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การใช้ตู ้น�้าเย็น
ให้ปลอดภัย

TISI Focus

น�้ำเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของร่ำงกำย 
น�้ำหนักของร่ำงกำยประมำณ 70 เปอร์เซ็นต์เป็น
น�้ำหนักของน�้ำ ทุกคนจ�ำเป็นต้องดื่มน�้ำสะอำด 
ปรำศจำกสำรปนเป้ือน อย่ำงน้อยวันละ 1 – 2 ลติร 
หรอื 6 – 8 แก้วต่อวนั ช่วยให้กำรไหลเวยีนของเลอืด 
ในร่ำงกำยเป็นไปได้ด้วยดแีละช่วยน�ำของเสยีต่ำงๆ 
ออกจำกร่ำงกำยของเรำ อกีทัง้ยงัช่วยควบคมุอณุหภมู ิ
ของร่ำงกำยไม่ให้ร้อนหรอืเยน็จนเกนิไป ถ้ำร่ำงกำย
ขำดน�้ำจะท�ำให้ร่ำงกำยเกดิควำมอ่อนเพลยี หน้ำมืด 
หรอืชอ็กหมดสตซิึ่งเป็นอันตรำยต่อชีวิต 

ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนอบอ้าว
เกือบตลอดทั้งปีและมีแดดแรงเป็นประจ�า ท�าให้
ร่างกายเกิดความกระหายน�้าได้ตลอดเวลา ตู้น�้าเย็น
จึงมีส่วนส�าคัญในการช่วยแก้ปัญหา โดยเฉพาะ 
ในครอบครัวใหญ่หรือในส�านักงานมีความต้องการ 
ดื่มน�้าเย็นจ�านวนมาก เครื่องท�าน�้าเย็นจึงเป็นวิธ ี
แก้ปัญหาและอ�านวยความสะดวกสบายในการจดัหา
น�้ า เย็นที่ เป ็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัยมาดื่มได ้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานท่ีที่มีคนอยู่อาศัยเป็น
จ�านวนมาก เครื่องท�าน�้าเย็นบางเครื่องมีความจุ 
ประมาณ 20 ลติรสามารถตอบสนองความต้องการได้
เป็นอย่างดี อาทิ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล  
หน่วยงานราชการ สมาคม โรงเรียน ส�านักงาน 
ออฟฟิศเป็นต้น การดื่มน�้าจากเครื่องท�าน�้าเย็นนั้น
สามารถดืม่น�า้เยน็ได้ในทนัท ีต่างจากตูเ้ยน็ทีต้่องเปิด
ตู้เย็นน�าขวดน�้าออกมาเป็นขั้นตอนท่ีเสียเวลาและ 
สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเพราะการเปิดปิดตู ้เย็น 

โดย: กองบรรณาธิการ

ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า หากเปิดปิดบ่อยครั้งจะเสีย
พลังงานไฟฟ้าเป็นจ�านวนมาก

จากสถิติการใช้ตู ้น�้าเย็นพบว่ามีใช้มาก 
ในโรงเรียน ดังน้ันการเลือกใช้ตู้น�้าเย็นต้องค�านึงถึง
ความปลอดภัยในการใช้งานตู ้น�้าเย็นที่ใช้ต้องมี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน เพือ่ป้องกนัอันตรายทีอ่าจจะเกิด 
จากการใช้อปุกรณ์ดงักล่าว เช่น ปรมิาณสารปนเป้ือน 
ทีม่าจากส่วนประกอบของตูน้�า้เยน็ เช่น ตะกัว่ ปรอท 
แคดเมียม แรงดนั ความดนัของอณุหภมิู แรงดนัไฟฟ้า
ที่ต้องใช้กับตู้น�้าเย็น เพราะในทุกๆ ปีจะมีผู้เสียชีวิต
จากการใช้งานตู้น�้าเย็นอันเกิดจากไฟดูด ไฟรั่ว และ

ไฟลดัวงจร ซึง่ถอืเป็นสาเหตอุนัดบั 3 ทีไ่ม่ควรมองข้าม  
รองลงมาจากการจมน�้าและอุบัติเหตุจากการจราจร
บนท้องถนน ซึ่งมักจะเกิดกรณีกระแสไฟรั่วตาม 
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ตู ้ท�าน�้าเย็นสแตนเลส 
ในโรงเรียน ที่จะต้องมีการต่อสายดินไว้ด้วยเสมอ  
เพื่อป้องกันเหตุไฟดูดเมื่อเด็กไปด่ืมน�้า นอกจากนี้ 
ควรติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติเพิ่มเติม ทั้งที่
โรงเรียนและที่บ้านด้วย



คณุสมบติัของเครือ่งท�ำน�ำ้เยน็

ดังนั้นเพื่อควำมปลอดภัยของผู้บริโภค ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรม ได้ประกาศ มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม ให้ตูน้�า้เยน็บรโิภค เฉพาะ
ด้านความปลอดภยั มอก. เลขที ่2461-2552 มีผลบังคบัใช้เม่ือวันที ่11 มีนาคม 2553 
เป็นมาตรฐานท่ัวไป โดยไม่ครอบคลมุถงึการใช้ตู้น�้าเย็นบริโภคโดยเด็กเล็ก หรือบุคคล
ทุพพลภาพที่ไม่ได้รับการดูแล และการเล่นตู้น�้าเย็นบริโภคโดยเด็กเล็ก  มีรายละเอียด
ของมาตรฐาน ดังนี้

• แรงดันไฟฟ้าที่ก�าหนดไม่เกิน 250 โวลต์ ส�าหรับตู้น�้าเย็นบริโภคเฟสเดียว  
และไม่เกิน 480 โวลต์ส�าหรับตู้น�้าเย็นบริโภคอื่น 

• ท�างานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งก�าเนิดไฟฟ้าปกติ
• ส่วนประกอบทีสั่มผสักบัน�า้บรโิภคโดยตรง ต้องปราศจากอนัตรายจากสารตะกัว่ 

(ความเข้มข้นของตะกั่วที่มีค่าไม่เกินร้อยละ 0.1)
• ใช้สารท�าความเย็นในขณะท�างานปกติ ส่วนประกอบด้านความดันสูงต้องทน

ความดันได้ 3.5 เท่าของความดันไออิ่มตัวของสารท�าความเย็นที่อุณหภูมิ 70 
องศาเซลเซียส และส่วนประกอบความดันต�่าต้องทนความดันได้ 5 เท่าของ 
ความดันไออิ่มตัวของสารท�าความเย็นที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส

• มแีรงดนัไฟฟ้าไม่เกิด 250-480 โวลต์ ตวัผลติภัณฑ์จะมีการป้องกนัอย่างเพยีงพอ 
ต่อการสัมผัสโดยบังเอิญกับส่วนที่มีไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ทนความร้อน  
มีการทดสอบอุณหภูมิบวกลบตั้งแต่ 25-48 องศาเซลเซียส

