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สมอ. แจงนโยบายและทิศทางการด�าเนินงาน ปี 2560
เผยผลงานไตรมาสแรก เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา สมอ. ได้จัดการแถลงข่าว “นโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของ สมอ.ปี 2560” พร้อมเปิดเผยผลงาน
ไตรมาสแรก ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559 โดยมี นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในการแถลงข่าว ซ่ึงมีประเด็น 
ในการแถลงดังนี้

1. นโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของ สมอ.ปี 2560
2. แผนแม่บทการก�าหนดมาตรฐาน 10 กลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)
3. ลดขั้นตอนกระบวนการออกใบอนุญาตให้ท�าและน�าเข้า
4. ความคืบหน้าศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
5. ความคืบหน้าโครงการร้าน มอก.
6. ผลการด�าเนินการถ่ายโอนงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
7. การตรวจติดตามและการก�ากับดูแลสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานในไตรมาสแรก
กองบรรณาธิการจึงขอน�าเสนอรายละเอียดในแต่ละประเด็นเพ่ือเป็นข้อมูล 

ให้คุณผู้อ่านได้รับทราบเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ สมอ. โดยเริ่มจาก

กองบรรณาธิการ TISI FOCUS

นโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของ สมอ.ปี 2560

1. ด้านการก�าหนดมาตรฐาน
 • สมอ. ปรับปรุงกระบวนการก�าหนดมาตรฐานให ้ทัน 

ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความต้องการของ 
ผู้ใช้มาตรฐานโดยลดระยะเวลาด�าเนินการ ดังนี้ 
1. มาตรฐานทัว่ไป จากเดมิใช้เวลาก�าหนด 315 วัน ลดลง 

เหลือ 150 วัน
2. มาตรฐานบงัคบั จากเดมิใช้เวลาก�าหนด 445 วัน ลดลง 

เหลือ 180 วัน 

 • จัดท�าแผนแม่บทการก�าหนดมาตรฐานเพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล มมีาตรฐานทีท่นัสมยัและตรงกับความต้องการ 
ของภาคอุตสาหกรรม และรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพ 
1. ทบทวนแผนการก�าหนดมาตรฐาน และจัดท�าแผน

ระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาวของปีเพื่อแสดง 
ผลการด�าเนินการที่ชัดเจน

2. สร้างและพัฒนาหน่วยงานเครือข่ายด้านการก�าหนด
มาตรฐาน (Standard Development Organization 
: SDO) เพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพในการก�าหนดมาตรฐาน
ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมศักยภาพที ่
ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

2. ด้านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
สมอ. ได้ปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์

ให้สะดวก รวดเร็วขึ้น มีความโปร่งใส โดยจะจัดท�าระบบการออก 
ใบอนุญาตโดยผ่านระบบ Electronic (E-License) เพื่อรองรับ  
Industry 4.0 

3. การปรับบทบาทสู่การเป็นหน่วยงานด้านกฎ
ระเบียบ (Regulatory Body - RB)

สมอ. ถ่ายโอนงานการตรวจประเมนิโรงงานให้หน่วยตรวจ 
(Inspection body - IB) ส�าหรับมาตรฐานใดก็ตามที่มี IB ตั้งแต่  
5 รายขึน้ไป และจะด�าเนนิการถ่ายโอนงานต่อจนครบ พร้อมทัง้พฒันา
และสร้างหน่วยตรวจสอบรบัรองให้มากขึน้เพือ่ถ่ายโอนงานตรวจสอบ
รับรอง โดย สมอ. จะเป็นผู้ก�ากับดูแล และออกใบอนุญาตให้แก่ 
ผู้ประกอบการ

4. การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
สมอ. เร่งรดัพฒันาวสิาหกจิชมุชนตามความเหมาะสมของ

ระดบั และด�าเนินการถ่ายโอนงานการรบัรองให้ส�านักงานอตุสาหกรรม
จงัหวัด (สอจ.) ครบ 76 จงัหวดั มุง่เน้นงานพฒันาผลักดนั มผช. ที่มี
ศักยภาพ สู่ มอก.
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5. สร้างความเช่ือมัน่ในสินค้าและบริการ
   ที่ได้รับการรับรอง

สมอ. สร้างเครือข่ายด้านการมาตรฐานเพื่อคุ ้มครอง 
ผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความ
ตระหนักถึงความส�าคัญของการมาตรฐาน เพ่ือผลักดันให้เลือกใช ้
และจ�าหน่ายสินค้า/บริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น

 • ด้านการศึกษา สมอ. มีเครือข่ายยุวชนอัศวิน มอก.  
เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐานในโรงเรียนและ
ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมความรู ้” ท่ีมุ ่งเน้นให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
ผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลาย และการน�าเรื่องการ
มาตรฐานเข ้าสู ่หลักสูตรของสถานศึกษาทุกระดับ  
ทัง้ประถมศกึษา มธัยมศกึษา อาชวีศกึษา และอดุมศกึษา

 • ด้านการผลิตและการจ�าหน่าย สมอ. จะขยายเครือข่าย
ร้าน มอก. ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนเลือกใช้สินค้า 
รวมถึงยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการ
มาตรฐานไทยไปในตัวอีกด้วย

6. บทบาทด้านการมาตรฐานระหว่างประเทศต่างๆ
 • สมอ. เร่งผลักดันมาตรฐานไทยให้เป็นท่ียอมรับในระดับ

มาตรฐานสากล ขณะน้ีอยู่ระหว่างด�าเนินการผลักดัน  
มอก.9999 ให้เป็นมาตรฐาน ISO

 • ใช้ประโยชน์ด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง 
ภายใต้คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานคุณภาพ 
ของอาเซยีน เช่น การจดัท�าความตกลงว่าด้วยการยอมรบั
ร่วมรายสาขาของอาเซียนส�าหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิ เล็กทรอนิกส ์  ท่ียอมรับผลทดสอบและ/หรือผล 
การรับรองโดยไม่ต้องตรวจสอบซ�้าในประเทศผู้น�าเข้า  
โดยประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการท่ีข้ึนบัญชี ASEAN  
Listed Testing Laboratory ดังนี้
1. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI Thailand) 

(อยู่ระหว่างด�าเนินการต่ออายุ)
2. Intertek Testing Services (Thailand) Ltd.  

