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บทบาทของมาตรฐาน 
และการตรวจสอบรับรอง 
         ในอาเซียน 

บ ท บ า ท ข อ ง ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ 
การตรวจสอบและรับรองในการสนับสนุน AEC 
คือ การขจัดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 
(Technical Barriers to Trade – TBT) ซึง่ไม่ใช่
มาตรการในด้านภาษ ี(Non-Tariff Barrier – NTB) 
อุปสรรคดังกล่าวเกิดจากการที่ประเทศสมาชิก
มีมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และ
กระบวนการตรวจสอบและรับรองท่ีบังคับใช้ 
อยูใ่นแต่ละประเทศแตกต่างกัน จงึมผีลให้สินค้า
ของประเทศอื่นไม่สามารถเข้าไปจ�าหน่ายได ้
โดยสะดวก

ในการขจัดอุปสรรคทางการค ้า 
ดังกล่าว อาเซียนได้ด�าเนินมาตรการส�าคัญ  
โดยผ่านคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน
และคณุภาพของอาเซยีน (ASEAN Consultative 
Committee for Standards and Quality – ACCSQ) 
และคณะท�างานรายสาขาผลิตภัณฑ์ ได้แก่  
สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขายานยนต์ 
สาขาผลิตภัณฑ ์ยาง สาขาผลิตภัณฑ ์ ไม ้  
สาขาสินค้าเกษตร (อาหารส�าเร็จรูป) และ 
สาขาผลิตภัณฑ ์สุ ขภาพ ( เครื่ อ งส� าอาง  
เครื่องมือแพทย์ ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ดังนี้ 

นางสาวณฐิณี  ฉันทะจารุ
นักวิเทศสัมพันธ์ช�านาญการ

เรื่องประจำ�ฉบับ

4 สมอสาร

กจิกรรมดา้นมาตรฐานและการตรวจสอบและรบัรองเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส�าคญั
และเกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 

ของอาเซียน โดยเป็นส่วนส�าคัญที่ สนับสนุนการเคล่ือนย้ายสินค้าอย่างเสรี 

และการอ�านวยความสะดวกทางการค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) 



เป็นการปรับมาตรฐานที่ใช้แตกต่างกันอยู่ในแต่ละประเทศให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานระหว่างประเทศ (International standards) มีผลให้มาตรฐาน
ของประเทศสมาชิกอาเซียนไม่เพียงแต่จะเหมือนกันแล้ว ยังม ี
ความเทียบเท่ากับมาตรฐานระหว่างประเทศด้วย ซึ่งช่วยให้สินค้า
ของอาเซียนเป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

ที่ผ ่านมา อาเซียนได ้ด�าเนินการปรับมาตรฐาน 
รายสาขาต่างๆ เช่น สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขายานยนต์ 
และสาขาผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น 

เป็นการท�าความตกลงเพื่อยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ ์
ของประเทศสมาชิกอ่ืนว่าเป็นไปตามมาตรฐานโดยไม่ต้องตรวจสอบซ�้าอีก ประโยชน ์
ที่ผู้ประกอบการจะได้รับคือ ช่วยลดขั้นตอนในการตรวจสอบและรับรองสินค้าก่อน 
การส่งออก ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและรับรองที่ซ�้าซ้อน รวมถึง 
ลดระยะเวลาในการวางจ�าหน่ายสินค้าในตลาดของประเทศคู่ค้า

ปัจจุบัน อาเซียนได้จัดท�าความตกลงแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างด�าเนินงาน 
ตามความตกลง จ�านวน 2 ฉบับ ได้แก่

ปัจจุบัน อาเซียนมีห้องปฏิบัติการทดสอบ 
ท่ีได้รบัการแต่งต้ังให้ขึน้บญัชีรายช่ือเป็น ASEAN Listed 
Testing Laboratory จ�านวน 16 แห่ง จาก 6 ประเทศ 
โดยเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบของไทย จ�านวน 5 แห่ง 
ได้แก่ 
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การปรับมาตรฐาน

การจัดท�าความตกลงยอมรับร่วม
ในผลการตรวจสอบและรับรอง

Harmonization of standards 

Development of Mutual Recognition Arrangements (MRA) 
for conformity assessment procedures

ASEAN Sectoral Mutual Recognition 
Arrangement for Electrical and  
Electronic Equipment 

