ประเทศไทยโดย 4 หน่วยงานสมาชิกของ 2 องค์การดังกล่าว ได้แก่ ส�ำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกันจัดสัมมนา “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยา
กับการให้บริการสุขภาพและสังคม : Accreditation and Metrology Supporting the Delivery
of Health and Social Care” เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบ
เทค กรุงเทพฯ เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตรวจสอบและรับรองของประเทศไทย และสร้างความตระหนัก
ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการรั บ รองระบบงานในการให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพและสั ง คม และปี นี้ เ ป็ น ปี แรก
ทีส่ ถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้เข้าร่วมจัดงานวันรับรองระบบงานโลกด้วย โดยก�ำหนดหัวข้อในการรณรงค์
คือ “การวัดและแสง : Measurements and Light” เพือ่ ผนึกก�ำลังกันในการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการมาตรฐานของประเทศไทยให้แข็งแกร่ง
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ภายในงานจัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการ
และนิทรรศการเนือ่ งในโอกาสวันรับรองระบบงานโลก
ในหัวข้อ “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยากับการ
ให้บริการสุขภาพและสังคม : Accreditation and
Metrology Supporting the Delivering of Health
and Social Care” ได้รบั เกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี
หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล ในฐานะประธาน
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การมาตรฐาน
แห่ ง ชาติ กั บ การเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ของ
ประเทศไทย” โดยรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
อุตสาหกรรม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เลขาธิการส�ำนักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่ ง ชาติ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และอธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมอภิปราย นอกจากนี้ ยังมี
การเสวนา เรือ่ ง “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยา
กับการให้บริการสุขภาพและสังคม” และการบรรยาย
ในหัวข้อต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรฐานและการรับรอง
ระบบงานและมาตรวิทยาทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
อุตสาหกรรมอีกด้วย ได้รบั ความสนใจจากผูป้ ระกอบการ
ผู้สัมมนา หน่วยงานภาครัฐ และที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้า
ร่วมงานกว่า 1000 คน
TISI E-magazine
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การด�ำเนินงานด้านการรับรองระบบงาน สมอ. เข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงร่วมการรับรองระบบงาน
ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน หรือ IAF และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ประสานงานการรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ าร หรือ ILAC ส่งผลให้การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง หน่วยตรวจ
และห้องปฏิบตั กิ ารของไทยเป็นทีเ่ ชือ่ ถือและยอมรับจากประเทศสมาชิก ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ระบบการรับรอง
ของประเทศไทยโดยรวม และเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาท�ำความตกลงให้มีการยอมรับร่วมกับประเทศคู่ค้า
การจั ด งานวันรับรองระบบงานโลกครั้ ง นี้ เพื่ อส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมด้ า นการตรวจสอบและรับ รอง
ของประเทศไทย และสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของการรับรองระบบงานในการให้บริการสุขภาพ
และสังคม ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายของ สมอ. ทีต่ อ้ งการให้คนไทยปลอดภัย อุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลอย่างยัง่ ยืน
โดยการส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการทีใ่ ห้บริการในด้านสุขภาพ สังคม มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
10

ขอบคุณภาพประกอบ: www.tnews.co.th
สมอสาร

WTO/TBT

สมอ. เป็นหน่วยงานทีเ่ ป็นแกนกลางในการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีตามมติคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องความ ตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on technical
barriers To Trade: TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้สรุปสาระส�ำคัญของ
กฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานระหว่างกันของประเทศสมาชิก WTO มาให้ทราบกัน
อยู่เสมอใน สมอ สาร เป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลทางการค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน
และเอื้อประโยชน์ต่อการค้า รวมทั้งส่งเสริมประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ
ในการจัดท�ำและใช้บังคับกฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานแก่ประเทศก�ำลังพัฒนา
สมอ สาร ฉบับนี้ ขอน�ำเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐาน
ของประเทศสมาชิ ก องค์ ก ารการค้ า โลกสิ ง คโปร์ ป ระกาศกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด การ
และการป้องกันสิง่ แวดล้อมส�ำหรับการจ�ำกัดการใช้สารอันตราย 6 รายการในเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎระเบียบ RoHS (Notification G/TBT/N/SGP/24)