เครื่องท�าน�้าเย็นที่ดีควรจะมีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน เพราะจะต้องใช้
รับน�้าหนักน�้าด่ืมในปริมาณมากอีกทั้งยังต้องท�างานทุกๆ วันตามความจ�าเป็น 
ของผูใ้ช้งาน ดงันัน้ จงึควรประหยดัพลังงานไฟฟ้า เพราะเครือ่งท�าน�า้เยน็จะถกูใช้งาน 
เป็นเวลาหลายชั่วโมงติดต่อกัน ขณะเดียวกันเครื่องท�าน�้าเย็น ควรมีรูปลักษณ์
สวยงามทันสมยั เพราะว่าเครือ่งท�าน�า้เย็นบ่อยครัง้ 
จะอยู่ในสถานท่ีที่มีการต้อนรับแขกหรือลูกค้า  
ด้วยเทคโนโลยทีีก้่าวหน้ามากขึน้ เครือ่งท�าน�า้เยน็นัน้ 
ถกูพฒันาให้มคีวามสามารถเพิม่มากกว่าการผลติ
น�้าเย็น ดังจะเห็นได้จากบางรุ่นเครื่องท�าน�้าเย็นมี
ระบบกรองน�า้ทีม่ไีส้กรองหลายชัน้ และยงัสามารถ 
ฆ่าเชื้อโรคท่ีอยู่ในน�้าก่อนที่จะส่งน�้าดื่มออกมา 
ตลอดจนสามารถผลิตน�้าร้อน น�้าเย็น หรือน�้า
อุณหภูมิปกติตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ 
อีกด้วย ขณะเดียวกันยังสามารถเลือกแหล่งน�้าที่
จะน�ามาผลิตน�้าเย็นนั้นว่าจะมาจากถังน�้าดื่มหรือ
จะต่อมาจากท่อน�้าประปาก็ได้

4 สมอสาร



การตดิตัง้เครือ่งท�ำน�ำ้เยน็ใหป้ลอดภยั

การรบัรองคุณภาพผลติภัณฑข์อง สมอ.

การเลอืกซือ้เครือ่งท�ำน�ำ้เยน็

การติดตั้งเครื่องท�าน�้าเย็นควรติดตั้งในบริเวณที่แห้ง มีการเชื่อมต่อสายดิน ตรวจสอบบริเวณโดยรอบ
ทีต่ดิต้ังไม่ให้มนี�า้ขัง ท่ีตัง้ของเต้ารับจะต้องอยูบ่นก�าแพง หรอืวางให้พ้นมือเดก็ และต้องไม่อยูใ่นบรเิวณทีเ่ปียกช้ืน  
เต้าเสียบเต้ารับที่ดีเมื่อเสียบแล้วจะต้องแน่นไม่หลวมง่าย รวมถึงให้สังเกตขณะใช้งาน ถ้าใช้แล้วเกิดความร้อน 
มีประกายไฟ ควรหยุดใช้งานทันที เพราะอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้น�า้เย็นบริโภค เฉพาะด้านความปลอดภัย มอก.2461-2552 เป็น
มาตรฐานทั่วไป การขอการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จึงเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ประกอบการ การแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานจะต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป    ดังนั้น เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการผลิตสินค้าได้มาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าว่ามีคุณภาพตามมาตรฐาน สมอ. จึงขอ
เชิญชวนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มาขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และ
ขณะนี้ สมอ. ได้ปรับปรุงกระบวนการอนุญาตให้มีความสะดวกรวดเร็ว ตามมาตรการ Ease Doing Business 
ของรฐับาล ซึง่จะท�าให้ผูผ้ลติสามารถยืน่ขอรับรองคุณภาพได้รวดเรว็ เพิม่ความน่าเชือ่ถอื และเพิม่ยอดจ�าหน่าย 
สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 202 3398 หรือสอบถามข้อมูลได้ทางเฟซบุ๊ก สมอ. 

                        www.facebook.com/tisiofficial

การเลือกซื้อเครื่องท�าน�้าเย็นควรประกอบด้วย

• ถังน�้าเย็นที่ผลิตจากกระบวนการไร้สารตะกั่ว
• ระยะเวลาประกันของคอมเพรสเซอร์ 
• การใช้สารท�าความเย็นที่ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC เพื่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม
• ถงัเก็บรกัษาน�า้เยน็ ควรท�าจากสแตนเลสอย่างดี
• เครื่องหมายและฉลากต้องมีการแสดงรายละเอียด เช่น กระแสไฟฟ้าที่ก�าหนดเป็นแอมแปร์ ช่ือสาร

ส�าหรับท�าความเย็น (ชื่อทางเคมี/หมายเลขสารท�าความเย็น) 
• การเตือนท่ีตู้ท�าน�้าเย็น “ค�ำเตือน อันตรายถึงชีวิต ถ้าไม่ติดตั้งสายดินให้ถูกวิธี” และ “ค�ำเตือน  

ห้ามใช้สารตะกั่วบัดกรีในการซ่อมโดยเด็ดขาด”
• สงัเกตเคร่ืองหมายมาตรฐาน  เพือ่รบัรองคณุภาพและความปลอดภยัในการใช้งาน ทัง้น้ี ไม่รวมการ

ติดตั้งที่อยู่ในจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อก หรือไฟฟ้าลัดวงจร เช่น ในที่ที่มีน�้าขัง หรือมีฝนสาดถึง
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กำรปรับมำตรฐำนและข้อก�ำหนด
ทำงเทคนิคในอำเซียน ตอนที่ 2

สมอ. เปิดประตูสู่ AEC

โดย: นางสาวณฐิณี  ฉันทะจารุ
       นักวิเทศสัมพันธ์ช�านาญการ 

ใน สมอ สาร ฉบับท่ีแล้ว เราได้คุยกันถึงหลักการและการด�าเนินการปรับมาตรฐาน 
ในอาเซยีนให้สอดคล้องกบัมาตรฐานระหว่างประเทศ และได้ทิง้ท้ายให้ตดิตามกนัต่อในฉบบัน้ีถงึการ
ปรับข้อก�าหนดทางเทคนิค (Harmonization of Technical Requirements) และระบบด้าน 
กฎระเบียบ (Harmonization of Regulatory Regime) ในสาขาผลิตภัณฑ์ส�าคัญๆ ของอาเซียน  
ที่มีบทบาทส�าคัญในการอ�านวยความสะดวกทางการค้าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการปรับมาตรฐาน  
ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative 
Committee for Standards and Quality – ACCSQ) จึงได้มอบหมายคณะท�างานรายสาขาต่างๆ 
พจิารณาการปรบัข้อก�าหนดทางเทคนคิและระบบด้านกฎระเบยีบให้สอดคล้องร่วมกนัภายในอาเซยีน
และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ (Practices) ในระดับระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียน
น�าไปใช้ปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงลดอุปสรรค 
ทางเทคนิคต่อการค้าเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ทีผ่่านมา คณะท�างานรายสาขาต่างๆ ได้จดัท�าเอกสารข้อก�าหนดทางเทคนคิของอาเซยีน โดย
ใช้แนวทางข้อก�าหนดขององค์การระหว่างประเทศเป็นพื้นฐาน ดังนี้ 

