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ISO/IEC 17025:2005

ความสามารถของห้องปฏิบัติการฯ

เปิดประตูสู่ตลาดโลก

ตอนที่
2

สมอ สาร ฉบับนี้ ต่อเนื่องจากเรื่อง “ISO/IEC 17025:2005 ความสามารถของห้องปฏิบัติการฯ
เปิดประตูสู่ตลาดโลก” ยังคงเหลือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร บริษัทซิเลซติกา (ประเทศไทย) จ�ำกัด ที่ได้รับ
การรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025: 2005 ห้องปฏิบัติการทดสอบ จากส�ำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) ถึงมุมมอง แนวคิด วิธกี ารท�ำงานและความส�ำคัญของการขอการรับรอง
ที่สามารถช่วยต่อยอดทางธุรกิจสู่การค้าในตลาดโลกเสรี

“บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จ�ำกัด”

บริษัทด�ำเนินธุรกิจประเภทใด
บริษัท Celestica Thailand ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ด�ำเนินธุรกิจ
ประกอบแผงวงจร อุปกรณ์ เครื่องมือ อิเล็กทรอนิคส์และโทรคมนาคม (Electronic
Manufacturing Service) เพือ่ การส่งออก ลูกค้าของบริษทั ส่วนใหญ่เป็นบริษทั ชัน้ น�ำ
ระดับโลกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์และโทรคมนาคม อาคารการผลิตหลักๆ
มีอยู่ 4 อาคาร เนื้อที่อาคารโดยรวมทั้งหมดโดยประมาณ 1,000,000
ตารางฟุต พนักงานทัง้ หมดประมาณ 6,300 คน นอกเหนือจากการรับ
ประกอบงานทางอิเล็กทรอนิคส์และโทรคมนาคมแล้ว ขณะนี้บริษัทอยู่
ระหว่างการสร้างโรงงานประกอบแผงโซล่าร์ เพื่อรองรับตลาดทางด้าน
พลังงานทางเลือกอีกด้วย

พิชัย ดวงทวีทรัพย์

Senior Vice President, Asia Operations
บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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ความส�ำคัญที่บริษัทต้องมาขอการรับรองห้องปฏิบัติการ
เนือ่ งจากบริษทั ต้องรองรับลูกค้าซึง่ มีความต้องการและเทคโนโลยีทหี่ ลากหลาย ดังนัน้ ห้องปฏิบตั ิ
การทดสอบ Failure Analysis Laboratory จึงถูกจัดตั้งขึ้นในโรงงานเพื่อรองรับการทดสอบและ
วิเคราะห์ชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า จากผลงานทีผ่ า่ นมาห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบของ Celestica
Thailand ได้รบั การยอมรับจากลูกค้าและ Celestica ประเทศอืน่ แต่ทาง Celestica Thailand ต้องการ
ยกระดับห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบของบริษทั ให้ได้รบั การรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เพือ่
เป็นการประกันคุณภาพการวิเคราะห์งานอย่างมืออาชีพและเพิม่ โอกาสเพือ่ ให้สามารถเปิดรับงานบริการ
วิเคราะห์และทดสอบจากภายนอกไม่เพียงแต่ห้องปฏิบัติการทดสอบ ทาง Celestica Thailand ยังได้
จัดตั้ง ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration Laboratory) อีกด้วย เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถและสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ลูกค้าในการสอบเทียบเครือ่ งมือวัดต่างๆ ทีใ่ ช้งานกันอยูใ่ นสายการ
ผลิต ก่อนหน้านี้เครื่องมือวัดที่ใช้งานถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการสอบเทียบภายนอกองค์กร ซึ่งท�ำให้เกิด
ความไม่สะดวก ล่าช้า การจัดตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 ขึ้น จึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้สอบเทียบได้อย่างรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายใน
การสอบเทียบได้อีกด้วย