(ITS Thailand-1 สาขาประชาชืน่, ITS Thailand-2 
สาขาลาดพร้าว)

3. TUV Rheinland Thailand
4. TUV SUD (THAILAND) COMPANY LIMITED  

(อยู่ระหว่างด�าเนินการต่ออายุ)
5. Japan Electr ical Testing Laboratory  

(Thailand) Co., Ltd. (อยู่ระหว่างด�าเนินการ 
ขึน้บญัช)ี และมหีน่วยรบัรองทีข่ึน้บญัชเีป็น ASEAN 
Listed Certification Body คือ สถาบันไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนแม่บทการก�าหนดมาตรฐาน 10 กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

สมอ. ได้ก�าหนดแผนแม่บทการก�าหนดมาตรฐาน 10 กลุม่
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ปี 2560 จ�านวนทั้งสิ้น 79 เรื่อง 
คลอบคลุม 9 สาขาผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

1.  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 4 เรื่อง
2.  การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 11 เรื่อง
3.  อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 17 เรื่อง
4.  หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 8 เรื่อง
5.  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 11 เรื่อง
6.  อุตสาหกรรมเชื่อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 3 เรื่อง
7.  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 6 เรื่อง
8.  มาตรฐานนวัตกรรม 9 เรื่อง
9.  มาตรฐานสมุนไพร 10 เรื่อง
เพื่อประกาศใช้เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(มอก.) รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต สนองนโยบาย 
ของรัฐบาล และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ประเทศไทย 4.0 

ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560 สมอ. ได้ก�าหนด
มาตรฐานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ไปแล้วทั้งสิ้น 
32 เรื่อง จ�าแนกเป็น 5 กลุ่ม คือ

1.  อตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เช่น สารยดึฟันเทยีม 
ถุงยางอนามัยชาย เลนส์แว่นตา จ�านวน 14 มาตรฐาน

2.  หุน่ยนต์เพือ่อตุสาหกรรม เช่น มาตรฐานฟังก์ชัน่นริภยั
ของระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
จ�านวน 7 มาตรฐาน 

3. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เช่น การประจุไฟฟ้า
ผ่านตัวน�าของยานยนต์ไฟฟ้าในผลิตภัณฑ์เต้าเสียบ เต้ารับ-จ่าย  
ตัวต่อยานยนต์และเต้ารับยานยนต์ จ�านวน 3 มาตรฐาน

4. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เช่น 
มาตรฐานมูลฐาน/ข้อแนะน�าการหาอัตราส่วนชีวมวลคาร์บอน 
ในพลาสติก จ�านวน 3 มาตรฐาน

5. มาตรฐานนวัตกรรม สมอ. ได้ก�าหนดมาตรฐานโดย 
น�าผลงานวิจัยมาพัฒนาต ่อยอดเป ็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
โดยก�าหนดมาตรฐานแล้วจ�านวน 5 มาตรฐาน ได้แก่ กล่องบรรจุ 
ชิ้นเน้ือทางศัลยกรรม มีดผ่าตัดนิ้วล๊อก แผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อลดแรง
กระแทกส�าหรับใช้ในทางการแพทย์ ลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าพอร์ซเลน
ชนิดเคลือบเซรามิกพร ้อมพอลิเมอร ์ยึดสายไฟฟ้า กระเบ้ือง 
เทอร์มอเซตติงพอลิเมอร์

ส�าหรับมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการให้ความ
ช่วยเหลือชาวเกษตรกรสวนยางพาราจากวิกฤตราคายางพาราตกต�่า 
สมอ. ในฐานะหน่วยงานด้านการมาตรฐานได้ก�าหนดมาตรฐานยาง
ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลแล้วจ�านวน 7 มาตรฐาน ได้แก่ แอสฟัลต์
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ แผ่นยางปูพื้น บล็อกยาง
ปูพื้น แผ่นยางปูสนามฟุตซอล ฟองน�้าลาเท็กซ์ส�าหรับท�าหมอน 
ฟองน�้าลาเท็กซ์ส�าหรับท�าที่นอน น�้ายางคอมพาวด์เคลือบผ้าปูสระ 
กักเก็บน�้า
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ลดขัน้ตอนกระบวนการออกใบอนุญาตให้ท�า
และน�าเข้า

ตามทีร่ฐับาลมนีโยบาย Ease of Doing Business ในการ
ท�าธรุกจิ และ พ.ร.บ. อ�านวยความสะดวกของหน่วยงานอนญุาต สมอ. 
ด�าเนินการ ดังนี้

1. ปรับกระบวนการออกใบอนุญาตเหลือเพียง 15 วัน
ท�าการ
• การยอมรับผล Supplier's Declaration of 

Conformity - SDoC
• ลดการตรวจประเมินโรงงานในต่างประเทศ

2. แก้กฎหมายให้อ�านาจเลขาธิการ สมอ. มากขึ้น
3. ถ่ายโอนงานการตรวจประเมนิโรงงานให้ IB ด�าเนนิ

งานแทน สมอ. ปัจจุบัน สมอ. แต่งตั้ง IB แล้ว 14 
หน่วยงาน และเร่ิมถ่ายโอนงานแล้วตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 มีมาตรฐานที่ถ่ายโอนในครั้ง
แรกจ�านวน 173 มาตรฐาน เป็นมาตรฐานบังคับ
จ�านวน 43  มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 40 ของงาน
ของ สมอ. ซึง่จากการปรบัปรุงกระบวนการอนญุาต
ดังกล่าว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2559  
สมอ. ได้ด�าเนนิการออกใบอนญุาต ให้ผูท้�า ผูน้�าเข้า 
ไปแล้วทัง้สิน้ 1,258 ฉบบั และใช้ระยะเวลาการออก
ใบอนุญาตโดยเฉลี่ยเพียง 10 วันท�าการ/เรื่อง 
เท่านั้น

4. สมอ. ได้ด�าเนินการปรับปรุงกระบวนการออกใบ
อนุญาตอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการน�า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพิจารณา
ออกใบอนุญาต (ระบบ E-License) เพื่อเพิ่ม 
ช่องทางการให้บริการรับค�าขอใบอนุญาตให้กับ 
ผูป้ระกอบการให้มคีวามสะดวกมากยิง่ขึน้ และคาด
ว่าจะเริ่มน�าระบบดังกล่าวมาใช้ประมาณกลางปี 
2560