สำขำ ข้อก�ำหนด
มาตรวิทยาเชิงกฎหมาย 
(Legal Metrology)

1. ASEAN Common Requirements for Pre-Packaged 
Products 

2. ASEAN Common Requirements on the Verification 
Procedures for Non-Automatic Weighing Instru-
ments 

ยา
(Pharmaceutical)

1. ASEAN Common Technical Requirements (ACTR)  

2. ASEAN Common Technical Dossiers (ACTD)  
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สำขำ ข้อก�ำหนด
เครื่องมือแพทย์
(Medical Devices)

ASEAN Common Submission Dossier Template (CSDT)

ยาแผนโบราณและผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร
(Traditional Medicines and Health 
Supplement – TMHS)

1. ASEAN Guiding Principles for Inclusion into or Ex-
clusion from the Negative List of Substances for 
TM and HS 

2. ASEAN Guidelines for Minimising the Risk of Trans-
mission of Transmissible Spongiform Encephalop-
athies in TM and HS 

3. ASEAN Guidelines on Claims and Claims Substan-
tiation for TM and HS

4. ASEAN Guiding Principles on Safety Substantiation 
of TM and HS 

5. ASEAN Guidelines on Stability Study and Shelf-Life 
of TM and HS 

6. ASEAN Guidelines on Limits of Contaminants for 
TM and HS

7. ASEAN Guiding Principles for the Use of Additives 
and Excipients in TM and HS 

8. ASEAN General Principles for Establishing Maximum 
Levels of Vitamins and Minerals in Health Supple-
ments.

อาหารส�าเร็จรูป 
(Prepared Foodstuff Products)

ASEAN Common Food Control Requirements: 
1. ASEAN Principles and Guidelines for National Food 

Control Systems

2. ASEAN General Principles of Food Hygiene

3. ASEAN Principles for Food Import and Export In-
spection and Certification

4. ASEAN Guidelines for the Design, Operation, As-
sessment and Accreditation of Food Import and 
Export Inspection and Certification Systems

5. ASEAN Guidelines for Food Import Control Systems
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นอกจากนี ้อาเซยีนได้จดัท�าความตกลงว่าด้วยการปรบัระบบด้านกฎระเบยีบ (Harmoniza-
tion of Regulatory Regime) ในสาขาส�าคัญๆ ได้แก่ 

สำขำเครื่องส�ำอำง 
ความตกลงว่าด้วยการปรับประสานกฎระเบียบด้านเครื่องส�าอางของอาเซียน
(Agreement on ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme - AHCRS)
ประกอบด้วย 2 Schedules ได้แก่ 

1.  Schedule A: ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement (MRA) of  
Product Registration Approvals for  
Cosmetics

ก�าหนดให้เครื่องส�าอางใดๆ ที่ได ้ขึ้น
ทะเบียนในประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมประเทศหนึ่ง
แล้วจะสามารถวางจ�าหน่ายในประเทศสมาชกิอืน่ๆ 
ที่เข้าร่วมโดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนซ�้าอีก การขึ้น
ทะเบียนในขั้นตอนนี้ทุกประเทศจะใช้วิธีการและระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนตามข้อก�าหนด 
พื้นฐานและยอมรับการขึ้นทะเบียนของกันและกัน โดยจะด�าเนินการตามความสมัครใจของ 
ประเทศสมาชกิ และจะสิน้สภาพในทนัทหีลงัจากเริม่ด�าเนนิงานตาม ASEAN Cosmetic Directive

2.  Schedule B: ASEAN Cosmetic Directive (ACD)
เนื้อหาประกอบด้วยข้อก�าหนดต่างๆ เช่น 1) ก�าหนดให้ผู้ผลิตเครื่องส�าอางต้องมาจดแจ้ง 

(Notification) เครือ่งส�าอางทีต่นผลติต่อหน่วยงานก�ากบัดแูลเครือ่งส�าอางในประเทศทีจ่ะออกวาง
ตลาด 2) ก�าหนดให้บริษัทหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอางต้องเก็บรักษาข้อมูล 
ทางวิชาการและข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Information File – PIF) ที่พร้อมให้หน่วยงานก�ากับ
ดูแลตรวจสอบได้ทันที 3) ก�าหนดให้กรรมวิธีการผลิตเครื่องส�าอางต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธี
การปฏบิตัทิีดี่ในการผลิตเครือ่งส�าอาง (ASEAN Guidelines for Cosmetic Good Manufacturing 
Practice) 4) การแสดงฉลากเคร่ืองส�าอางต้องมีข้อความตามข้อก�าหนดของอาเซียน และ  
5) ต้องรับรายการสารที่ใช้และห้ามใช้ในเครื่องส�าอางตามบทบัญญัติของสหภาพยุโรปฉบับที่ 
76/768/EEC (Cosmetic Ingredient Listing of EU Cosmetic Directive 76/786/EEC)  
รวมถึงฉบับที่แก้ไขปรับปรุงล่าสุด เป็นต้น 

ACD เป็นเป้าหมายของแผนการปรบักฎระเบยีบเครือ่งส�าอางอาเซยีนคอื การลดการตรวจสอบ 
ผลิตภัณฑ์ก่อนการออกวางตลาด (Pre - Marketing Approval) ให้เป็นเพียงการแจ้งรายละเอียด
การผลิตหรือการน�าเข ้าต ่อหน่วยงานก�ากับดูแลเครื่องส�าอางในประเทศท่ีจะวางตลาด  
(ในประเทศไทยคือส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ท�าให้ลดภาระของทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชนในกจิกรรมการก�ากบัดูแลเครือ่งส�าอางก่อนออกวางจ�าหน่ายในตลาด และท�าให้ภาครฐั
สามารถใช้ทรพัยากรท่ีมใีนการก�ากับดูแลหลงัผลติภณัฑ์ออกวางตลาด (Post - Marketing Control) 
ได้อย่างเต็มที่
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สำขำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
ความตกลงว่าด้วยการปรบัระบบด้านกฎระเบยีบส�าหรบับรภิณัฑ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ของอาเซยีน  
(Agreement on ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Regulatory Regime – AHEEERR)