1

2

1



ในส่วนกิจกรรมยอมรับการรับรองผลิตภัณฑ์ อาเซียนมีหน่วยตรวจสอบ 
และรับรองที่ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นบัญชีรายชื่อเป็น ASEAN Listed Certification Body 
จ�านวน 4 แห่ง จาก 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม  
โดยไทยคาดว่าจะเสนอให้อาเซียนพิจารณาแต่งตั้งสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็น  
ASEAN Listed Certification Body ภายในปี 2558  

ปัจจุบัน อาเซียนมีหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ASEAN Listed Inspection 
Service จ�านวนทั้งสิ้น 4 แห่ง จาก 4 ประเทศ ได้แก่ 

นอกจากนี ้ยงัมคีวามตกลง MRA รายสาขาอกี 4 สาขา ท่ีอยูร่ะหว่างจดัท�าเนือ้หา
ความตกลง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2559 ได้แก่

1. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม

2. ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)  
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จ�ากัด 

4. บริษัท โปรแอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จ�ากัด

5. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด 

1. The Health Sciences Authority (HAS) ของสิงคโปร์ 

2. The National Pharmaceutical Control Bureau (NPCB) ของมาเลเซีย 

3. The National Agency of Drug and Food Control (NADFC) ของอินโดนีเซีย 
และ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย 

1. สาขายานยนต์ (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Type Approval 
for Automotive Products) 

2. สาขาอาหารส�าเร็จรูป (ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement  
for Inspection and Certification Systems on Food Hygiene) 

3. สาขาวัสดุก่อสร้าง (ASEAN Mutual Recognition Arrangement for Building 
and Construction Materials)

4. สาขายา (ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement on  
Bioequivalence (BE) Study Report) 

ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement  
for Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection  
of Manufacturers of Medicinal Products 2
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1. Agreement on ASEAN Harmonized Cosmetic  
Regulatory Scheme 

2. Agreement on ASEAN Harmonized Electrical  
and Electronic Equipment Regulatory Regime 

3. ASEAN Agreement on Medical Device Directive 

การจัดท�าระบบด้านกฎระเบียบให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 
Development of Single Regulatory Regime3

เป็นการท�าระบบควบคุมกฎระเบยีบของแต่ละประเทศให้สอดคล้องเป็นหนึง่
เดียวกันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เนื่องจากความแตกต่างกันของระบบควบคุม
กฎระเบียบที่บังคับใช้ในแต่ละประเทศถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ 
ท�าให้เกิดความล่าช้าและเป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ 

ปัจจบุนัอาเซยีนได้จดัท�าความตกลงแล้วเสรจ็และอยูร่ะหว่างด�าเนนิงานตาม
ความตกลง จ�านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 

และอยู่ระหว่างจัดท�าความตกลง จ�านวน 2 ฉบับ 
ได้แก่ ASEAN Agreement on Traditional Medicines และ 
ASEAN Agreement on Health Supplements โดยคาดว่า 
จะแล้วเสรจ็เสนอลงนามได้ในปี 2560

นอกจากนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบูรณาการเศรษฐกิจอาเซียนเข้ากับ
เศรษฐกิจโลก ACCSQ ยังมีการด�าเนินการตามข้อบทว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิค 
ต่อการค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ  
ได้แก่ ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), ASEAN-Japan 
Comprehensive Economic Partnership Agreement (AJCEP) และ ASEAN-China 
Free Trade Area (ACFTA) เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมด้านมาตรฐาน กฎระเบียบ 
ทางเทคนิค และการตรวจสอบและรับรองของแต่ละประเทศไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อ 
การค้าทีไ่ม่จ�าเป็น ตลอดจนส่งเสรมิความเข้าใจและเสรมิสร้างความร่วมมือด้านมาตรฐาน
และการตรวจสอบและรับรองระหว่างกัน

การด�าเนินงานของ ACCSQ ตามมาตรการที่ส�าคัญข้างต้นนั้น นอกจาก 
จะช่วยสนับสนุนให้ความพยายามของอาเซียนในการจัดต้ัง AEC ให้บรรลุเป้าหมาย 
ได้ตามวัตถุประสงค์โดยช่วยให้การค้าภายในกลุ่มอาเซียนเป็นไปโดยสะดวกเนื่องจาก
อุปสรรคทางการค้าอันเนื่องมาจากความแตกต่างในด้านมาตรฐานลดลงแล้ว มาตรการ
ในการปรับมาตรฐานของประเทศสมาชิกอาเซียนให้เทียบเท่ากับมาตรฐานระหว่าง
ประเทศจะช่วยให้สนิค้าของกลุม่อาเซียนเป็นทีย่อมรบัและสามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลก 
นอกจากนั้น การท�าความตกลงยอมรับร่วมกัน ก็จะช่วยให้สินค้าของกลุ่มอาเซียน 
สามารถเข้าสู่ตลาดอื่นได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น
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บทบาทของ สมอ. 