ความคืบหน้าศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อ
แห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์
ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ โดยจะด�าเนินการก่อสร้างบน
พื้นที่ 1,234.98 ไร่ ซ่ึงกรมป่าไม้ ได้ออกเอกสารสิทธ์ิ (ป.ส.19)  
ให้ สมอ. เข้าใช้ประโยชน์พืน้ทีใ่นเขตสวนป่าลาดกระทงิ ต.ลาดกระทงิ 
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา วงเงินด�าเนินการ 3,705.7 ล้านบาท 
โดยรัฐเป็นผู้ลงทุน แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ส่วนทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R 117 
เป็นสนามทดสอบกลางแจ้ง 1 สนาม คือ สนามทดสอบรายการเสียง
จากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน และการยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก (Noise 
& Wet Grip)

ระยะที ่2 ส่วนทดสอบยานยนต์และชิน้ส่วน ประกอบด้วย
สนามทดสอบกลางแจ้ง 5 สนาม คอื สนามทดสอบระบบเบรก (Break 
Performance) ทดสอบระบบเบรกมอื (Park Break) ทดสอบอปุกรณ์
บงัคบัเลีย้ว (Dynamic Platform) ทดสอบระบบเครือ่งยนต์และระบบ
ส่งก�าลงั (Long Distance and High Speed) และทดสอบการยดึเกาะ 
ถนนและการเข้าโค้ง (Skid-Pad)

โดยระยะที ่1 มีก�าหนดแล้วเสรจ็ในปี 2560 และโครงการ
ทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ ในปี 2563

ส�าหรับการด�าเนินการในระยะที่ 3 ส่วนทดสอบยางล้อ
ประเภทอืน่ และส่วนทดสอบยานยนต์และชิน้ส่วน ประกอบด้วยสนาม
ทดสอบกลางแจ้ง 2 สนาม คอื สนามทดสอบระบบควบคมุเสถียรภาพ
และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (Handling) และสนามทดสอบระบบ
ช่วงล่างและระบบกันสะเทือน (Noise Vibration & Harshness)  
จะน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 สมอ. ได้ด�าเนินการว่า
จ้างที่ปรึกษาโครงการ เพื่อจัดท�าแผนหลักและออกแบบการใช้พื้นท่ี
ในภาพรวมทั้งโครงการให้แล้วเสร็จในปี 2560 

ทั้งนี้ สมอ. ได้น�าเสนอ ครม. เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2559 เพื่อทราบความคืบหน้าการด�าเนินงานด้านการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางพารา และ 
ความคืบหน้าโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อฯ 

และเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 สมอ. ได้จัดสัมมนา
เพื่อขอข้อคิดเห็นแผนหลักโครงการจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่โรงแรม  
เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้า กรุงเทพฯ โดยที่ปรึกษาได้ปรับปรุงแผน
หลักโครงการตามข้อคิดเห็น และ สมอ. เห็นชอบแล้ว



|  มกราคม 25606 สมอ สาร

ความคืบหน้าโครงการ “ร้าน มอก.”
เพื่อให้ร้านจ�าหน่ายที่ถือว่าเป็นคนกลางในการส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ถึงผู้บริโภค จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ส่ง
เสริมให้ร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใส่ใจในความปลอดภัย
ของผู ้บริโภค เลือกและจ�าหน่ายสินค้าท่ีมี มอก. เท่านั้น ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2559 มีร้านจ�าหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ “ร้าน มอก.” 
และผ่านเกณฑ์ จ�านวน 5 โมเดิร์นเทรด รวม 431 ราย และร้าน
จ�าหน่ายทั่วไปจ�านวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น 434 ราย

● รายชื่อโมเดิร์นเทรดที่เข้าร่วมโครงการ
    1. บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 98 สาขา
    2. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ชิสเทม จ�ากัด 
          (Lotus) 173 สาขา
    3. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
          78 สาขา
    4. บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ�ากัด 42 สาขา
    5. Global House 40 สาขา
● รายชื่อร้านจ�าหน่ายทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ 
    1. บริษัท ไฟฟ้าชัยมงคล จ�ากัด กรุงเทพฯ
    2. บรษิทั ฮ.รุง่เรอืงดจิติอล (2000) จ�ากดั กรงุเทพฯ
    3. บริษัท ฮ.รุ่งเรือง จ�ากัด กรุงเทพฯ

การถ่ายโอนภารกิจการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ส�านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดทัว่ประเทศ

 สมอ. ได้ด�าเนนิการโครงการมาตรฐานผลติภณัฑ์
ชุมชน  (มผช.) ตั้งแต่ปี 2546 โดยมีกิจกรรมการก�าหนดมาตรฐาน 
การรับรองคุณภาพ การตรวจติดตามผล และการพัฒนาด้านการ
มาตรฐาน และได้มีการบูรณาการการท�างานร่วมกับส�านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ทั้ง 76 จังหวัด ในปี 2549 สมอ. ได้มอบ
หมายหน่วยรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชนระดบัจงัหวดัให้กบั สอจ. 
จ�านวน 20 จงัหวดั ได้แก่ กระบี ่จนัทบรุ ีเชียงใหม่ ตรงั นครศรธีรรมราช 
นครสวรรค์ นราธิวาส พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก ภูเก็ต 
ระยอง ล�าปาง ศรีสะเกษ สงขลา สตูล อ�านาจเจริญ และอุบลราชธานี 
โดยด�าเนนิการให้การรับรองคุณภาพผลติภณัฑ์ชมุชนในจงัหวดั ตัง้แต่
การรบัค�าขอ การตรวจสถานทีท่�า การเกบ็ตวัอย่างผลติภณัฑ์ส่งหน่วย
ตรวจสอบ การประเมนิผลการตรวจสอบสถานทีท่�าและผลติภณัฑ์ตาม
ที่ มผช. ก�าหนด การจัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์ชมุชนระดบัจงัหวัด (ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการหรอื
ผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้องในจังหวัดเป็นกรรมการ และมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ) และการออกใบรับรอง มผช.  
(ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการ เป็นผู้ลงนามในใบรับ
รองให้แสดงเครื่องหมาย มผช.) ซึ่งมีผลการด�าเนินงานการให้การ
รบัรองคณุภาพผลติภณัฑ์ชุมชนโดยหน่วยรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์
ชุมชนระดับจังหวัด จ�านวน 10,569 ราย จากทั้งหมด 74,168 ราย

สอจ. ที่เป็นหน่วยรับรองฯ, 
10,569 ราย, ร้อยละ 14

สมอ., 63,599 ราย, 
ร้อยละ 86

ปี 2559 สมอ. ได ้รับมอบนโยบายจากกระทรวง
อุตสาหกรรมให้ด�าเนินการถ่ายโอนงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนระดับจังหวัด ให้กับ สอจ. 56 จังหวัดที่เหลือ โดยการถ่ายโอน
งานจะแล้วเสร็จภายในปี 2560 เริ่มด�าเนินการต้ังแต่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