ขอบข่ายที่บริษัทได้รับการรับรอง เพราะเหตุใดจึงเห็นว่าควรขอการรับรอง
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้รับการรับรองสาขาการสอบเทียบด้านไฟฟ้า โดยที่ขอบข่าย
ครอบคลุมถึงการสอบเทียบ Digital Multimeter (DMM) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6½ หลัก และ การสอบ
เทียบแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC Source) เหตุผลที่เลือกขอใบรับรองภายใต้ขอบข่ายนี้เป็นเพราะ
ที่ Celestica Thailand มีการใช้เครื่องมือวัดในกลุ่มนี้อยู่เป็นจ�ำนวนมาก
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบได้รบั การรับรองภายใต้ขอบข่าย การวิเคราะห์หาโลหะในโลหะบัดกรีดว้ ย
ICP-OES และการวิเคราะห์หาแอนไอออนในแผงวงจรอิเล็กทรอนิคส์ด้วย Ion Chromatography
เหตุผลทีข่ อการรับรองใน 2 ขอบข่ายนี้ เพราะในอนาคตมีความเป็นไปได้สงู ทีล่ กู ค้าจะร้องขอการทดสอบ
ทีไ่ ด้รบั การรับรองภายใต้ 2 ขอบข่ายนีจ้ ากห้องปฏิบตั กิ ารของบริษทั อีกทัง้ การทดสอบทางเคมีทงั้ 2 วิธี
นีม้ ขี นั้ ตอนทีช่ ดั เจน ซึง่ ทางห้องปฏิบตั กิ ารสามารถด�ำเนินการทดสอบตามข้อก�ำหนดได้อย่างตรงไปตรงมา
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ระยะเวลาในการขอรับรอง ขั้นตอนการขอ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
		 เริ่มยื่นเรื่องขอใบรับรองเมื่อเดือนธันวาคม 2555
		 ตรวจสอบเบื้องต้นโดย สมอ. (Pre-Visit) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556
		 ตรวจประเมินโดย สมอ. เมื่อเดือนมิถุนายน 2556
		 ได้รับใบรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม 2556
		 ระยะเวลาในการขอใบรับรองโดยประมาณ 9 เดือน
ห้องปฏิบัติการทดสอบ
		 เริ่มยื่นเรื่องขอใบรับรองเมื่อเดือนสิงหาคม 2557
		 ตรวจสอบเบื้องต้นโดย สมอ. (Pre-Visit) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557
		 ตรวจประเมินโดย สมอ. เมื่อเดือนมีนาคม 2558
		 ได้รับใบรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคม 2558
		 ระยะเวลาในการขอใบรับรองโดยประมาณ 1 ปี

การได้รับใบรับรองนี้จะช่วยธุรกิจได้อย่างไร
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
จากการที่ Celestica Thailand สามารถด�ำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้เอง ท�ำให้ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายได้ดังนี้
ค่าใช้จ่ายในสอบเทียบเครื่องมือวัดได้ถึง 80%
ค่าใช้จ่ายก่อนได้รับการรับรอง โดยประมาณ 3,750,000 บาท
ค่าใช้จ่ายหลังได้การรับรอง โดยประมาณ 750,000 บาท
ค่าใช้จ่ายที่ลดลง โดยประมาณ 3,000,000 บาท (ประมาณ 80%)
ห้องปฏิบัติการทดสอบ
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากใบรับรองยังไม่ออกมาในรูปของตัวเงิน ณ ขณะนี้ แต่บริษทั ได้รบั ประโยชน์
ในแง่อื่นๆ เช่น มีเสียงตอบรับจากลูกค้าว่ามีความเชื่อมั่นต่อห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้น มีความเป็นไปได้
ว่าการได้รับใบรับรองนี้จะสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเป็นปัจจัยเสริมที่จะท�ำให้
Celestica Thailand ได้รับงานจากลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต
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มีแผนการขอการรับรองในขอบข่ายอื่นหรือไม่ อย่างไร
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
มีแผนทีจ่ ะขยายขอบข่ายทางด้าน RF ในขณะนีบ้ ริษทั อยูร่ ะหว่างพัฒนาเพิม่ ความรูแ้ ละขีดความ
สามารถของบุคลากรของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับการขยายขอบข่ายนี้
ห้องปฏิบัติการทดสอบ
บริษัทอยู่ในช่วงของการเตรียมการเพื่อขอ
ขยายขอบเขต โดยปลายปี 2559 นี้ มีแผนที่จะยื่น
ขอการรับรองเพิ่มในส่วนของ Vision Measuring
และ Time Domain Reflectometry

ฝากเชิญชวนถึงบริษัทที่ก�ำลังคิดจะขอการรับรอง
แม้ว่ามาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นข้อก�ำหนดทั่วไปที่ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติ
การทดสอบ และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ไม่ได้ถูกก�ำหนดให้เป็นมาตรฐานบังคับส�ำหรับบางกลุ่ม
อุตสาหกรรม แต่ถ้าหากห้องปฏิบัติการใดมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ก็จะสามารถสร้าง
ความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบหรือสอบเทียบในระดับสากล ดังนั้น ห้องปฏิบัติการต่างๆ จึงควร
ตระหนักถึงความส�ำคัญ และพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้ได้การรับรองตามมาตรฐานสากลนี้

การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ท�ำให้ผู้อ่านรับทราบถึงความส�ำคัญการเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ให้เป็นทีย่ อมรับทัง้ ภายในและต่างประเทศสร้างความมัน่ ใจ และความน่าเชือ่ ถือในรายงานผลการทดสอบ
จากห้องปฏิบัติการส่งเสริมการส่งออกสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ ลดการกีดกันทางการค้าอันเนื่องจากวิธี
ทดสอบ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่
องค์กร
TISI E-magazine
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เรื่องประจำ�ฉบับ

มาตรฐานของเล่นไทย

เพื่อส่งเสริม

การท�ำของเล่นให้มีคุณภาพ
ของเล่นเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญต่อชีวิตและการเรียนรู้ของเด็กทุกวัย ของเล่นเป็นผลิตภัณฑ์จะมี
การออกแบบและท�ำขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละกลุ่มแต่ละวัย การเลือกของเล่นให้เด็กเป็นหน้าที่
ของบิดา มารดา ผูป้ กครอง หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องต้องให้ความสนใจ และรูจ้ กั เลือกให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก
โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย ความคิดสร้างสรรค์ การฝึกทักษะ ความต้องการตามธรรมชาติ และระดับ
ความเจริญเติบโตทางสมองและร่างกายของเด็ก อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากของเล่น มักมีสาเหตุเนื่องจาก
เด็กได้รบั ของเล่นทีไ่ ม่เหมาะสมกับวัย หรือน�ำของเล่นไปเล่นอย่างไม่ถกู วัตถุประสงค์ นอกจากนีข้ องเล่น
บางชนิดแม้จะเล่นอย่างถูกวิธแี ละตรงจุดประสงค์ของผูท้ ำ 
� แต่กอ็ าจมีอนั ตรายเกิดขึน้ กับผูเ้ ล่นได้ ดังนัน้
เพือ่ ป้องกันและลดอัตราเสีย่ งของการเกิดอันตรายต่อเด็กจากของเล่น และเพือ่ เป็นการส่งเสริมให้มกี าร
ท�ำของเล่นที่มีคุณภาพ จึงก�ำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่นขึ้น

อนุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 685 ของเล่น ประกอบด้วย 3 เล่ม คือ
เล่ม 1 ข้อก�ำหนดทั่วไป
เล่ม 2 ภาชนะบรรจุและฉลาก
เล่ม 3 วิธีทดสอบและวิเคราะห์
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ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ก�ำหนดให้ผลิตภัณฑ์ของเล่นเป็น
มาตรฐานบังคับ มีผลให้ผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่าย และผู้น�ำเข้า ต้องผลิต จ�ำหน่าย และน�ำเข้า เฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ซึง่ ควบคุมในเรือ่ งวัสดุทใี่ ช้ทำ� ของเล่นต้องเป็นวัสดุใหม่
หรือเป็นเศษวัสดุใหม่ที่ได้จากกระบวนการท�ำผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน, ลักษณะทั่วไป
เช่น พื้นผิว ขอบที่จับหรือสัมผัส รูในชิ้นส่วนที่ท�ำจากวัสดุแข็งบาง ตัวยึด ปลายยื่น บานพับ กลไก
การขับเคลื่อน และ สปริง,  คุณลักษณะเฉพาะแบบจะต้องผ่านการทดสอบตาม มอก. 685 เล่ม 3,
คุณลักษณะทางเคมี (ปริมาณโลหะหนัก) และคุณลักษณะด้านการติดไฟ ครอบคลุมของเล่นทุก
ประเภท รวมทัง้ ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ทใี่ ช้รว่ มกับของเล่น โดยมุง่ เน้นคุณลักษณะด้านความปลอดภัย
เพือ่ ลดอัตราเสีย่ งของการเกิดอันตรายต่อเด็กให้นอ้ ยลงและป้องกันการผลิตและการน�ำเข้าของเล่น
ที่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน การก�ำหนดให้ของเล่นต้องได้มาตรฐาน มอก.685 ส่งผลให้ผู้ผลิตต้อง
ผลิตของเล่นให้ได้มาตรฐาน โดยจะมีการตรวจโรงงานเพื่อดูวิธีการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
การผลิตพร้อมเก็บตัวอย่างไปทดสอบ หากเป็นไปตามมาตรฐานก็จะได้รับอนุญาตจาก สมอ. และ
ในส่วนของผู้น�ำเข้าต้องน�ำเข้าของเล่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจดูเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และเก็บตัวอย่างไปทดสอบที่หน่วยตรวจทดสอบ หากเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดในมาตรฐานของเล่น สมอ.จะออกใบอนุญาตให้
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การผลิตของเล่นเด็กของไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ งจากเดิมเป็นอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผลิตเพื่อสนองความต้องการภายในประเทศ จนปัจจุบันพัฒนา
เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยมีโรงงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน มีปริมาณการผลิต
มากกว่าร้อยละ 60 ของการผลิตทั้งหมด มีนักลงทุนจากไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฮ่องกง
เข้ามาลงทุนมากขึ้น  ลักษณะการลงทุนจะมีทั้งการร่วมทุนกับบริษัทต่างประเทศ การลงทุน
จากต่างประเทศทั้งหมด และการลงทุนของผู้ประกอบการไทยเองทั้งหมด
ส�ำหรับในปี 2559 ผลิตภัณฑ์ของเล่นจะเน้นการผลิตสินค้าที่เป็นสื่อที่สามารถ
พัฒนาการเด็ก โดยการออกแบบให้มีความหลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของเด็ก ซึ่ง
ยังเชื่อว่าสินค้าของเล่นเด็กของไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก แม้คู่แข่งอย่างอินเดียจะได้
เปรียบเรือ่ งของค่าแรง แต่สว่ นใหญ่ยงั เป็นการรับจ้างเพือ่ ผลิต ขณะทีไ่ ทยผลิต
เพือ่ การส่งออก ซึง่ ทีผ่ า่ นมาการส่งออกของเล่นของไทยมีอตั ราการขยาย
ตัวเฉลี่ยปีละ 10 % และคาดว่าแนวโน้มการส่งออกของเล่นในปี 2559
จะมีอตั ราการขยายตัวเป็นบวกได้เนือ่ งจากเศรษฐกิจของประเทศผูน้ ำ�
เข้าของเล่นหลักมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น ส�ำหรับผู้ประกอบการไทยที่
ต้องการส่งผลิตภัณฑ์ของเล่นไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศที่มีความเข้ม
งวดในความปลอดภัยของของเล่น จ�ำเป็นต้องน�ำผลิตภัณฑ์สง่ ตรวจ
สอบเพือ่ ให้ผา่ นการรับรองมาตรฐานว่าปลอดภัย ตามมาตรฐาน
ที่ก�ำหนดไว้ จึงสามารถที่จะส่งออกไปจ�ำหน่ายยังประเทศ
นั้นๆ ได้
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โดย นางสาวณฐิณี  ฉันทะจารุ
นักวิเทศสัมพันธ์ช�ำนาญการ

แผนยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐาน
และการรับรองของอาเซียน ปี 2016 - 2025

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถือเป็นวันส�ำคัญของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(The Association of Southeast Asian Nation – ASEAN) หรืออาเซียน เพราะเป็นวันประกาศการ
จัดตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ และเป็นวันประกาศวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 ที่
ครอบคลุมแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2568 หรือ ASEAN Economic Community (AEC)
Blueprint 2025 เพือ่ ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจในระยะ 10 ปีขา้ งหน้า (2559-2568)
โดยมุง่ เน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพของมาตรการการรวมกลุม่ เศรษฐกิจในปัจจุบนั และแนวทางการรับมือ
กับประเด็นความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต

โดยแผนงานดังกล่าวมีองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน ได้แก่
(1) การผลักดันให้อาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีการรวมตัวและเชื่อมโยงในระดับสูง
(2) การผลักดันให้อาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน มีนวัตกรรม และ
มีพลวัต
(3) การมุ่งส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและการรวมตัวรายสาขา
(4) การเป็นภูมภิ าคทีม่ คี วามสามารถในการปรับตัว ครอบคลุมทุกภาคส่วนและมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง
(5) การเป็นส่วนส�ำคัญของประชาคมโลก
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจที่มีการรวมตัวและเชื่อมโยงในระดับสูง
อาเซียนจึงเน้นการด�ำเนินการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกทางการค้าผ่านกลไกต่างๆ และหนึ่งใน
มาตรการทีส่ ำ� คัญ คือ มาตรการด้านมาตรฐานและการรับรอง โดยจะเน้นเร่งรัดการด�ำเนินการปรับ
มาตรฐานและกฎระเบียบทางเทคนิค  การพัฒนาคุณภาพและความสามารถในการตรวจสอบและ
รับรอง  การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎหมายกฎระเบียบและระบบด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานและกระบวนการตรวจสอบและรับรอง นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการด�ำเนินความร่วม
มือและความตกลงเพือ่ สนับสนุนให้วสิ าหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยสามารถยกระดับ
สู่มาตรฐานที่ตกลงกันในระดับภูมิภาคและ/หรือระหว่างประเทศเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการ
ส่งออก มาตรการที่เกี่ยวข้องมี ดังนี้
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ด�ำเนินมาตรการตามทีไ่ ด้รเิ ริม่ ภายใต้แผนงานจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558
ให้แล้วเสร็จและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
ด�ำเนินโครงการระดับประเทศและภูมิภาคเพื่อยกระดับความสามารถทางเทคนิคและ
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเพื่อให้ระบบการตรวจสอบและรับรองของภูมิภาคด�ำเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จัดท�ำมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อความโปร่งใสและการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อ
ก�ำหนดเฉพาะของแต่ละประเทศ
ขยายขอบเขตสาขาภายใต้การด�ำเนินการด้านมาตรฐานและการรับรองไปยังสาขาอืน่ ๆ
นอกเหนือจากสาขาที่เป็นสาขาเร่งรัดการรวมกลุ่มที่ส�ำคัญ
น�ำแนวทางการปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการเตรียมการการรับมาใช้และการด�ำเนินการตาม
หลักเกณฑ์กฎระเบียบและกระบวนการด้านมาตรฐานและการรับรอง
เสริมสร้างความเข้มแข็งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน รวมทั้งเพิ่ม
บทบาทของภาคเอกชนในการมีสว่ นร่วมออกแบบ ติดตาม ทบทวน และท�ำให้ระบบมาตรฐานและ
การรับรองของภูมิภาคมีความทันสมัย
เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาในการด�ำเนินการตามข้อบทด้านอุปสรรค
ทางเทคนิคต่อการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน+1 รวมทั้งความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจ และความตกลงการค้าเสรีอื่นๆ ในอนาคต
14

สมอสาร

ในการนี้ คณะกรรมการทีป่ รึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN
Consultative Committee for Standards and Quality – ACCSQ) ซึ่งรับผิดชอบ
การด�ำเนินงานด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยการลดหรือเลิกอุปสรรค
ทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers to Trade – TBT) ทีเ่ กิดจากการทีป่ ระเทศ
สมาชิกมีมาตรฐาน (Standards) หรือ กฎระเบียบทางเทคนิค (Technical Regulations)
และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment Procedures) ที่
บังคับใช้อยู่ในแต่ละประเทศแตกต่างกัน จึงได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ด้านมาตรฐานและการ
รับรองของอาเซียนในอีก 10 ปีขา้ งหน้า โดยมุง่ หวังทีจ่ ะให้อาเซียนมีระบบด้านมาตรฐาน
กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง ที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีความยั่งยืน เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้าย
สินค้าและบริการที่เสรี และสร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยรวมถึง
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยทั่วทั้งอาเซียน
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ในการผลักดันให้วสิ ยั ทัศน์ดงั กล่าวเป็นจริงและเพือ่ ตอบสนองการด�ำเนินการตาม AEC Blueprint
2025 ข้างต้น  ACCSQ ได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานและการรับรองของอาเซียน ปี 25592568 (ASEAN Standards and Conformance Strategic Plan 2016-2025) โดยก�ำหนดประเด็น
แรงขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thrust) จ�ำนวน 6 ด้าน ได้แก่