ACCSQ  

ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะสถาบนัมาตรฐาน
แห่งชาติเป็นผู ้แทนหลักในการเข้าร่วมกิจกรรมของ ACCSQ ได้ให้การสนับสนุน 
งบประมาณ และองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องแก่ภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ 
ด้านการตรวจสอบและรบัรองให้มคีวามเข้มแขง็ในระดบัประเทศและอาเซยีน โดยเปลีย่น
บทบาทมาสู่การก�ากับดูแลต้นทางด้านการก�าหนดมาตรฐาน การออกใบอนุญาต  
และการตรวจติดตาม การถ่ายโอนงานการรับรองผลิตภัณฑ์ให้ CB ที่ได้รับการแต่งตั้ง  
วางแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน สมอ. ให้เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูงในการเป็นผู้น�า 
ในการก�าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ ท�าหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์มาตรฐาน  
กฎระเบียบทางเทคนิค และมาตรการกีดกันทางการค้าอื่นๆ เพื่อให้ข้อแนะน�า 
และชีช่้องทางในการเข้าสูต่ลาดการค้าระหว่างประเทศ ซึง่จะน�าไปสูเ่ป้าหมายของ สมอ. 
ในการเชื่อมอุตสาหกรรมไทยสู่สากล

นอกจากนี้ โดยที่งานในความรับผิดชอบของ ACCSQ และคณะท�างานต่างๆ 
ครอบคลมุกจิกรรมหลายสาขา สมอ. ยงัได้ประสานงานกบัหน่วยงานควบคมุกฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด�าเนินการในคณะท�างานรายสาขาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เช่น 
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ส�านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
กรมการขนส่งทางบก เป็นต้น เพื่อให้การด�าเนินงานของ ACCSQ มีส่วนสนับสนุน 
ให้อาเซียนบรรลุเป้าหมายในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้การค้า 
ภายในภมูภิาคเป็นไปโดยสะดวก สนิค้าเป็นทีย่อมรบัและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
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รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย
(Premium Products of Thailand) - The Pride of Thais

ประจ�าปี พ.ศ. 2558 

ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคที่มีบทบาท
ส�าคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  
โดยในปี 2557 มีมูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรมกว่า 
ร้อยละ 28 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกกว่าร้อยละ 77 เป็นผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรม ซึง่เป็นทีรู้่จกัและยอมรับในทุกภมูภิาคทัว่โลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หรอือาเซยีน ทีผ่ลติภณัฑ์ของไทยเป็นทีย่อมรบัในด้าน
คณุภาพ มคีวามโดดเด่น มเีอกลกัษณ์ มกีารพฒันา 
โดยใช้เทคโนโลยแีละคดิค้นนวตักรรมท่ีสามารถสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้กบัผลติภณัฑ์ สร้างช่ือเสยีงและน�ารายได้
เข้าสู่ประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ี “มุ่งสู่
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สมดุลและยั่งยืน” และ
ก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่าด้วย
นวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงปรับ
ศกัยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการในระดบัโลก 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
อตุสาหกรรม สร้างความสมดลุและเกือ้หนนุการพฒันา 
ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม และด้านทนุมนษุย์ 

สกู๊ปพิเศษ

อนัจะน�ามาซึง่การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่าง
ยัง่ยนืในระยะยาว

กระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่ิมจัดให้มี 
“รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย  
(Premium Product of Thailand)” The Pride of Thais 
ขึ้นในปี 2558 ซึ่งเป็นปีแรก ส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผูด้�าเนนิการ และจดัพธิมีอบรางวลัเมือ่วนัที ่26 
กันยายน 2558 โดยรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม (นางอรรชกา สีบุญเรือง) ให้เกียรต ิ
เป็นประธานมอบรางวัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ส ่ง เส ริมคุณภาพผลิตภัณฑ ์ของประเทศไทย 
ทีม่คีณุภาพยอดเยีย่ม มเีอกลกัษณ์โดดเด่นเป็นทีย่อมรบั  
และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไทย 
ในตลาดโลก  ตลอดจนประกาศเกยีรตคุิณผูป้ระกอบ
การที่มีความวิริยะอุตสาหะในการสร ้างสรรค์
ผลติภณัฑ์ท่ีมคีณุภาพ สร้างช่ือเสยีงแก่ประเทศชาติ 
เป็นแบบอย่างทีด่แีก่อตุสาหกรรมอืน่ๆ ในการสร้างสรรค์
สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม
ของประเทศ 
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ในปีนี้มีผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยท่ีมีคุณภาพยอดเยี่ยมได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลผลิตภัณฑ์
ยอดเยี่ยมของประเทศไทยจ�านวน 41 ผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้ 

ผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ 

1. โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา   
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ทางการเกษตร โครงการพระราชด�าริ 
“จิตรลดา”

2. บริษัท โคโค่ อีซี่ จ�ากัด  
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : มะพร้าวน�้าหอม
เผาพร้อมทาน “Coco Easy”

3. บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จ�ากัด   
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ธัญพืช เกษตรอินทรีย์ “Xongdur”

4. บริษัท แดรี่โฮม จ�ากัด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : ผลิตภัณฑ์นมจาก
ฟาร์มโคนมเกษตรอินทรีย์ “Bedtime Milk”

5. บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง 
จ�ากัด (มหาชน) 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : สาหร่ายแปรรูป 
“เถ้าแก่น้อย”

6. บรษิทั ไทยเพรซเิดนท์ฟดูส์ จ�ากดั (มหาชน) 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป 
“มาม่า”

7. บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด 
(มหาชน) 
ผลติภัณฑ์ทีไ่ด้รับรางวลั : อาหารทะเลแปรรูป 
“Sealect”

8. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จ�ากัด 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : กะทิออร์แกนิค 
“เมอริโต้” 

9. บริษัท อ�าพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จ�ากัด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : กะทิยูเอชที  
“ชาวเกาะ”

1. โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้รบัรางวลั : ผลิตภณัฑ์ผ้าดอยตุง

2. บริษัท เกรย์ฮาวน์ จ�ากัด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : เสื้อผ้าแฟชั่น 
“Greyhound”

3. บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จ�ากัด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : เคหะสิ่งทอ 
“PASAYA”

4. บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จ�ากัด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : เคหะสิ่งทอ 
“NaRaYa”

5. บริษัท สยามแฮนด์ส จ�ากัด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : เสื้อผ้า “แตงโม”

6. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด พาคาเมี่ยน 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : ผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากผ้าขาวม้า “พาคาเมี่ยน”
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เครื่องประดับตกแต่ง ได้แก่ 

อุปกรณ์กีฬา ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย ์ได้แก่ 

วัสดุก่อสร้าง ได้แก่ 1. ศาตราจารย์กิตติคุณศักดา ศิริพันธุ์ 
ราชบัณฑิต 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ 
เครื่องประดับแห่งชาต ิ
ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัรางวลั : ชดุมาตรฐานพลอยสี 
(Colored Stone Quality Standard)

2. บ้านทองสมสมัย 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : เครื่องประดับทอง
สุโขทัย “บ้านทองสมสมัย”

3. นายสามเมือง แก้วแหวน   
บุรุษผู้เผาพลอยคนแรกของประเทศไทย 
ผู้บุกเบิกการเผาพลอยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
(Colored Stone Heat Treatment)

4. ศูนย์แว่นตาไอซอพติก 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : แว่นตาซุปเปอร์
โพรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล “ISOPTIK”

1. บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ�ากัด  
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : เสื้อผ้ากีฬา  
“Grandsport”

2. บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : รองเท้าผ้าใบ  
“นันยาง”

3. บรษิทั โรงงานฟตุบอลล์ไทย สปอร์ตติง้ กูด๊ส์ จ�ากัด 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : อุปกรณ์กีฬา “FBT”

1. บริษัท บี เอ็น ซุพพีเรีย มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : ยูนิตทันตกรรม 
“BN”

2. บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ�ากัด 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : แลปทันตกรรม 
“Hexa Ceram”

1. บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
จ�ากัด
ผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้รบัรางวลั : นวตักรรมการเตรียม
ทีอ่ยูอ่าศัยส�าหรบัผูส้งูอาย ุ“SCG ELDERCARE 
SOLUTION”

บริการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ได้แก่ 

1. บริษัท สถาปนิก 49 จ�ากัด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : การออกแบบ
สถาปัตยกรรม

2. บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด 
(มหาชน) 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : ต่อเรือเดินทะเล
มาตรฐานสากล
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จะเห็นได้ว ่าทุกผลิตภัณฑ์ที่ได ้รับรางวัล  
ล้วนเป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ
ทั้งสิ้น ทั้งในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ 
“รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย  
(Premium Product of Thailand)” ที่กระทรวง
อุตสาหกรรมได ้มอบให ้ในคร้ังนี้  จึงเป ็นรางวัล 
แห ่ งความภาคภู มิ ใจของผู ้ ป ระกอบการ ไทย  
ที่มีความมุ่งมั่น ความวิริยะอุตสาหะ ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก  ่
อตุสาหกรรมอืน่ๆ ในการสร้างสรรค์สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศ

เทคโนโลยีและเครื่องกล ได้แก่ 

1. บรษิทั ควอลติี ้แอสเซม็บล่ี (ไทยแลนด์) จ�ากดั
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : รีโมทคอนโทรล
ส�าหรับรถจักรยานยนต์ “โทน”

2. บริษัท เควี อิเล็กทรอนิกส์ จ�ากัด 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : หุ่นยนต์ขนส่ง
วัตถุดิบ on demand แห่งอนาคต “uBot”

3. บริษัท โจวิท จ�ากัด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : เครื่องตรวจจับ
วัตถุใต้ท้องรถ “UVIS”

4. บริษัท ซี แอล พี เอ็นจีเนียริ่ง จ�ากัด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล :  เครื่องสีข้าว
ระบบเหวี่ยงกะเทาะเปลือก "CLP"

5. บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จ�ากัด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล :  กล่องควบคุม
และวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้าน
อัจฉริยะ“ECO Home Box”

6. บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จ�ากัด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล :  เครื่องจักร 
ในระบบบรรจภัุณฑ์ “DELMAX MACHINERY”

7. บริษัท โตว่องไว จ�ากัด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : รถตอกเสาเข็ม
เคลื่อนที่เร็ว “โตว่องไว”

8. บริษัท เทคโนกรีน จ�ากัด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล :  ผลิตภัณฑ์ป้องกัน
ตะกรัน ล้างคราบน�้ามันคราบสกปรก  
เพื่อสิ่งแวดล้อม “MICRO-NICE” 

9. บริษัท โนเวม เอนจิเนียริง จ�ากัด
ผลติภัณฑ์ทีไ่ด้รับรางวลั : เคร่ืองปรับความเร็ว
รอบมอเตอร์ (อินเวอร์เตอร์) “Novem”

10. บรษิทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ�ากัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : ตู้เติมเงินออนไลน์ 
“บุญเติม”

11. โรงงานช่างหนูเมืองพิจิตร 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : ปั๊มสูบน�้าบาดาล
ยินดีเทอร์ไบร์

12. ห้างหุน้ส่วนสามญันติบิคุคลเทคนคิอน โปรเจค 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : กันชนเสริม
สมรรถนะเพื่อรถกระบะขนาด 1 ตัน "YAK"

13. บริษัท อินเตอร์โกร จ�ากัด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : เครื่องผลิตก๊าซ
ไฮโดรเจนจากน�้า  

14. บรษิทั แอดวานซ์ เอก็ซเชนจ์ เทคโนโลย ีจ�ากัด 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล : เครื่องท�าน�้าร้อน
จากเครื่องปรับอากาศ PAC Frenergy
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WTO/TBT

มาตรการที่แจ้ง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สมอ. เป็นหน่วยงานแกนกลางในการปฏิบัติตามพันธกรณีตามมติคณะรัฐมนตรี  
ในเร่ืองความตกลงว่าด้วยอปุสรรคทางเทคนคิต่อการค้า (Agreement on technical barriers 
To Trade: TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้สรุปสาระส�าคัญของกฎระเบียบ
ด้านเทคนิคและมาตรฐานระหว่างกันของประเทศสมาชิก WTO มาให้ทราบกันอยู่เสมอ 
ใน สมอ สาร เป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลทางการค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและ 
เอื้อประโยชน์ต่อการค้า รวมทั้งส่งเสริมประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ 
ในการจัดท�าและใช้บังคับกฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานแก่ประเทศก�าลังพัฒนา  

สมอ สาร ฉบับนี้ ขอน�าเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐานของ
ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกสหภาพยุโรปประกาศแก้ไขภาคผนวก 4 และ 6 ของ 
Regulation (EC) No. 1223/2009 ว่าด้วยกฎระเบียบผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง (G/TBT/N/
EU/302)