ในปีงบประมาณ 2560 สมอ. ได้ด�าเนนิโครงการร้าน มอก. 
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้ร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมใส่ใจในความปลอดภัยของผู้บริโภค เลือกและจ�าหน่าย
สินค้าที่มี มอก. พร้อมกับตรวจติดตามผู้ประกอบการร้านจ�าหน่ายที่
เข้าร่วมโครงการ และได้รับมอบป้ายสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.” แล้ว 
เพือ่สร้างความมัน่ใจให้กับผู้บรโิภคจากการใช้ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม 
นอกจากนี้ ยังได้จัดสัมมนาให้ความรู ้แก่ผู ้ประกอบการเกี่ยวกับ
โครงการร้าน มอก. ในคราวเดียวกันจ�านวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง ครอบคลุม
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

จากการลงพ้ืนที่ตรวจติดตามร้านจ�าหน่ายท่ีเข้าร่วม
โครงการ “ร้าน มอก.” ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก และ
นครสวรรค์ ไม่พบการกระท�าผิดตามเงื่อนไขร้าน มอก. ขณะเดียวกัน 
สมอ. มีแผนการด�าเนินงานที่จะเพิ่มเครือข่ายร้าน มอก. ให้มากยิ่งขึ้น 
เพื่อให้ประชาชนเลือกใช้สินค้าได้ด้วยความมั่นใจ และปลอดภัย  
โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายใน 5 ปี จะมีร้าน มอก. ครบ 10,000 แห่ง 
ทั่วประเทศ

TISI FOCUS
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ผลการด�าเนินงาน การตรวจติดตาม และการก�ากับดูแลสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานในไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559)

กิจกรรม หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการ
ด�าเนินงาน 3 เดือน % แผน/ผล

1.  ก�าหนดมาตรฐานที่ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับ 
    แนวทางสากล  

เรื่อง 220 19 9%

2.  ก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบและรับรองด้านการ 
    มาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ
    2.1 รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
    2.2 รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
    2.3 รับรองระบบงาน
    2.4 ตรวจเพื่อการรับรอง (มอก.)
    2.5 ตรวจเพื่อการรับรอง (มผช.)
    2.6 ตรวจเพื่อการรับรอง (ระบบงาน) 
    2.7 ตรวจติดตามผล (มอก.)
    2.8 ตรวจติดตามผล (มผช.)
    2.9 ตรวจติดตามผล (ระบบงาน)
    2.10 ตรวจควบคุมสถานที่จ�าหน่าย
    2.11 จดทะเบียนผลิตภัณฑ์

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ราย

5,000
4,360
200
750

3,500
500

3,900
1,600
250

2,000
60

2,178
1,299

57
408

1,077
137

1,076
52
71
182
11

44%
30%
29%
54%
31%
27%
28%
3%
28%
9%
18%

3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานของประเทศ
    3.1 บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน ราย 9,000 3,166 35%

4.  ด�าเนินงานด้านกฎหมาย
    4.1 ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์

    4.2 ก�าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไป                             
         ตามมาตรฐานโดยการประกาศโฆษณาผู้มีส่วนได้เสีย 
         ตามหลักเกณฑ์ที่ กมอ. ก�าหนด

    4.3 ยกร่างหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตาม พ.ร.บ.                          
         มาตรฐาน/พ.ร.บ. การมาตรฐานกฎหมายอื่น ๆ 
         ที่เกี่ยวข้อง

    4.4 ด�าเนนิการทางกฎหมายกบัผูก้ระท�าผดิ พ.ร.บ. มาตรฐานฯ

ราย/ผลิตภัณฑ์

มาตรฐาน

ฉบับ

ราย

136/66

15

312

264

47/26
(มูลค่าประมาณ 4.188 

ล้านบาท)
3

116

108

34.5%

20%

37%

41%

TISI FOCUS

สอจ.
รับรอง มผช.

เฉพาะ 76 จังหวัด

1. รับคำขอ

2. ตรวจสถานที่ทำ

3. เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ

4. สงหนวยตรวจสอบ

5. ประเมินผลการตรวจสอบ
    สถานที่ทำและผลิตภัณฑ

สมอ. พัฒนา
กรณีไมผานการประเมิน

ถายโอนรับรองฯ ใ
ห สอจ.

สมอ. ติดตามประเม
ินผล

หนวยรับรอง ม
ผช. ระ

ดับจังห
วัด

สมอ. ตรวจติดตามผล
หลังไดรับใบรับรอง

6. ประชุมคณะกรรมการรับรอง
    มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
   ระดับจังหวัด

7. ออกใบรับรอง มผช.งานตรวจติดตามผล

งานพัฒนายกระดับ
ดานการมาตรฐาน

งานรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑชุมชน

งานกำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน

สมอ.

รับรอง มผช.
เฉพาะ กทม.
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เก็บเล็ก ผสมน้อย 
กับ การมาตรฐานระหว่างประเทศ

ISO กับจีนแผ่นดินใหญ่

นายเอกนิติ รมยานนท์ • ที่ปรึกษาด้านการมาตรฐานระหว่างประเทศสมอ. กับการมาตรฐานระหว่างประเทศ

ผมได้รบัการทาบทามจากกองบรรณาธิการ 

ให้มาช่วยเขียนคอลัมน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการมาตรฐาน

ระหว่างประเทศของ สมอ. เพือ่เผยแพร่ข้อมลูทีท่นัสมยั  

และเป็นที่สนใจของสาธารณชน

ผมตอบตกลงในทันทีครับ บนพื้นฐานว่า 

คอลัมน์นี้จะไม่เป็นวิชาการแบบบ้าคลั่ง ที่อ่านแล้ว 

ต้องเกาหัวสองสามแกรก แล้วอ่านซ�้า จนเมา งง มึน 

แล้วแต่จะพรรณนา แต่ขอให้เป็นคอลัมน์พูดจาภาษา

ชาวบ้านโดยสอดแทรกความรู้ทางวิชาการด้านการ

มาตรฐานเข้าไปด้วย แบบนี้น ่าจะเข้าถึงผู ้อ ่าน 

ได้ง่ายกว่า น้องเค้าก็คงเกรงใจกับความคิดของผม…  

ก็บอกว่าเชิญตามสบายค่ะพี่…

เอาละเป็นไงเป็นกัน… ไม่ลอง ไม่ท�า ไม่รู้ 

ไม่พฒันา ผลลพัธ์กม็าเอวงัทีค่อลมัน์นี ้ผมกข็ออนญุาต

ท่านผูอ่้านทีเ่คารพทกุท่านว่า ช่วยให้ข้อมลูกับพวกเรา

ว่าอยากรู ้เรื่องอะไรที่เก่ียวข้องกับการมาตรฐาน

ระหว่างประเทศ พวกผมจะขวนขวาย และควานหามา

เล่าสู่กันฟังให้เป็นประจ�าครับ โดยติดต่อกับเราได้ที่ 

e-mail : pr.tisi@hotmail.com, www.facebook.com 

/tisiofficial, Tel. 0 2202 3429 ครับ

ปีที่ผ่านมา พี่เบิ้มจีนของเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ�าปีของ ISO ที่