มีสาระส�าคัญก�าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องปรับระบบว่าด้วยกฎระเบียบและการควบคุม
บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดใน AHEEERR เช่น 1) กฎระเบียบทาง
เทคนิคหรอืมาตรฐานบงัคบัส�าหรบับรภิณัฑ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ต้องเป็นข้อก�าหนดว่าด้วยความ
ปลอดภยั สิง่แวดล้อม และการรบกวนทางคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า 2) ต้องมกีระบวนการรบัรองผลติภณัฑ์
และการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยควบคุมกฎระเบียบของ 
แต่ละประเทศก่อนการวางจ�าหน่าย โดยใช้กลไกการยอมรับรายงานผลการทดสอบและการรับรอง
ตามที่ระบุไว้ในความตกลง ASEAN Sectoral MRA for Electrical and Electronic Equipment 
(ASEAN EE MRA) และ 3) ต้องมีกระบวนการตรวจติดตามผลหลังจากบริภัณฑ์ที่จดทะเบียน 
วางจ�าหน่ายในท้องตลาดแล้ว เพือ่เฝ้าระวงับรภัิณฑ์ดังกล่าวให้ยงัคงมีคณุภาพสอดคล้องกบัมาตรฐาน
อย่างสม�่าเสมอ

สำขำเครื่องมือแพทย์
ความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบญัญัติเคร่ืองมอืแพทย์
(ASEAN Agreement on Medical Device Directive – AMDD)

เป็นการก�าหนดกรอบกฎหมายในการควบคมุก�ากบัดแูลเครือ่งมอืแพทย์ของประเทศสมาชกิ 
โดยมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองเครื่องมือแพทย์ เช่น ค�าจ�ากัดความ
และขอบเขตของเครื่องมือแพทย์ หลักการที่จ�าเป็นเพื่อความปลอดภัยและสมรรถนะในการใช้งาน
ของเครื่องมือแพทย์ การจ�าแนกประเภทเครื่องมือแพทย์ การประเมินความสอดคล้องของ 
เครือ่งมอืแพทย์ การขึน้ทะเบยีนและการวางตลาดเครือ่งมอืแพทย์ เอกสารวชิาการของเครือ่งมอืแพทย์ 
การอ้างอิงมาตรฐาน ฉลาก ระบบเฝ้าระวัง เป็นต้น
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นอกเหนือการปรับระบบด้านกฎระเบียบของ 3 สาขาข้างต้น ปัจจุบันอาเซียนอยู่
ระหว่างจัดท�าร่างความตกลงส�าหรับสาขายาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2560  

แม้โดยหลักการแล้วการด�าเนินงานของอาเซียนในการปรับข้อก�าหนดทางเทคนิค 
และระบบด้านกฎระเบียบให้สอดคล้องกันจะมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกประเทศมีข้อก�าหนด 
แนวทางปฏิบัติ และกฎระเบียบที่เหมือนกัน แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่ายังคงเป็น  
“ความเหมือนที่แตกต่าง” เนื่องจากการจะให้แต่ละประเทศปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่บังคับ
ใช้กันอยู่อย่างแตกต่างให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (Single Regime) นั้นเป็นเรื่องท่ีต้องใช้เวลา  
เพราะการด�าเนินการตามความตกลงมีส่วนเก่ียวข้องกับหลายปัจจัย เช่น ความพร้อม 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพร้อมด้านกฎระเบียบ ที่ท�าให้มีทั้งผู้ได้รับประโยชน์และผู้ได้รับ
ผลกระทบ ดังนั้น ไม่เพียงภาครัฐที่ต้องปรับกฎระเบียบที่เคยมีมาให้สอดคล้องกับความตกลง 
รวมถงึต้องให้ความรู้ความเข้าใจถงึข้อก�าหนดต่างๆ แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี แต่ภาคเอกชนกต้็อง
ศึกษา ปรับตัว ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการผลิตให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดต่างๆ  
เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากความตกลงในการอ�านวยความสะดวกทางการค้าได้อย่างเต็มที่ 

ด้วยเหตุนี ้หน่วยงานภาครฐัท่ีเกีย่วข้อง เช่น สมอ. และ อย. จงึได้ด�าเนนิการเพือ่รองรบั 
การปฏิบตัติามความตกลงต่างๆ มาอย่างต่อเนือ่ง ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือ
กฎระเบยีบภายในประเทศให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดตามความตกลง เนือ่งจากกฎระเบยีบเดมิ 
อาจไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจบุนั ทัง้เหน็ว่าการแก้ไขกฎระเบยีบเพือ่ให้สามารถปฏบิตัิ
ตามความตกลงจะเป็นโอกาสส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของไทยได้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
ในระดับสากล การเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท�าความตกลงให้ 
ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อม แต่ยังรวมถึงการเพิ่มมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค 
ให้เข้มแข็งมากขึ้นด้วย  

ผู้สนใจสามารถค้นหารายละเอียดข้อก�าหนดทางเทคนิค
และความตกลงต่างๆ ของอาเซียนได้ที่ www.asean.org โดยใช้
ค�าค้นว่า “Harmonization of Technical Regulations” 

http://www.asean.org/
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สมอ. Up Date มาตรฐานใหม่

ในเดือนกรกฎาคม 2559 สมอ. ได้ประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใหม่ จ�านวน 7 เรื่อง ที่มี
ผลบังคับใช้ พร้อมให้ผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมายื่นขอรับการรับรอง ดังนี้

ล�าดบั เลขที ่มอก. รายชือ่มาตรฐาน

1 162 – 2558 แชมพู

2 369 – 2557 หมวกนิรภัยส�าหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์

3 351 – 2558 ภาชนะพลาสติกส�าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ

4 2689 – 2558 ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์ส�าหรับโครงสร้างงานตกแต่ง

5 2718 – 2558 ยางล้อแบบสูบลมส�าหรับรถยนต์และส่วนพ่วง

6 2719 – 2558 ยางล้อแบบสูบลม ส�าหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์ และส่วนพ่วง

7 2720 – 2558 ยางล้อแบบสูบลม ส�าหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด

โดย: กองบรรณาธิการ 

ทัง้น้ี สามารถตรวจสอบรายละเอียดมาตรฐานได้ที ่www.tisi.go.th และสัง่ซือ้โดยตรงทีก่องส่งเสรมิ
และพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. โทร. 0 2202 3426 

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


WTO/TBT

มาตรการที่แจ้ง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สมอ. เป็นหน่วยงานท่ีเป็นแกนกลางในการปฏิบตัติามพนัธกรณตีามมตคิณะรฐัมนตรี 
ในเรื่องความ ตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on technical bar-
riers To Trade: TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้สรุปสาระส�าคัญของกฎ
ระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานระหว่างกันของประเทศสมาชิก WTO มาให้ทราบกันอยู่
เสมอใน สมอ สาร เป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลทางการค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและ
เอือ้ประโยชน์ต่อการค้า รวมทัง้ส่งเสรมิประเทศสมาชกิให้ความช่วยเหลอืด้านวชิาการในการ
จัดท�าและใช้บังคับกฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานแก่ประเทศก�าลังพัฒนา 