การก�ำหนดนโยบายและข้อริเริม่ ต่างๆ เพือ่ เสริมสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานด้านมาตรฐานและ
การรับรองให้สามารถตอบสนองความต้องการของอาเซียนทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคต โดยจะมุง่ เน้น
การวางกรอบนโยบายให้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบส�ำคัญด้านการมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนา
โครงการพืน้ ฐานด้านคุณภาพ เพือ่ ต่อยอดจากนโยบายทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ให้สามารถน�ำไปปฏิบตั ใิ ห้เห็น
ผลอย่างเป็นรูปธรรม
การด�ำเนินการลดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน กฎระเบียบทาง
เทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรองให้ครอบคลุมอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจที่มีการรวมตัวและเชื่อมโยงในระดับสูง โดยจะทบทวนการด�ำเนินงานตาม
ความตกลงยอมรับร่วมและระบบด้านกฎระเบียบที่ได้ปรับให้สอดคล้องกันในปัจจุบัน เพื่อปรับปรุง
การด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพิจารณาด�ำเนินการในสาขา
ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย
การเสริมสร้างแนวทางการด�ำเนินงานของอาเซียนในการร่วมท�ำงานด้านมาตรฐานและ
การรับรอง รวมถึงการเข้าร่วมในการยอมรับร่วมภายใต้องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในระดับสากลและเอเชียแปซิฟิก โดยมุ่งเน้นการมีท่าทีร่วมกันของอาเซียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับสากล รวมถึง
สนับสนุนการเจรจาและการปฏิบัติตามข้อบทด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน
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การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและปรับปรุงการให้บริการแก่ภาค
อุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ โดยจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพิ่ม
การเข้าถึงข้อมูล และการใช้โอกาสจากความพร้อมด้านโครงสร้างของเอกชนมาเสริมการท�ำงาน
ตามแผนงานของอาเซียน
การเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของ ACCSQ และคณะท�ำงานต่างๆ รวมถึง
การประสานความร่วมมือกับคณะท�ำงานด้านอื่นๆ ของอาเซียน โดยจะทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ รวมถึงการขยายความร่วมมือด้านมาตรฐานและ
การรับรองกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ
การเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาทุนมนุษย์ให้สามารถด�ำเนินงานตาม
นโยบายด้านมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรองของ
อาเซียน โดยจะสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านการมาตรฐาน เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความเป็น
มืออาชีพและพร้อมที่จะท�ำงานทางด้านมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรอง
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WTO/TBT

สมอ. เป็นหน่วยงานที่เป็นแกนกลางในการปฏิบัติตามพันธกรณีตามมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่อง
ความ ตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on technical barriers To Trade:
TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้สรุปสาระส�ำคัญของกฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐาน
ระหว่างกันของประเทศสมาชิก WTO มาให้ทราบกันอยู่เสมอใน สมอ สาร เป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อ
เป็นข้อมูลทางการค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเอื้อประโยชน์ต่อการค้า รวมทั้งส่งเสริมประเทศสมาชิก
ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการในการจัดท�ำและใช้บงั คับกฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานแก่ประเทศ
ก�ำลังพัฒนา
สมอ สาร ฉบับนี้ ขอน�ำเสนอความเคลือ่ นไหวเกีย่ วกับกฎระเบียบ มาตรฐานของประเทศสมาชิก
องค์การการค้าโลกสหภาพยุโรปประกาศแก้ไขภาคผนวก 5 ของ Regulation (EC) No 1223/2009                    
ว่าด้วยกฎระเบียบผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง: ห้ามใช้สาร Methylisothiazolinone ในเครื่องส�ำอางแบบ
ไม่ต้องล้างออก (leave-on) (G/TBT/N/EU/332)

มาตรการที่แจ้ง

ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical
Barriers to Trade: TBT) สหภาพยุโรปได้แจ้งองค์การการค้าโลก ตามเอกสารหมายเลข G/
TBT/N/EU/332  เรือ่ ง Draft Commission Regulation Amending Annex V Regulation
(EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on Cosmetic Products
วันที่แจ้ง
วันที่มีผลบังคับใช้

4 มกราคม 2559
20 วันหลังประกาศใน
Official Journal of the EU
วันที่ก�ำหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้าน 60 วันหลังการประกาศ (29 กุมภาพันธ์ 2559)

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องส�ำอาง
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สาระโดยสรุป