ปักกิ่ง บริเวณที่เขาจัดโอลิมปิกนั่นแหละครับ สงสัย …. ต้องการ ให้ชาวโลกเห็นเขาเป็น

ประเทศสมัยใหม่ และเป็นผู้น�าเทคโนโลยี เออ….จริง เปลี่ยนไปมาก จากภาพเดิมที่เรา

เคยเห็น

ส่ิงแรกที่เขาน�าเสนอต่อนานาชาติ คือการให้ความส�าคัญกับกิจกรรม 

การมาตรฐานระหว่างประเทศในระดับนโยบายเลยครับผม ก็ท่านเล่นเปิด Great Hall 

of People อันเป็นสถานที่รับแขกแบบ VVIP มาเป็นสถานที่เปิดการประชุม  

แถมท่านนากยกรฐัมนตรขีองจีนให้เกยีรตมิากล่าวเปิดเอง พร้อมสนุทรพจน์ท่ีกนิใจเสยีอีก 

ผูบ้รหิารระดบัสงูของจนี…..เพยีบ (ปล. ไม่ได้ถ่ายรปูมานะครบั ระบบรกัษาความปลอดภยั

เกินมาตรฐานครับ)

รอบสถานที่ประชุมมีการจัดนิทรรศการที่จีนน�าการมาตรฐานไปประยุกต์ใช้

ทุกด้าน ผมเอามาให้ดู 2 ด้านเป็นน�้าจิ้ม เรื่องแรกเป็นการพัฒนาเมืองยุคใหม่ (Smart 

City) และเรื่องที่ 2 เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

ที่มา: http://www.cspress.cn/Web/c_0000000900010001/d_4575.html

http://www.facebook.com/tisiofficial
mailto:pr.tisi@hotmail.com
http://www.cspress.cn/Web/c_0000000900010001/d_4575.html
http://www.facebook.com/tisiofficial
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สมอ. กับการมาตรฐานระหว่างประเทศ

Mr. John Walter (Canada) - ISO Vice President has been selected to 
be President in term 2017-2019 
ที่มา: http://www.cspress.cn/Web/c_0000000900010001/d_4575.html

ที่มา: ISO General Assembly, Beijing

ทัง้ 2 ตวัอย่างเป็นผลจากการน�าการมาตรฐานมาประยกุต์ใช้อย่าง

เป็นรูปธรรม ถ้านิทรรศการทั้งหมดเป็นความจริง โอ ยุคแห่งความยิ่งใหญ่ เฉก

เช่น มังกรหยก …. คงกลับมาอีกครั้ง ใครๆ เห็นอย่างนี้ก็เข้าใจได้เลยว่าท�าไม

มหาอ�านาจของโลกต่างเกรงอกเกรงใจจีนกันนักหนา

ส�าหรับใคร ๆ ที่คิดว่าการประชุม ISO เป็นการประชุมวิชาการที่

น่าหลบัใหล คงไม่ใช่แล้วครบั จนีจดัปีนี ้เน้นการมส่ีวนร่วมและการพดูคุยแบบ

เป็นกันเอง โดยพยายามจิก…. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น เพื่อการ

พัฒนาร่วมกัน ไทยก็โดนจิก และแสดงความเห็น …. พอควรครับ

มีการเลือกประธาน  ISO คนใหม่ แทนประธานคนเดิมจากจีนที่

หมดวาระด้วยครับ มีผู้สมัคร 2 คน จาก แคนาดา และเคนยา ให้หาเสียงก่อน

เลือกตั้ง โดยพูดคนละ 10 นาที นานทีปีหนครับจะมีผู้ท้าชิงจากประเทศก�าลัง

พฒันาหาญกล้ามาลงสมคัร ผมว่า พีด่�า แกพดูดทีเีดยีว จากนัน้มกีารหย่อนบัตร 

พี่ไทยเราเองก็มีสิทธิ์ 1 เสียงครับ

 ผล….. แคนาดา ชนะเฉียดฉิวแบบว่า ชกกันถึงยกสุดท้าย

http://www.cspress.cn/Web/c_0000000900010001/d_4575.html
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สมอ. กับการมาตรฐานระหว่างประเทศ

มาดใูนแง่ของการทีจ่นีเข้าไปมบีทบาทในการท�ามาตรฐานของ ISO ครบั เหน็แล้วหนาว ทกุมติคิรบั แน่นอนครบั คนเขามเีหลอืเฟือ 

แต่ที่น่าสนใจคือ …… มีคุณภาพด้วย

ที่มา: ISO General Assembly, Beijing

ISO บอกว่าปีนี้มีมาตรฐานมากมายที่ก�าลังจะออกมา แต่ผมขอยกมา 2 เรื่องที่น่าสนใจกับไทย คือ

	 •  ISO 37001 Anti-Bribery Management System 

      (มาตรฐานระบบการจัดการ การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น)

	 •		ISO 20400 Sustainable Procurement (มาตรฐานการจัดซื้อที่ยั่งยืน)

เอาแค่ 2 เรื่องนี้ไปใช้อย่างจริงจัง ก็สุโข…. กันแล้วครับ ฉบับหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ ว่าจะมีเรื่องอะไรมาฝากกัน 



ในเดือนธันวาคม 2559 สมอ. ได้ประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ�านวน 60 เรื่อง พร้อมให้ 

ผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมายื่นขอการรับรอง ดังนี้

ประกำศมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
ในเดือนธันวำคม 2559
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ล�ำดบั เลขที ่มอก. รำยชือ่มำตรฐำน

1 2732 เล่ม 1-2559 ฟังก์ชันนิรภัยของระบบที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้ำ/
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 1 ข้อก�ำหนดทั่วไป