สมอ สาร ฉบับนี้ ขอน�าเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐานของ
ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกสหภาพยโุรปประกาศแก้ไข Appendix C ภายใต้ Annex 
II ของ Directive2009/48/EC ว่าด้วยความปลอดภัยส�าหรับของเล่นเด็ก: ลดระดับสาร 
Bisphenol A (Notification G/TBT/N/EU/396)

 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical 
Barriers to Trade: TBT) สหภาพยุโรปได้แจ้งองค์การการค้าโลก ตามเอกสารหมายเลข G/
TBT/N/EU/396  เรื่อง Draft Commission Directive amending, for the purpose of 
adopting specific limit values for chemicals used in toys, Appendix C to Annex 
II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on 
the safety of toys, as regards bisphenol A
วันที่แจ้ง     18 กรกฎาคม 2559
วันที่มีผลบังคับใช้    ไตรมาสที่สองของปี 2561  
วันที่ก�าหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้าน 60 วันหลังการประกาศ (16 กันยายน 2559)

ของเล่นส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า 14 ปี

โดย: นางสาวจิราวรรณ ลิ้มไพบูลย์
       นักวิเทศสัมพันธ์ช�านาญการ 

12 สมอสาร



สาระโดยสรุป

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศแก้ไข Appendix C ภายใต้ Annex II ของ  
Directive2009/48/EC ว่าด้วยความปลอดภยัส�าหรบัของเล่นเด็ก โดยก�าหนดให้ลดระดับสาร  
Bisphenol A  ลงเหลือ 0.04 มิลลิกรัมต่อลิตร (migration limit) ในผลิตภัณฑ์ของเล่น
ส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า 3 ปีและของเล่นเด็กประเภทอ่ืนๆ ท่ีสามารถน�าเข้าปากได้ เพื่อให้ 
แน่ใจว่าก�าหนดปริมาณสารเคมีไว้สอดคล้องกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ฉบับล่าสุดและเพิ่ม
ความปลอดภัยส�าหรับเด็กจากการสัมผัสกับสารเคมีในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เดิมก�าหนดระดับ
สาร Bisphenol A ไว้ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร)  ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้  
20 วันหลังจากประกาศใน Official Journal of the European Union

วัตถุประสงค์

เพือ่คุม้ครองสขุภาพและความปลอดภยั และเพ่ือปกป้องสขุภาพเด็กจากการสมัผสัสาร
เคมีอันตราย

 ท่านผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ กลุ่มความตกลง 
ด้านอุปสรรคทาง เทคนิคต่อการค้า กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ โทร. 02 202 3504  
โทรสาร 02 202 3511   E-mail: wto@tisi.go.th หรอืทางเวบ็ไซต์ 
 https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_2858_00_e.pdf

13TISI E-magazine

mailto:wto@tisi.go.th
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_2858_00_e.pdf


ผ่ำนพ้นไปแล้ว ส�ำหรับงำน Thailand Industry Expo 2016 “มหกรรมซื้อของไทย 
ใช้ของดี” ภำยใต้แนวคิด “เสริมศักยภำพอุตสำหกรรมไทย ควำมท้ำทำยสู่อนำคต” เป็นกำรผนึก
ก�ำลังควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและผู้ประกอบกำร เพื่อมำร่วมกันจัดแสดงผลงำน อำทิ  
ผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรมชั้นน�ำของประเทศ มำกกว่ำ 70 บริษัท ผู้ประกอบกำร SMEs  
และวิสำหกิจชุมชน หรือ OTOP จำกทั่วประเทศกว่ำ 1,300 รำย อีกทั้งยังมีหน่วยงำนภำครัฐ 
ทีเ่ก่ียวข้องกับกำรสนับสนุนภำคอตุสำหกรรมไทยมำร่วมด้วย โดยจดัขึน้ ณ อำคำรชำเลนเจอร์ 1-3 
ศนูย์กำรแสดงสินค้ำและกำรประชมุอมิแพค็ 
เมืองทองธำนี ระหว่ำงวันที ่26 – 31 กรกฎำคม 
2559 ที่ผ่ำนมำ

ง า น นี้ จั ด ขึ้ น เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ
อุตสาหกรรมไทย  ก้าวสู ่เวทีการค้าโลก  
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อภาคการผลิต  อันเป็นเครื่องมือ
ส�าคญัในการยกระดบัขดีความสามารถในการ
แข่งขันและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาค
อุตสาหกรรมไทย และเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและเชื่อม
โยงเครือข่ายธุรกิจให้แก่ภาคเอกชน  รวมทั้ง
ยังเป็นการให้ความรู้และประสานความร่วม
มือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนอีกด้วย

รำงวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย
(Premium Products of Thailand) - The Pride of Thais

ประจ�ำปี พ.ศ. 2559

โดย: นายพลสิน น�้าทับทิม
       นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 

สกู๊ปพิเศษ

14 สมอสาร
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• Royal Pavilion : นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนินีาถ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช สยามกฎุราชกุมาร และสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด “หลักคิด สู่หลักปฏิบัติ สู่การสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน”

• Thailand Industry Innovation Showcase Pavilion : ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) Thailand 
Industry Roadmap เป็นการน�าเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจด้านการพัฒนาดิจิทัล และเทคโนโลยีของ
กระทรวงอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนสู่อนาคต 2) Thailand’s SPI Strategy เป็นการน�าเสนอผลงาน
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด Standards, Productivity และ Innovation 3) Thailand’s 
Engine of Growth เป็นการเผยแพร่และจัดแสดงนวัตกรรมคุณภาพตามนโยบาย S – Curve 
ครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม โดยการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ (Showcase) จาก 
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เน้นภาพการน�าเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และงานวิจัยมาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันระดับประเทศได้

• Incubation Area : เป็นการจัดกจิกรรมสร้างงานสร้างอาชพีด้วยการจดัฝึกอาชพีระยะสัน้ให้แก่ผูส้นใจ
ทั่วไป เช่น อาหาร ขนม ของว่าง ของที่ระลึก ฯลฯ

• Fashion Districts : การตกแต่งพ้ืนที่ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของแต่ละย่านการค้า โดยดึงจุดเด่นของ
พื้นที่ต่างๆ มาตกแต่งให้สวยงาม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวสามารถชมและช้อปได้ในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ 
ยังมีการจัดพื้นที่แสดงผลงานของนักออกแบบ และการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ตลอดการจัดงานอีกด้วย

• Young Innovation Entrepreneur : เป็นโซนพื้นที่ที่ให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยได้มาน�าเสนอ
ความคดิศกัยภาพในการพฒันาผลติภัณฑ์ทีม่ดีไีซน์ และมคีวามคดิสร้างสรรค์ โดยออกแบบและตกแต่ง
ให้เหมือนตลาดนัดรถไฟที่มีบรรยากาศสบายๆ เหมาะส�าหรับวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่มาเที่ยวงาน