มาตรการที่แจ้ง
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�ำหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้าน 60 วันหลังจากประกาศ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6 ประเภทได้แก่ โทรศัพท์มอื ถือ คอมพิวเตอร์พกพา
ตูเ้ ย็น เครือ่ งปรับอากาศ โทรทัศน์ และเครือ่ งซักผ้า
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สาระโดยสรุ ป
หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ได้ออกกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดการและการป้องกันสิง่ แวดล้อมส�ำหรับการจ�ำกัดการใช้สารอันตราย
6 รายการในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (the Restriction of Hazardous
Substances t: RoHS) หรือกฎระเบียบ RoHS โดยก�ำหนดสารเคมีไว้ 6 ชนิดได้แก่
ตะกัว่ ปรอท โครเมียม 6 โพลิไบรมิเนทไบฟินลิ (PBB) โพลิโบรมิเนทไดฟินลิ อีเทอร์
(PBDE) โดยยอมให้ปนเปื้อนสารเคมีสูงสุด 0.1% โดยน�้ำหนัก ส่วนแคดเมียม
ยอมให้ปนเปื้อนสารเคมีสูงสุด 0.01% โดยน�้ำหนัก ซึ่งห้ามใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในข่าย ได้แก่
ผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์มอื ถือ

คอมพิวเตอร์พกพา

ตู้เย็น

เครื่องปรับอากาศ

12

สมอสาร

แยกตาม
พิกดั ศุลกากร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

HS:85171200:

เครือ่ งโทรศัพท์สำ� หรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือ
ส�ำหรับเครือข่ายไร้สายอืน่ ๆ

HS:84713010:

เครือ่ งคอมพิวเตอร์ขนาดมือถือ มีนำ�้ หนักไม่เกิน
10 กิโลกรัม อย่างน้อยประกอบด้วยหน่วย
ประมวลผลกลาง แป้นพิมพ์ และหน่วยแสดงผล

HS:84713020:

แล็ปท็อป มีนำ�้ หนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม
อย่างน้อยประกอบด้วย หน่วยประมวลผลกลาง
แป้นพิมพ์ และหน่วยแสดงผล

HS:84713090:

เครือ่ งประมวลผลข้อมูลอัตโนมัตชิ นิดพกพาอืน่ ๆ
มีนำ�้ หนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม อย่างน้อยประกอบด้วย
หน่วยประมวลผลกลาง แป้นพิมพ์ และหน่วย
แสดงผล

HS:84181010:

ตูเ้ ย็นทีม่ ตี แู้ ช่แข็งประกอบอยูด่ ว้ ยกันโดยมี
ประตูนอกแยกกัน ชนิดทีใ่ ช้ในบ้านเรือน

HS:84181090:

ตูเ้ ย็นทีม่ ตี แู้ ช่แข็งประกอบอยูด่ ว้ ยกันแบบอืน่ ๆ
โดยมีประตูนอกแยกกัน

HS:84182100:

ตูเ้ ย็นชนิดทีใ่ ช้ในบ้านเรือน แบบคอมเพรสชัน

HS:84182900:

ตูเ้ ย็นชนิดทีใ่ ช้ในบ้านเรือน แบบอืน่ ๆ

HS:84151010:

เครือ่ งปรับอากาศแบบติดหน้าต่างหรือติดผนัง
ทีม่ สี ว่ นประกอบสมบูรณ์ในตัว หรือเป็น
“ระบบแยกส่วน” ให้กำ� ลังไม่เกิน 26.38 กิโลวัตต์

HS:84151090:

เครือ่ งปรับอากาศแบบติดหน้าต่างหรือติดผนัง
ทีม่ สี ว่ นประกอบสมบูรณ์ในตัว หรือเป็น
“ระบบแยกส่วน” ให้กำ� ลังเกินกว่า 26.38 กิโลวัตต์

ผลิตภัณฑ์
โทรทัศน์

เครื่องซักผ้า

แยกตาม
พิกดั ศุลกากร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

HS:85287292:

เครือ่ งรับโทรทัศน์ภาพสี ชนิดจอ LCD จอ LED
หรือจอแบน ซึง่ ไม่ใช้แบตเตอรี่

HS:845011XX:

เครือ่ งซักผ้าอัตโนมัติ จุผา้ แห้งไม่เกิน 6 กิโลกรัม
และ เครือ่ งซักผ้าอัตโนมัติ จุผา้ แห้งเกิน 6 กิโลกรัม
แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม

HS:84501200:

เครือ่ งซักผ้าอัตโนมัตอิ นื่ ๆ ทีม่ เี ครือ่ งท�ำให้แห้ง
โดยวิธหี มุนเหวีย่ ง จุผา้ แห้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม

HS:845019XX:

เครือ่ งซักผ้าอืน่ ๆ ทีม่ เี ครือ่ งท�ำให้แห้งโดยใช้ไฟฟ้า
ซึง่ จุผา้ แห้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม

ยกเว้นอะไหล่และชิ้นส่วนประกอบที่แยกขายสิงคโปร์ได้น�ำกฎระเบียบ
RoHS ของสหภาพยุโรปมาปรับใช้ ตาม Directive 2011/65/EU ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์
ที่ผลิต หรือน�ำเข้าเพื่อขายมายังสิงคโปร์จะต้องท�ำตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไข
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อจ�ำกัดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 1 ปีหลังจากที่มีการตีพิมพ์
ลงใน Gazette of SG RoHS ซึ่งคาดว่าจะตีพิมพ์ได้ในไตรมาสที่สี่ของปี 2015
เพื่อให้แน่ใจว่ากฎหมายมีความชัดเจน และให้ผู้ประกอบการเตรียมการรองรับ
ในการปรับตัวต่อกฎระเบียบดังกล่าวและเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการจัดการ
ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นและได้วัสดุรีไซเคิลที่มีพิษน้อยลงสามารถน�ำมา
ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทัง้ นีผ้ ปู้ ระกอบการไทยทีจ่ ะส่งออกสินค้าทีม่ สี ว่ นผสม
ของสารเคมีดังกล่าวควรปรับ ตั ว ให้ ส อดรั บ กั บ เงื่ อนไขของประเทศสิ ง คโปร์
เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์
ปกป้ อ งและปรั บ ปรุ ง ข้ อ ก� ำ หนดด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ลดผลกระทบ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มส� ำ หรั บ การจั ด การซากเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ที่หมดอายุใช้งานได้ง่ายขึ้น
หน่วยงานด้านสิง่ แวดล้อมแห่งชาติกำ� ลังมองหาวิธกี ารลดปริมาณโลหะหนัก
ในเครือ่ งใช้ไฟฟ้า เนือ่ งจากมีปริมาณโลหะหนักอยูใ่ นผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าหลายชนิด
ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานสั้น มีการทดแทนผลิตภัณฑ์เก่าสูง
ท�ำให้มีอัตราการเติบโตส�ำหรับของเสียเพิ่มขึ้น และมีปริมาณสะสมของขี้เถ้า
ที่เกิดจากการเผาขยะเป็นจ�ำนวนมาก จึงจ�ำเป็นต้องหาวิธีลดปริมาณโลหะหนัก
ในเครื่องใช้ไฟฟ้า
ท่านผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ที่ กลุ่มความตกลง
ด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า โทร. 02-202-3504 โทรสาร 02-202-3511
Email: wto@tisi.go.th
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สมอ. จัดสัมมนาครู
เพื่อนำ�เรื่องการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน
นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานเปิดงานสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อม ระหว่างวันที่ 4-5 มิถนุ ายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา
ศู น ย์ ร าชการและคอนเวนชั น เซ็ น เตอร์ กรุ ง เทพฯ โดยมี ค รู ใ นสั ง กั ด ชื่ อ หน่ ว ยงาน
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร่วมงานกว่า 140 คน
14

สมอสาร

สมอ. ลงพื้นที่ทำ�ประชาพิจารณ์การสร้าง
ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อ
นายหทัย อู่ไทย เลขาธิการ สมอ. พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่อ�ำเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพือ่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ ที่ ก่อนด�ำเนินโครงการจัดตัง้
ศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ผลปรากฏว่าประชาชนในพืน้ ทีเ่ ห็นชอบกับการจัดท�ำ
โครงการฯ เมือ่ วันที่ 5 มิถนุ ายน 2558
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สมอ. ผนึกกำ�ลังหน่วยรับรองระบบงานจัดงาน
“วันรับรองระบบงานโลก” และ “วันมาตรวิทยาโลก”