2 2732 เล่ม 2-2559

ฟังก์ชันนิรภัยของระบบที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้ำ/
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 2 ข้อก�ำหนดส�ำหรับ
ระบบทีเ่กี่ยวข้องกบัควำมปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้ำ/อเิลก็ทรอนิกส์/อิเลก็ทรอนิกส์
แบบโปรแกรมได้

3 2732 เล่ม 3-2559
ฟังก์ชันนิรภัยของระบบที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้ำ/
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 3 ข้อก�ำหนดส�ำหรับ
ซอฟต์แวร์

4 2732 เล่ม 4-2559
ฟังก์ชันนิรภัยของระบบที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้ำ/
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 4 บทนิยำมและ 
อักษรย่อ

5 2732 เล่ม 5-2559
ฟังก์ชันนิรภัยของระบบที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้ำ/
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 5 ตัวอย่ำง 
วิธีกำรก�ำหนดระดับบูรณภำพควำมปลอดภัย

6 2732 เล่ม 6-2559
ฟังก์ชันนิรภัยของระบบที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้ำ/
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 6 แนวทำงกำรประยุกต์
ใช้ มอก. 2732 เล่ม 2 และ มอก. 2732 เล่ม 3

7 2732 เล่ม 7-2559
ฟังก์ชันนิรภัยของระบบที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้ำ/
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 7 ภำพรวมของเทคนิค
และตัวชี้วัด

8 170-2559 กระดำษเหนียว

9 625-2559 ถุงยำงอนำมัยชำยจำกน�้ำยำงธรรมชำติ - คุณลักษณะที่ต้องกำรและ 
วิธีทดสอบ

10 2736-2559 กระจกเปล่งรังสีควำมร้อนต�่ำ

11 2737-2559 กระจกอบแข็งด้วยควำมร้อน

12 2541 เล่ม 7-2559 ข้อก�ำหนดในกำรป้องกันอัคคีภัย เล่ม 7 หลักปฏิบัติขอศูนย์สั่งกำรดับเพลิง
ในอำคำร

13 2109 เล่ม 5-2559 ฟิวส์แรงดันไฟฟ้ำต�่ำ เล่ม 5 ข้อแนะน�ำส�ำหรับกำรใช้งำนฟิวส์แรงดันไฟฟ้ำต�่ำ

14 2753-2559 เหล็กกล้ำทรงแบนรีดเย็น เคลือบอะลูมิเนียมร้อยละ 55 ผสมสังกะสี  
โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน และเคลือบสี

15 2746-2559 ตู้น�้ำเย็นบริโภคและตู้น�้ำร้อนน�้ำเย็นบริโภค : เฉพำะด้ำนประสิทธิภำพ
พลังงำน

สมอ. UPDATE มาตรฐานใหม่กองบรรณาธิการ
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ล�ำดบั เลขที ่มอก. รำยชือ่มำตรฐำน

16 526 เล่ม 1-2559 ฟิวส์ขนำดเล็ก เล่ม 1 บทนิยำมส�ำหรับฟิวส์ขนำดเล็ก และคุณลักษณะ 
ที่ต้องกำรทั่วไปส�ำหรับตัวฟิวส์ขนำดเล็ก 

17 526 เล่ม 2-2559 ฟิวส์ขนำดเล็ก เล่ม 2 ตัวฟิวส์คำร์ทริดจ์ 

18 526 เล่ม 3-2559 ฟิวส์ขนำดเล็ก เล่ม 3 ตัวฟิวส์ขนำดเล็กแบบย่อย

19 526 เล่ม 4-2559 ฟิวส์ขนำดเล็ก เล่ม 4 ตัวฟิวส์มอร์ดุลำร์ทั่วไป (UMF) – ผ่ำนรูและ 
แบบติดบนพื้นผิว 

20 526 เล่ม 6-2559 ฟิวส์ขนำดเล็ก เล่ม 6 ตัวยึดฟิวส์ส�ำหรับฟิวส์คำร์ทริดจ์ขนำดเล็ก 

21 526 เล่ม 10-2559 ฟิวส์ขนำดเล็ก เล่ม 10 คู่มือผู้ใช้ฟิวส์ขนำดเล็ก 

22 2701-2559 ซีเมนต์ไฮดรอลิกเกร้ำท์ 

23 2109 เล่ม 6-2559 ฟิวส์แรงดันไฟฟ้ำต�่ำ เล่ม 6 คุณลักษณะเพิ่มเติมส�ำหรับตัวฟิวส์ที่ใช้ป้องกัน
ระบบพลังงำนของแรงดันพลังแสงอำทิตย์

24 222-2559 ผลิตภัณฑ์ดัดผม

25 2743-2559 แท่นพลำสติกรองรับสินค้ำ

26 844 เล่ม 3-2559 รถจักรยำน เฉพำะด้ำนควำมปลอดภัย เล่ม 3 วิธีทดสอบทั่วไป

27 845 เล่ม 4-2559 รถจักรยำน เฉพำะด้ำนควำมปลอดภัย เล่ม 4 วิธีทดสอบห้ำมล้อ

28 846 เล่ม 5-2559 รถจักรยำน เฉพำะด้ำนควำมปลอดภัย เล่ม 5 วิธีทดสอบชุดบังคับเลี้ยว

29 847 เล่ม 6-2559 รถจักรยำน เฉพำะด้ำนควำมปลอดภัย เล่ม 6 วิธีทดสอบโครงรถและ
ตะเกียบ

30 2751 เล่ม 1-2559 อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้ำง เล่ม 1 อุปกรณ์ช่วยเดินชนิด 4 ขำ

31 2137-2559 เครื่องแบบนักเรียน : ข้อก�ำหนดทั่วไป 

32 848 เล่ม 7-2559 รถจักรยำน เฉพำะด้ำนควำมปลอดภัย เล่ม 7 วิธีทดสอบล้อและวงล้อ

33 849 เล่ม 8-2559 รถจักรยำน เฉพำะด้ำนควำมปลอดภัย เล่ม 8 วิธีทดสอบบันไดรถและ 
ระบบขับขี่

34 850 เล่ม 9-2559 รถจักรยำน เฉพำะด้ำนควำมปลอดภัย เล่ม 9 วิธีทดสอบอำนรถและ 
เสำอำนรถ