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศแก้ไขภาคผนวก 5 ของ Regulation (EC) No
1223/2009 ว่าด้วยกฎระเบียบผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมรายการวัตถุ
กันเสีย (Preservatives) ทีอ่ นุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอาง สาระส�ำคัญสรุปได้ดงั นี้
ห้ามใช้สาร Methylisothiazolinone เป็นวัตถุกันเสียในผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
ประเภทที่ไม่ต้องล้างออก (leave-on cosmetic products) รวมถึงผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ด
ท�ำความสะอาดแบบเปียกอีกต่อไป เนื่องจากมีข้อมูลทางการแพทย์ในปัจจุบันพบว่า การ
ใช้สาร Methylisothiazolinone ที่มีความเข้มข้น 100 ppm ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
นั้นไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ก่อให้เกิดผื่นแพ้สัมผัส (contact allergy)
แก้ไขรายการที่ 57 สาร Methylisothiazolinone ที่มีความเข้มข้นสูงสุดไม่เกิด
0.01% โดยน�้ำหนัก ให้ใช้ได้เฉพาะในผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางที่ใช้แล้วต้องล้างออก (rinseoff products) เท่านั้น
ทัง้ นี้ ประกาศดังกล่าวก�ำหนดระยะเวลาให้ผผู้ ลิตหรือผูน้ ำ� เข้าเพือ่ จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เครือ่ ง
ส�ำอางที่มีส่วนผสมของสารนี้ ที่มีการผลิตหรือน�ำเข้าอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ
ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดภายในหกเดือนนับแต่วนั ทีป่ ระกาศนีม้ ผี ลบังคับใช้
ดังนัน้ ผูผ้ ลิตเครือ่ งส�ำอางประเภททีไ่ ม่ตอ้ งล้างออกจะต้องใช้วตั ถุกนั เสียชนิดอืน่ ๆ ทดแทน
การใช้สาร Methylisothiazolinone เพือ่ ทีจ่ ะส่งออกผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวออกวางจ�ำหน่าย
ในตลาดสหภาพยุโรป

วัตถุประสงค์

เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย

ท่านผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ กลุ่มความตกลงด้าน
อุปสรรคทาง เทคนิคต่อการค้า กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ โทร. 02 202 3504 โทรสาร
02 202 3511 E-mail: wto@tisi.go.th หรือทางเว็บไซต์
https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/EEC/15_4997_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/EEC/15_4997_01_e.pdf
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สมอ. จัดเสวนา “คุยสบายๆ กับผู้บริหาร”
สมอ. จัดเสวนา “คุยกันสบายๆ กับผูบ้ ริหาร สมอ.” เพือ่ ให้ผบู้ ริหารได้พบปะ พูดคุยกับข้าราชการ
สมอ. ในบรรยากาศทีเ่ ป็นกันเอง พร้อมทัง้ มอบนโยบายการบริหารงาน ในปี 2559 รวมถึงประกาศเจตนารมณ์
และมอบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.

สมอ. ร่วมพิธีเปิดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์”

นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. เข้าร่วมพิธเี ปิดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” ต้อนรับ
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2559 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีนายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธเี ปิดงาน วันที่ 7 มกราคม 2559 ณ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
20
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สมอ. ร่วมจัดกิจกรรมแห่งชาติประจำ�ปี 2559
กระทรวงศึกษา จัดกิจกรรมดาร โดย สมอ. ร่วมมอบความสุขในวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2559
ด้วยกิจกรรมบันเทิงพร้อมสอดแทรกความรูเ้ รือ่ ง มอก. เพือ่ ให้เยาวชนสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในชีวติ
ประจ�ำวันได้ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ สนามเสือป่า
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สมอ. นำ�ผู้ประกอบการศึกษาดูงาน มอก. 9999 ครั้งที่ 3
สมอ. น�ำคณะผูป้ ระกอบการศึกษาดูงานดูงาน มอก. 9999 แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงภาคอุตสาหกรรม ณ บริษทั   แดรีโ่ ฮม จ�ำกัด ครัง้ ที่ 3 โดยมีกรรมการผูจ้ ดั การ
คุณพฤฒิ เกิดชูชนื่ บรรยายเรือ่ งการน�ำมอก.9999 มาประยุกต์ใช้ในองค์กรและธุรกิจ
เพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน ในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายเยีย่ มชมฟาร์มโคนมทีเ่ ลีย้ งในระบบ
อินทรีย์ ทีส่ ง่ นมให้กบั แดรีโ่ ฮมเพือ่ ผลิตผลิตภัณฑ์ เมือ่ วันที่ 12 มกราคม 2559 สมอ.