หม่ อ มราชวงศ์ ป รี ดิ ย าธร เทวกุ ล รองนายกรั ฐ มนตรี ในฐานะประธาน
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา
เนือ่ งในโอกาสวันรับรองระบบงานโลก และกล่าวปาฐกถาพิเศษเรือ่ ง “การมาตรฐานแห่งชาติ
กับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย” เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการมาตรฐาน เพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา
16
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สมอ. ประสานความร่วมมือ
ควบคุมสินค้าไม่ได้มาตรฐานชายแดน จังหวัดสระแก้ว
นายหทัย อู่ไทย เลขาธิการ สมอ. พร้อมด้วยผู้บริหาร สมอ. เข้าพบผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระแก้ว นายภัครธรณ์ เทียนไชย และนายด่านศุลกากรอรัญประเทศ นายสาธิต
ภู่หอมเจริญ ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือควบคุมสินค้าชายแดน เพื่อป้องกันสินค้า
ด้ อ ยคุ ณ ภาพเข้ า ประเทศเพื่ อ คุ ้ ม ครองความปลอดภั ย ของผู ้ บ ริ โ ภคจากการใช้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2558
ณ อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
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สมอ. ประสานความร่วมมือศุลกากรควบคุมสินค้าชายแดน
นายหทัย อูไ่ ทย เลขาธิการ สมอ. พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร สมอ. เดินทางไปด่านศุลกากร
ชายแดน จังหวัดอุบลราชธานีและมุกดาหาร เพือ่ ประสานความร่วมมือเข้มงวดกวดขันสินค้า
ด้อยคุณภาพที่อาจลักลอบผ่านแดน เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2558

18

สมอสาร

สมอ. ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อม
และบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)
ลงนามสัญญาการใช้ฉลากเขียว
นายหทัย อูไ่ ทย เลขาธิการ สมอ. พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร สมอ. ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีลงนามสัญญาการใช้ฉลากเขียว ระหว่างสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กับบริษัท ฮอนด้า
ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ประเภทรถยนต์นงั่ เครือ่ งหมายการค้าฮอนด้า จ�ำนวน 12 รุน่
(บริโอ้/ บริโอ้อเมซ/ โมบิลโิ อ/ แจ๊ส ซิตี้ /ซิตี้ ซีเอนจี/ ซีวคิ /ซีวคิ ไฮบริด/ เอชอาร์-วี/ซีอาร์-วี)
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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สมอ. แถลงข่าวผลงานรอบ 3 ไตรมาส
นายหทัย อู่ไทย เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลการด�ำเนินงาน
3 ไตรมาส และ โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ รวมทั้ง
การแก้ไข พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
2558 ณ อาคาร สมอ.
20
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อย่าหลงเชื่อ

ผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการโฆษณา
เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแอบอ้างชื่อ สมอ. เพื่อขอการสนับสนุน
ให้ลงโฆษณาในหนังสือรายงานประจ�ำปี และเอกสารเผยแพร่ของทาง สมอ. นั้น
ขอเรียนว่า สมอ. ไม่มีนโยบายในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์จัดท�ำฉบับพิเศษ
โดยวิธกี ารขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผูป้ ระกอบการ หาก สมอ. จะด�ำเนิน
การจัดท�ำจะด�ำเนินการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน จึงขอแจ้งเตือนผูป้ ระกอบ
การอย่ า ได้ ห ลงเชื่ อ ในหนั ง สื อ ขอการสนั บ สนุ น การจั ด ท� ำ หนั ง สื อ รายงาน
ฉบับพิเศษใดๆ ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว

เตือนร้านจำ�หน่ายทั่วประเทศ

ระวังมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่
กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สมอ. และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เข้าไปตรวจ
สินค้าในร้านจ�ำหน่ายต่างๆ สมอ. ขอเรียนว่าการปฏิบตั หิ น้าทีต่ รวจร้านจ�ำหน่ายนัน้
เจ้าหน้าที่ของ สมอ. จะแสดงบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ สมอ. ที่ออกให้โดย
สมอ. (ตามความในมาตรา 45 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511) และแสดงบัตรทุกครั้งก่อนที่จะตรวจสินค้าภายใน หากเจ้าของร้าน
มีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่โทร. 02 202 3429, 02 202 3517
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