35 2138-2559 เครื่องแบบนักเรียน : ผ้ำเครื่องแบบนักเรียน

36 2740 เล่ม 1-2559 อุปกรณ์เดินใช้แขนข้ำงเดียว เล่ม 1 ไม้ค�้ำยันแขน

37 2740 เล่ม 2-2559 อุปกรณ์เดินใช้แขนข้ำงเดียว เล่ม 2  ไม้เท้ำสำมขำหรือมำกกว่ำ

38 2759-2559 กล่องบรรจุชิ้นเนื้อทำงศัลยกรรม

39 2760-2559 มีดผ่ำตัดนิ้วล๊อก

40 2761-2559 แผ่นรองฝ่ำเท้ำเพื่อลดแรงกระแทกส�ำหรับใช้ในทำงกำรแพทย์

สมอ. UPDATE มาตรฐานใหม่



January 2017  | 13TISI MAGAZINE

ล�ำดบั เลขที ่มอก. รำยชือ่มำตรฐำน

41 2762-2559 ลูกถ้วยแยกสำยไฟฟ้ำพอร์ซเลนชนิดเคลือบเซรำมิกพร้อมพอลิเมอร ์
ยึดสำยไฟฟ้ำ

42 2763-2559 กระเบื้องเทอร์มอเซตติงพอลิเมอร์

43 285 เล่ม 7-2559 วิธีทดสอบสี วำร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 7 กำรหำควำมหนำแน่น

44 285 เล่ม 14-2559 วิธีทดสอบสี วำร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 14 กำรหำควำมหนืด 
โดยถ้วยวัดควำมหนืดแบบสตอร์เมอร์

45 285 เล่ม 15-2559 วิธีทดสอบสี วำร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 15 กำรเทียบสีของ 
ฟิล์มสีด้วยตำ

46 285 เล่ม 22-2559 วิธีทดสอบสี วำร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 22 ควำมทนน�้ำ 

47 285 เล่ม 52-2559 วิธีทดสอบสี วำร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 52 กำรประเมินควำมทน
สภำพลมฟ้ำอำกำศ ธรรมชำติของวัสดุเคลือบ

48 285 เล่ม 54-2559 วิธีทดสอบสี วำร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 54 กำรหำอำยุกำรใช้งำน 
หลังผสมของระบบวัสดุเคลือบหลำยส่วนประกอบ

49 286 เล่ม 55-2559 วิธีทดสอบสี วำร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 55 กำรหำปริมำณ 
โครเมียมเฮกซะวำเลนต์

50 285 เล่ม 27-2559 วิธีทดสอบสี วำร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 27 กำรหำปริมำณตะกั่ว 
และปริมำณแคดเมียม

51 285 เล่ม 47-2559 วิธีทดสอบสี วำร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 47 กำรกรีดเป็นตำรำง

52 285 เล่ม 29-2559 วิธีทดสอบสี วำร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 29 กำรหำจุดวำบไฟ 
โดยวิธีถ้วยปิด

53 285 เล่ม 19-2559 วิธีทดสอบสี วำร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 19 กำรทดสอบกำรดัดโค้ง

54 285 เล่ม 23-2559 วิธีทดสอบสี วำร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 23 ควำมทนของเหลว 

55 285 เล่ม 28-2559 วิธีทดสอบสี วำร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 28 กำรหำปริมำณปรอท

56 285 เล่ม 56-2559 วิธีทดสอบสี วำร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 56 กำรหำควำมหนืด 
โดยถ้วยวัดควำมหนืดฟอร์ด

57 285 เล่ม 57-2559 วิธีทดสอบสี วำร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 57 กำรหำควำมหนืด 
โดยเครื่องวัดควำมหนืดแบบหมุน

58 285 เล่ม 53-2559 วิธีทดสอบสี วำร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 53 กำรหำปริมำณ
สำรประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้

59 611 เล่ม 1-2559 เลนส์แว่นตำ เล่ม 1: ข้อก�ำหนดพื้นฐำนของเลนส์ส�ำเร็จรูป

60 611 เล่ม 2-2559 เลนส์แว่นตำ เล่ม 2: ข้อก�ำหนดส�ำหรับเลนส์โฟกัสเดียว เลนส์สองโฟกัส 
และเลนส์สำมโฟกัส

สมอ. UPDATE มาตรฐานใหม่
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สมอ. เป็นหน่วยงานท่ีเป็นแกนกลางในการปฏิบัติตาม

พันธกรณีตามมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทาง

เทคนิคต่อการค้า (Agreement on technical barriers To Trade: TBT) 

ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้สรุปสาระส�าคัญของกฎระเบียบ

ด้านเทคนิคและมาตรฐานระหว่างกันของประเทศสมาชิก WTO มาให้

ทราบกนัอยูเ่สมอใน สมอ สาร เป็นประจ�าทุกเดอืน เพือ่เป็นข้อมลูทางการ

ค้า ซ่ึงจะช่วยลดต้นทนุและเอือ้ประโยชน์ต่อการค้า รวมทัง้ส่งเสรมิประเทศ

นางธนพร เคลือบมณี • นักวิเทศสัมพันธ์ช�านาญการWTO/TBT

สมาชิกให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการในการจัดท�าและใช้บังคับกฎ

ระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานแก่ประเทศก�าลังพัฒนา 

สมอ สาร ฉบับนี้ ขอน�าเสนอความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับ 

กฎระเบยีบ มาตรฐานของประเทศสมาชกิองค์การการค้าโลก สหภาพยโุรป

ออกร่างแก้ไขกฎระเบียบการจ�ากัดการใช้สารเคมีอันตรายในเครื่องใช้

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (RoHS 2) จ�านวน 2 เรื่อง ดังนี้

1. ร่างแก้ไขกฎระเบียบการจ�ากัดการใช้สารเคมีอันตรายในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (RoHS 2) 
    โดยก�าหนดขอ้ยกเวน้ช่ัวคราวส�าหรับสารแคดเมี่ยม และสารตะกัว่ในกระจกกรองแสง (G/TBT/N/EU/423)

มาตรการที่แจ้ง
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 

(Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT) สหภาพยุโรป

ได้แจ้งองค์การการค้าโลก ตามเอกสารหมายเลข G/TBT/N/EU/423 

เรื่อง Draft Commission Delegated Directive amending, for the 

purposes of adapting to technical progress, Annex III to  

Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of  

the Council as regards an exemption for cadmium and lead 

in filter glasses and glasses used for reflectance standards

วันที่แจ้ง  17 พฤศจิกายน 2559

วันที่มีผลบังคับใช ้  20 วันหลงัจากตพีมิพ์ประกาศลงใน Official Journal 

วันที่ก�ำหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้ำน  60 วันหลังจากประกาศ 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กระจกกรองแสงที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

สาระโดยสรุป 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกกฎระเบียบ Directive 

2011/65/EU เรื่องการจ�ากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Restriction of the use of certain 

hazardous substances in electrical and electronic equipment: 