สมอ. ฝึกอบรม ISO/IEC 17025 : 2005 รุ่นที่ 2

สมอ. จั ด ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร ข้ อ ก� ำ หนดและการประยุ ก ต์ ใช้ ISO/IEC
17025:2005 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
กรุงเทพฯ
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สมอ. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการ
สมอ. ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในโครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการเพือ่ การรับรอง มอก.
รายสาขาปี 2559 (มอก.1480-2540 เครือ่ งปลูกอ้อย) เมือ่ วันที่ 13 มกราคม 2559 ณ
บริษทั ที เอส พี ทูลส์ จ�ำกัด จ.สมุทรปราการ

สมอ. จัดฝึกอบรมหลักสูตร ISO 9001:2015 แก่นักศึกษา

สมอ. ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดท�ำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 แก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่าง 13-14 มกราคม 2559 ณ หอ
ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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สมอ. จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องการมาตรฐานแก่ อปท.

เมือ่ วันที่ 20-21 มกราคม 59 สมอ. จัดการสัมมนาเจ้าหน้าทีอ่ งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในเขตพืน้ ทีภ่ าคใต้ เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับมาตรฐาน มอก. และการเป็นเครือข่าย
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน และสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปถ่ายทอดสูป่ ระชาชน
ในพืน้ ที่ โดยมีนายประสงค์ ประยงค์เพชร เป็นประธานในพิธเี ปิดและเป็นวิทยากร ณ
โรงแรมเค พาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24
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สมอ. ลงพื้นที่แนะนำ�ผู้ประกอบการ
สมอ. ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ในโครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการเพือ่ การรับรอง
มอก. รายสาขา ปี 2559 ให้กบั บ.ชลบุรเี มืองทอง จ.ชลบุรี ผลิตภัณฑ์ไถกระทะพ่วงรถ
แทรกเตอร์ มอก.1127-2535 เมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2559 ณ จังหวัดชลบุรี

สมาคมผู้วิจัยยาและผลิตเภสัชภัณฑ์ เข้าพบรัฐมนตรี
นางอรรชการ สีบญ
ุ เรือง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมเลขาธิการ
สมอ. ร่วมหารือกับผู้บริหารสมาคมผู้วิจัย และผลิตเภสัชภัณฑ์ เพื่อร่วมกันพัฒนา
อุตสาหกรรมยา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชุณหะวัน กระทรวง
อุตสาหกรรม
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สมอ. จัดประชุมหารือการกำ�หมดมาตรฐาน
พื้นสนามฟุตซอลที่ใช้ยางพารา

สมอ. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย และการกีฬาแห่งประเทศไทย ประชุมหารือการ
ก�ำหนดมาตรฐานพืน้ สนามฟุตซอลทีใ่ ช้ยางพารา เพือ่ เร่งประกาศร่างมาตรฐานดังกล่าว
หวังสร้างมูลค่าราคายางพาราในประเทศ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา สนอง
นโยบายรัฐบาล วันที่ 26 มกราคม 2559 ณ อาคาร สมอ.

สมอ. ฝึกอบรมบุคลากรในสถานประกอบการ
หลักสูตร ISO 9001:2015

สมอ. ฝึกอบรมบุคลากรในสถานประกอบการหลักสูตร “ข้อก�ำหนด ISO
14001:2015 รุน่ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2559 ณ โรงแรมรอยัล ปริน๊ เซส
หลานหลวง
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สมอ. ลงพื้นที่ฝึกอบรมผู้ประกอบการ
เพื่อการรับรอง มอก.

สมอ. ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ในโครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการเพือ่ การรับรอง
มอก. รายสาขา ปี 2559 ให้กบั บ.นายตะวันคอนกรีต จ�ำกัด จ.อุตรดิตถ์ (ผลิตภัณฑ์
คอนกรีตผสมเสร็จ มอก. 213-2552)

สมอ. มอบใบรับรอง มอก. 17065 -2556
และร่วมลงนาม MoU กับสถานบันไฟฟ้าฯ

นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. ให้เกียรติเป็นประธาน มอบใบรับรอง มอก.
17065 -2556 แก่สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ โดยมีนาย
สมบูรณ์ หอตระกูล. ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันฯ เป็นผูร้ บั มอบ พร้อมลงนาม MoU ร่วมกันตัง้
เป้าก�ำหนดมาตรฐานใหม่เพิม่ ปีละ 10 มาตรฐาน โดยมีนายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการสถาบันไฟฟ้าฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน 28
มกราคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ
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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
แจ้งเตือนผูป้ ระกอบการอย่าได้หลงเชือ่ ในหนังสือ
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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