 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on 
Technical Barriers to Trade: TBT) สหภาพยุโรปได้แจ้งองค์การการค้าโลก  
ตามเอกสารหมายเลข G/TBT/N/EU/302  เรือ่ง Draft Commission Regulation 
amending Annexes IV and VI to Regulation (EC) No 1223/2009  
of the European Parliament and of the Council on cosmetic products
วันที่แจ้ง    28 กรกฎาคม 2558
วันท่ีมีผลบังคับใช้   20 วันหลงัประกาศใน Official Journal of the EU  
วนัทีก่�าหนดรบัข้อคดิเหน็/ข้อคดัค้าน 60 วันหลังการประกาศ (28 กันยายน 2558)

 - เคร่ืองส�าอาง
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สาระโดยสรุป

สหภาพยุโรปได้ประกาศแก้ไขภาคผนวก 4 และ 6 ของ Regulation (EC) 
No. 1223/2009 ว่าด้วยกฎระเบียบผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง โดยสาระส�าคัญ 
สรุปได้ดังนี้

• ก�าหนดความเข้มข้นสูงสุดที่ผสมในเครื่องส�าอางของสังกะสีออกไซด์  
(Zinc Oxide) ท่ีน�ามาใช้งานในรปูแบบของวสัดุนาโนและเป็นสารกรองรงัสยีวูี  
ไม่เกิน 25% 

• ก�าหนดความเข้มข้นสูงสุดท่ีผสมในเครื่องส�าอางของสีด�าที่ผลิตจากการเผา
น�้ามัน (Carbon Black) ไม่เกิน 10% 

• ห้ามใช้ Zinc Oxide และ Carbon Black ในเคร่ืองส�าอางที่อาจมีการใช้ 
ผ่านทางการสูดดมเข้าสู่ปอด

วัตถุประสงค์

เพื่อคุ ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย เพ่ือคุ ้มครองสุขภาพและ 
ความปลอดภัย

ท่านผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่  
กลุ่มความตกลงด้านอุปสรรคทาง เทคนิคต่อการค้า โทร. 02 202 3504  
โทรสาร 02 202 3511 E-mail: wto@tisi.go.th หรอืทางเวบ็ไซต์ 

• https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/
EEC/15_2934_00_e.pdf

• https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/
EEC/15_2934_01_e.pdf

14 สมอสาร
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นางสาวสมจติต์ สัจพนัโรจน์ รองเลขาธกิาร สมอ. น�าทมีผูบ้รหิาร และเจ้าหน้าที่ 
สมอ. มอบวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับใช้ในห้องสมุด หนังสือ และสื่อประกอบการเรียนการสอน 
แก่โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน จังหวัดเลย และมอบห้องสมดุมาตรฐาน 
แก่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการ  
"อก. อาสา พัฒนาห้องสมุดมาตรฐาน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เมื่อวันที่ 3 
กันยายน 2558

TISI News

Activities&

สมอ. มอบวัสดุอุปกรณ์ส�ำหรับใช้ในห้องสมุด  
หนังสือ และสื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558
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16 สมอสาร

นายหทยั อูไ่ทย เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชมุคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee 
for Standards and Quality – ACCSQ) ครั้งที่ 44 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานและการรับรองของอาเซียนใน 10 ปีข้างหน้า 
(2016-2025) รวมถึงแนวทางการด�าเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานและการตรวจสอบ 
และรับรองของอาเซียน โดยมีหน่วยงานมาตรฐานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 
7-11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

สมอ. เป็นเจ้ำภำพจัดประชุมอำเซียน
ด้ำนมำตรฐำนและคุณภำพ (ACCSQ) ครั้งที่ 44
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นางสาวสมจิตต์ สัจพันโรจน์ รองเลขาธิการ สมอ. พร้อมคณะผู้บริหาร  
และเจ้าหน้าที ่สมอ. ศกึษาดงูานศนูย์เรยีนรู้ทฤษฎใีหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ โดยม ีร้อยโทศภุชยั 
เกิดเจริญพร และนายทหารประจ�าศูนย์ฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 
2558 ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหับ จังหวัดชลบุรี

สมอ. ศึกษำดูงำนศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง



18 สมอสาร

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน 
มอบรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย (Premium Product of Thailand)  
The Pride of Thais เมือ่วนัที ่26 กนัยายน 2558 ณ อมิแพค เมืองทองธานี

กระทรวงอุตสำหกรรม 
มอบรำงวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย 

(Premium Product of Thailand) The Pride of Thais
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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

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

E-mail thaistan@tisi.go.th

http://www.tisi.go.th/
mailto:thaistan@tisi.go.th