• SMEs Categories by product : การออกร้านของธุรกิจ SMEs โดยแบ่งโซนตามประเภทของสินค้า 
เช่น เสื้อผ้า, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องประดับ ฯลฯ

• OTOP Categories by regions : การออกร้านของผลิตภัณฑ์โอท็อป โดยแบ่งตามภูมิภาค คือ  
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้

• MOI Clinic : กระทรวงอุตสาหกรรมจัดให้มีบริการให้ค�าปรึกษาแนะน�าทางด้านธุรกิจ การบริหาร
จัดการ และการแก้ปัญหาทางธุรกิจ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

• สัมมนาวิชาการ : การจัดงานสัมมนาวิชาการที่น่าสนใจมากกว่า 70 หัวข้อ

กิจกรรมภายในงานดังกล่าวมีทั้งงานด้านวิชาการ นิทรรศการ การแสดงผลงานนวัตกรรม และการมอบ 
รางวัลต่างๆ ดังนี้

และพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจ�าปี 2559 โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน



1. เพื่อยกย่องผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพดี มีคุณสมบัติหรือสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม  
หรือมีความโดดเด่น มีฐานที่ตั้งในประเทศไทย

2. เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่คิดค้นผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

3. เพื่อส่งเสริมการสร้าง Brand ยกระดับของผลิตภัณฑ์ และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค

4. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือจุดประกายให้สังคมน�าไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
หรือบริการ (The Pride of Thais)

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม  

2. มีความคิดสร้างสรรค์  

3. สร้างความยั่งยืน  

4. สร้างความภาคภูมิใจให้ประเทศไทย 

5. มีแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

นอกจากน้ียงัมงีานมอบรางวลัผลิตภัณฑ์ยอดเยีย่มของประเทศไทย Premium Products of Thailand 
- The Pride of Thais ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) เป็นผู้จัดงานขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

ในปีน้ีคณะกรรมการรับรองผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 
ของไทยและบุคคลผู้คิดค้นนวัตกรรมที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมในระดับประเทศเข้ารับรางวัล โดยมีเกณฑ์ 
การพิจารณาคัดเลือกครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์และบุคคลผู้คิดค้นนวัตกรรมได้รับรำงวัลรวมทั้งสิ้น 42 รำย ได้แก่ 

ล�าดบั บรษิทั/กลุม่ ผลติภัณฑ์

1 กลุ่มเครื่องประดับไทยประยุกต์ เครื่องประดับไทยประยุกต์

2 กลุ่มสกุลช่างเมืองเพชร งานสกุลช่างเมืองเพชร

3 บริษัท กษมา เฮลิคอปเตอร์ จ�ากัด เฮลิคอปเตอร์ บังคับวิทยุ ยี่ห้อ SRIMOK

4 บริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จ�ากัด รองเท้ากีโต้ (KITO)

5 บริษัท เค.เอ็ม.แอล เทคโนโลยี จ�ากัด Exothermic Welding

6 นางสาวชุติภา โอภาสานนท์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม 
(คพอ.)

7 บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด เครื่องปรับอากาศจีพีเอส อินเวอร์เตอร์ (GPS 
Inverter air conditioner)

8 บริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จ�ากัด เก้าอี้ทันตกรรมเคลื่อนที่ (Moblie Dental Unit)

9 บริษัท ซี.ซี.เอส แอดวานซ์ เทค จ�ากัด ชิ้นส่วนอากาศยาน
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ล�าดบั บรษิทั/กลุม่ ผลติภัณฑ์

10 บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จ�ากัด หุ่นยนต์ดินสอมินิ รุ่นดูแลผู้สูงวัย

11 บริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินอัตโนมัติ

12 บริษัท ถ้วยทองโอสถ จ�ากัด ยาหม่อง ตราถ้วยทอง 

13 บริษัท ที.เค.ดี. ไฟเบอร์ จ�ากัด หลังคาไฟเบอร์กลาสแครี่บอย CARRYBOY

14 บรษัิท ท.ีซ.ี ฟาร์มาซูตคิอล อุตสาหกรรม จ�ากัด เครื่องดื่มกระทิงแดงขนาด 250 มล. 

15 ทีมคนกล้าคืนถิ่น โครงการคนกล้าคืนถิ่น

16 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จ�ากัด เครื่องแปรรูปขยะชีวมวลเป็นสารชีวภาพปรับปรุง
ดินอย่างต่อเนื่องภายในเวลา 24 ชั่วโมง

17 บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จ�ากัด อ่างอาบน�้าอัจฉริยะ แบบ Freestand รุ่น NIRVA-
NA

18 บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จ�ากัด เบียร์สิงห์

19 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) สบู่พฤกษานกแก้ว

20 บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด PRIMA ART งานหัตถศิลป์ทองค�า

21 บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด ข้าวเกรียบมโนราห์

22 บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) Mc Jeans

23 บริษัท ยางโอตานิ จ�ากัด ยางรถอุตสาหกรรมการเกษตร (รถไถ)

24 บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จ�ากัด ชุดเครื่องจักรแปรรูปสารสกัด ส�าหรับอาหารและ
สมุนไพร

25 โรงงานใบชาสยาม ชาไทยตรามือ

26 บริษัท โรงงานแม่รวย จ�ากัด "โก๋แก่" อาหารส�าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที

27 โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด

28 นายแพทย์วิชัย  วิจติรพรกลุ (โรงพยาบาลเลดิสนิ) วิธีผ่าตัดนิ้วล็อคแบบเจาะ

29 บริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จ�ากัด ยางล้อตันรถฟอร์คคลิฟท์ประหยัดพลังงาน

30 บริษัท ไวเบรโต จ�ากัด แซกโซโฟนพอลิเมอร์

31 บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จ�ากัด แป้งฝุ่นศรีจันทร์ Translucent Powder

32 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ครัวเรือนที่ผลิตจากเมลามีน

33 บริษัท ศรีภัณฑ์ ยาค้อบ จ�ากัด  
(Sri Bhan Jacob Co., Ltd)  

JACOB

34 บริษัท สยาม เนเชอรัล โปรดักซ์ จ�ากัด ครีมบ�ารุงผิวหน้าจากสเต็มเซลล์ข้าวไรซ์เบอร์รี่

35 บริษัท สยามสเนล จ�ากัด เครื่องส�าอางบ�ารุงผิวจากเมือกหอยทากไทย ภายใต้
แบรนด์สเนลเอท (SNAIL 8)

36 สวนนงนุชพัทยา สวนนงนุชพัทยา
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37 บริษัท ออโธพีเซีย จ�ากัด ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดดามกระดูกสันหลังแบบเนื้อเยื่อ
บาดเจ็บเล็กน้อยชนิดเจาะผ่านผิวหนัง

38 บริษัท ออร์โธเนียร์ จ�ากัด A-Knife มีดผ่าตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผ่านผิวหนัง

39 บริษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด เว็บไซต์ Pantip.com

40 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) MK สุกี้

41 บริษัท เอ็มแอนด์อาร์แลบเบอราทอรี่ จ�ากัด ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร โกกิ

42 บริษัท แอดวานซ์ คิว จ�ากัด นวัตกรรม-มีดกรีดยางนกเงือก ชนิดถอดเปลี่ยนใบ
มีด (ไม่ต้องลับมีด)

สมอ. ได้จัดงำนมอบรำงวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจ�ำปี 2559 Premium 
Products of Thailand - The Pride of Thais ข้ึน เม่ือวนัท่ี  27 กรกฎำคม 2559  ณ เวทีกลำงภำยในงำน  
Thailand Industry Expo 2016   โดยได้รับเกียรติจำก นำงอรรชกำ สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
อุตสำหกรรม เป็นประธำนในกำรมอบรำงวัล 

กำรมอบรำงวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย เป็นกิจกรรมที่กระทรวงอุตสำหกรรม 
ให้ควำมส�ำคญั เพือ่ยกย่องผลติภณัฑ์และบรกิำรท่ีมีคณุภำพยอดเยีย่ม มีเอกลักษณ์โดดเด่น ตลอดจนเชดิชู
เกียรติบุคคลที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดีของสังคม รวมทั้งส่งเสริมกำรสร้ำง Brand  
ยกระดบัของผลติภณัฑ์ และสร้ำงควำมน่ำเชือ่ถอืให้แก่ผูบ้รโิภค เพือ่สร้ำงแรงบนัดำลใจให้สงัคมน�ำไปเป็น
แบบอย่ำงในกำรพฒันำผลติภณัฑ์นวตักรรมของประเทศต่อไป ตอบสนองนโยบำยของรฐับำลในกำรพัฒนำ
ภำคอตุสำหกรรมของประเทศเข้ำสูอ่ตุสำหกรรม 4.0 (Thailand industry 4.0) ทีข่บัเคลือ่นด้วยนวัตกรรม 
มำตรฐำนอุตสำหกรรม ควำมรู้ และควำมคิดสร้ำงสรรค์ มุ่งสู่ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง ใช้แรงงำน
ที่มีทักษะสูง มีควำมมั่นคง เติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน

http://pantip.com/
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สมอ. เข้าร่วมการสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ ในการสัมมนา เรื่อง "ฉลาดคิด 
ฉลาดใช้ ฉลาดอยู"่ ซึง่จดัโดยคณะกรรมาธกิารวสิามญัศกึษา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 
2559 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

สมอ. จัดค่าย "ยุวชน อัศวิน มอก." ภายใต้โครงการ
จัดท�าระบบบริหารเครือข่ายอัศวิน มอก. และโรงเรียน
ต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐานเพ่ือคุณภาพชีวติ ความปลอดภยั  
และสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2559 โดยให้ความรู ้เรื่อง 
การมาตรฐานแก่โรงเรยีนทีผ่่านการคดัเลอืกเข้าค่าย จ�านวน 
30 โรงเรียน/ทีม 185 คน และจะน�าความรู้ไปเผยแพร่ 
เพื่อชิงชนะเลิศต่อไป ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2559  
ณ จังหวัดชลบุรี

สมอ. เข้ำร่วมจัดแสดงนิทรรศกำร

สมอ. จัดกิจกรรมค่ำยยุวชนอัศวิน มอก.

TISI News
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นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ.  
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
"ประชารัฐร่วมยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ระหว่าง กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ 23 หน่วยงาน
เครือข่ายที่สนับสนุนการยกระดับโอทอปฯ โดยมี 
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี 
ณ ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่ ง สมอ. 
เป็นอีกหนึง่หน่วยงานท่ีส่งเสรมิคุณภาพมาตรฐาน
ผลติภัณฑ์ชมุชน หรอื มผช.  เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 
2559

สมอ. เข้ำร่วมลงนำม MoU

สมอ. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดประชุมระดมความคิดเห็น 
เพื่อร่วมกันพัฒนางานมาตรฐาน และก�าหนดทิศทางการก�าหนดมาตรฐานให้ทันสมัย  
สนองตอบความต้องการต่อภาคอตุสาหกรรมและได้รบัการยอมรบัในเวทกีารค้าโลก เมือ่วนัท่ี  
6 กรกฎาคม 2559 

สมอ. ร่วมกับ สภำอุตสำหกรรม
จัดประชุมระดมควำมคิดเรื่องกำรก�ำหนดมำตรฐำน
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นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานการประชุมหารือกับคณะผู้แทน  
Japan Electronics and Information Technology Industries Associations (JEITA)  
ในการก�าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อให้การด�าเนินการออกใบอนุญาตเป็นไปอย่าง  
ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องกับแนวทางสากล เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 
2559 ณ ห้องประชุม สมอ.

นายธวัช ผลความด ีเลขาธกิาร สมอ. เป็นประธาน
มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ  
ตาม มอก. 17025 : 2548 หรือ ISO/IEC 17025 : 2005 
สาขาไฟฟ้าให้แก่กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ โดยมี  
เจ้ากรมอเิลก็ทรอนกิส์ทหารเรอื พล.ร.ต.สทุธไิชย รงัสโิรดม์โกมล 
เป็นผูร้บัมอบ การได้รบัมอบใบรบัรองจะช่วยพฒันาศกัยภาพ 
ขององค์กรให้มีขีดความสามารถในระดับสากล ส่งผลให้
ศูนย์สอบเทียบมาตรฐาน กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ท่ี 3 
กรมอิเลก็ทรอนกิส์ทหารเรอื มคีวามเป็นกลางในการสอบเทยีบ 
ถูกต้อง แม่นย�า ช่วยให้งานด้านการอาวุธยุทธโถปกรณ์
กองทัพเรือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามมาตรฐาน
ระดับสากล ณ ห้องประชุม อาคาร สมอ. เมื่อวันที่ 7 
กรกฎาคม 2559

สมอ. ประชุมคณะผู้แทน JEITA

สมอ. มอบใบรับรอง 
มอก. 17025 : 2548
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นายธวชั ผลความดี เลขาธิการ สมอ. เป็นประธาน
การประชุมหารือระหว่าง สมอ. กบั สมาคมการยศาสตร์ไทย  
(สกย.) เพ่ือร่วมกันด�าเนินงานด้านการก�าหนดมาตรฐาน 
โดยล่าสุดด�าเนินการแล้วเสร็จ 4 มาตรฐาน นอกจากนี้  
จะร่วมกันด�าเนินงานด้านการมาตรฐานเพ่ือรองรับสังคม 
ผู้สูงอายุโดยเน้นการท�างาน 4 ดา้นได้แก่ ก�าหนดมาตรฐาน 
การตรวจสอบรับรอง การมาตรฐานระหว่างประเทศ  
และการส่งเสริมมาตรฐาน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559  
ห้องประชุม อาคาร สมอ. 

นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. และ 
นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการ สมอ. พร้อมด้วย
ผู้บริหาร สมอ. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “คุณธรรม
น�าชีวิต งานสัมฤทธิ์ชีวิตเป็นสุข” เพื่อให้ข้าราชการ สมอ. 
มคีณุธรรมจรยิธรรมทีด่งีาม และปฏบัิตหิน้าทีด้่วยความถกูต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ตั้ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
องค์กร โดยมี นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ อดีตเลขาธิการสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ  
ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559  
ณ ห้องประชุม สมอ.

สมอ. ประชุมหำรือ สกท. 
เร่งก�ำหนดมำตรฐำน

สมอ. จัดอบรมคุณธรรมน�ำชีวิต
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นายสมชาย หาญหรัิญ ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 
เป็นประธานในการแถลงข่าว “แนวทางการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรม และเอสเอ็มอี 4.0 ปรับบทบาทหน่วยงาน
อนญุาตจากก�ากับดแูลเป็นผู้ส่งเสรมิพฒันา รวมทัง้การบรูณา
การการด�าเนนิงานร่วมกบัภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา และ
สถาบนัวิจยัในลกัษณะประชารฐั  ณ ห้องผูส้ือ่ข่าว กระทรวง
อตุสาหกรรม เมือ่วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2559 โดย เลขาธิการ 
สมอ. นายธวชั ผลความด ีเลขาธกิาร เข้าร่วมงาน 

นายปณธิาน จนิดาภ ูรองปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 
ให้เกยีรตเิป็นประธานเปิดการสมัมนา “กระบวนการอนญุาต
ของ สมอ. ยุคใหม่" โดยมีนายธวัช ผลความดี กล่าวรายงาน 
และบรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางการด�าเนินงานด ้าน 
การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต ช้ีแจงการลดข้ันตอน และ
ระยะเวลาการอนุญาตขอ มอก. ให้เร็วขึ้น พร้อมถ่ายโอนงาน 
การตรวจประเมินโรงงานให้ IB ด�าเนินงานแทน สมอ.  
เพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการเพ่ือการอนุญาตได้เร็วยิ่งขึ้น 
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเบอร์คลีย์ ประตูน�้า 
กรุงเทพฯ 

สมอ. เข้ำร่วมแถลงแนวทำง
กำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรม 

สมอ. จัดสัมมนำ
กระบวนกำรอนุญำตของ สมอ. ยุคใหม่
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นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. พร้อมด้วย 
นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็น
ประธานในพธิที�าบุญตกับาตรพระสงฆ์ 9 รปู เนือ่งในโอกาส
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลอาสาฬหบูชา
และเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณ
หน้าอาคาร สมอ.

สมอ. จัดงำน
สัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ

นายธวชั ผลความด ีเลขาธกิาร สมอ. ลงพืน้ทีน่�าทมีส่ือมวลชนเยีย่มชมกระบวนการ
ผลติเหลก็ทีไ่ด้มาตรฐานของบรษิทั เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จ�ากดั ผูผ้ลติเหลก็แผ่นรดีร้อนหน้าแคบ 
ที่ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 528-2548 เหล็กคาร์บอนรีดร้อน 
ส�าหรับงานทั่วไปและงานข้ึนรูป และ มอก. 1479-2541 เหล็กคาร์บอนรีดร้อนส�าหรับงาน
โครงสร้างทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค ภายหลังการลงนามสัตยาบัน 
ไม่ผลิตเหล็กเบา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 259 ณ บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จ�ากัด  
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง 

สมอ. น�ำสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงำน
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นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการ
มอบรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย Premium Products of Thailand  
– The Pride of Thais ประจ�าปี พ.ศ.2559 ในวนัที ่27 กรกฎาคม 2559 ณ เวทีกลางภายในงาน  
THAILAND INDUSTRY EXPO 2016 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย สมอ. ได้รับมอบหมายจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมให้ด�าเนินการจัดงาน เพื่อยกย่องผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ในปีนี้มีผู้ประกอบการ 
ได้รับรางวัลจ�านวน 42 ราย 

สมอ.จดัสมัมนากลุม่ผูบ้รหิารระบบคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการประจ�าปี 2559 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
จ�านวน 450 คน โดยมีนายญาณพัฒน์ อู่ทองทรัพย์ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการมาตรฐาน 
แห่งชาต ิสมอ. เป็นประธานในการสมัมนา เมือ่วันที่  
25 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย ์
ประตูน�้า กรุงเทพฯ 

กระทรวงอุตสำหกรรม จัดพิธีมอบรำงวัล
ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจ�ำปี 2559

สมอ. จัดสัมมนำกลุ่มผู้บริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติงำน
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สมอ.จัดการสัมมนาเรื่อง "การขออนุญาต และ 
การอ�านวยความสะดวกในการอนุญาต" ภายในงาน  
Thailand Industry EXPO 2016 ณ ห้องจูปิเตอร์ 8  
ศูนย์การแสดงสนิค้าและการประชมุ อมิแพค็ เมอืงทองธานี  
มีผู้ร่วมสัมมนา 100 คน

สมอ. จัดการสัมมนาเรื่อง "เรียนรู้ประสบการณ์ การใช้  
ISO 9001:2015 จากกูรู" โดยวิทยากรจากสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร รองผู้อ�านวยการสถาบัน,  
บรษิทั ควอลิตี ้อยัลยัแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั นายชายสม วริฬุหผล  
ที่ปรึกษา และบริษัท สระบุรีรัชต์ จ�ากัด นายดิลก วิเศษธาร  
ผูจ้ดัการโรงงาน โดยมีนายวีระศักดิ์ เพ้งหล้ง นักวิชาการมาตรฐาน
ช�านาญการพเิศษ สมอ. เป็นผูด้�าเนนิการเสวนา ภายในงาน Thailand 
Industry EXPO 2016 ณ ห้องจูปิเตอร์ 8 ศูนย์การแสดงสินค้าและ
การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 
2559 มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา 100 คน

สมอ. จัดสัมมนำกำรขออนุญำต มอก.

สมอ. จัดสัมมนำกำรใช้ ISO 9001 : 2015

สมอ.จัดการสัมมนาเรื่อง "กฎหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับการคุ้มครองผู้บริโภค" 
ภายในงาน Thailand Industry EXPO 2016 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�านวน 80 คน เมื่อวันที่ 28 
กรกฎาคม 2559 ณ ห้องจูปิเตอร์ 8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

สมอ. จัดสัมมนำกฎหมำยผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
กับกำรคุ้มครองผู้บริโภค
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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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