RoHS 2) ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 โดยกฎ

ระเบียบ RoHS 2 ได้จ�ากัดการใช้สารเคมีไว้ 6 ชนิดได้แก่ ตะกั่ว ปรอท 

แคดเมียม โครเมียม  โพลิไบรมิเนทไบฟินิล (PBB) และโพลิโบรมิเนทได

ฟินลิอเีทอร์ (PBDE)  ส่วนสารเคมปีระเภท bis(2-ethylhexyl) phthal-

ate (DEHP), butyl benzyl phthalate (BBP), dibutyl phthalate 

(DBP), diisobutylphthalate (DIBP) จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 22 

กรกฎาคม 2562  ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าข่าย ได้แก่

• เครื่องใช้ในครัวเรือนขนาดใหญ่ เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับ

อากาศ เครื่องซักผ้า

• เครื่องใช้ในครัวเรือนขนาดเล็ก เช่น เครื่องดูดฝุ ่น  

เครื่องปิ้งขนมปัง

• อุปกรณ์ IT เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

• อปุกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น วทิย ุโทรทศัน์ เครือ่งเสยีง

• อุปกรณ์ให้แสงสว่าง

• เครื่องมือไฟฟ้า เช่น สว่านไฟฟ้า จักรเย็บผ้า

• ของเล่นเด็ก เช่น วิดีโอเกม รถไฟฟ้า

• อุปกรณ์ทางการแพทย์

• เครือ่งมอืวดัหรอืควบคุม เช่น Thermostate เครือ่งจบัควนั

• เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

และต่อมาคณะกรรมาธิการยุโรปได้แก้ไข Annex III ของ 

กฎระเบียบ Directive 2011/65/EU หรือกฎระเบียบ RoHS 2 โดย

ก�าหนดข้อยกเว้นชัว่คราวส�าหรบัสารแคดเมีย่ม และสารตะกัว่ในกระจก

กรองแสงที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และจะได้รับ 

การยกเว้นจนถึงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 เพ่ือให้แน่ใจว่ากฎหมาย 

มีความชัดเจน สหภาพยุโรปให้ระยะเวลาส�าหรับภาคอุตสาหกรรม 

ในการปรับตัวและปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าว เป็นเวลา 12 เดือน  

นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้

วัตถุประสงค์ 
การปรับปรุงกฎหมายที่ มีอยู ่ เพื่อความก ้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และทางเทคนิค และก�าหนดให้ผู้ผลิตมีระยะเวลาปรับตัว

และปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ท่านผู ้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ได ้ ท่ี  

กลุ่มความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า โทร. 02-202-3504 

โทรสาร 02-202-3511  Email: wto@tisi.go.th หรือทางเว็บไซต์

• https://members.wto.org/crnattachments/2016/

TBT/EEC/16_4741_01_e.pdf

• https://members.wto.org/crnattachments/2016/

TBT/EEC/16_4741_00_e.pdf

mailto:wto@tisi.go.th
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_4741_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_4741_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_4741_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_4741_00_e.pdf
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2. ร่างแก้ไขกฎระเบียบการจ�ากัดการใช้สารเคมีอันตรายในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (RoHS 2) 
     โดยก�าหนดข้อยกเว้นช่ัวคราวส�าหรับสารตะกัว่ในเปลือกคอมเพรสเซอร์ (G/TBT/N/EU/424)

มาตรการที่แจ้ง
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 

(Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT) สหภาพยุโรป

ได้แจ้งองค์การการค้าโลก ตามเอกสารหมายเลข G/TBT/N/EU/424 

เรื่อง Draft Commission Delegated Directive amending, for  

the purposes of adapting to technical progress, Annex III to 

Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the 

Council as regards an exemption for lead in bearing shells 

and bushes for certain refrigerant-containing compressors

วันที่แจ้ง  17 พฤศจิกายน 2559

วันที่มีผลบังคับใช้ 20 วนัหลงัจากตพีมิพ์ประกาศลงใน Official Journal 

วันที่ก�ำหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้ำน 60 วันหลังจากประกาศ 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบท�าความร้อน ระบบระบายอากาศ ตู้เย็นและเครื่อง

ปรับอากาศ 

สาระโดยสรุป 
คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกกฎระเบียบ Directive 

2011/65/EU เรื่องการจ�ากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Restriction of the use of certain 

hazardous substances in electrical and electronic equipment: 

RoHS 2) ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 โดย 

กฎระเบยีบ RoHS 2 ได้จ�ากดัการใช้สารเคมไีว้ 6 ชนดิได้แก่ ตะกัว่ ปรอท 

แคดเมียม โครเมียม  โพลิไบรมิเนทไบฟินิล (PBB) และโพลิโบรมิเนท 

ไดฟินิลอีเทอร์ (PBDE)  ส่วนสารเคมีประเภท bis (2-ethylhexyl) 

phthalate (DEHP), butyl benzyl phthalate (BBP), dibutyl 

phthalate (DBP), diisobutylphthalate (DIBP) จะเริ่มบังคับใช้ในวัน

ที่ 22 กรกฎาคม 2562  ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าข่าย 

ได้แก่

• เครื่องใช้ในครัวเรือนขนาดใหญ่ เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับ

อากาศ เครื่องซักผ้า

• เครื่องใช้ในครัวเรือนขนาดเล็ก เช่น เครื่องดูดฝุ่น เครื่อง

ปิ้งขนมปัง

• อุปกรณ์ IT เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

• อปุกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น วทิย ุโทรทศัน์ เคร่ืองเสยีง

• อุปกรณ์ให้แสงสว่าง

• เครื่องมือไฟฟ้า เช่น สว่านไฟฟ้า จักรเย็บผ้า

• ของเล่นเด็ก เช่น วิดีโอเกม รถไฟฟ้า

• อุปกรณ์ทางการแพทย์

• เครือ่งมอืวดัหรอืควบคุม เช่น Thermostate เครือ่งจบัควนั

• เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

และต่อมาคณะกรรมาธิการยุโรปได้แก้ไข Annex III ของ 

กฎระเบียบ Directive 2011/65/EU หรือกฎระเบียบ RoHS 2 โดย

ก�าหนดข้อยกเว้นช่ัวคราวส�าหรบัสารตะกัว่ในเปลือกคอมเพรสเซอร์ของ

ระบบท�าความร้อน ระบบระบายอากาศ ตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ 

และจะได้รับการยกเว้นจนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้แน่ใจว่า

กฎหมายมีความชัดเจน และสหภาพยุโรปให้ระยะเวลาส�าหรับ 

ภาคอุตสาหกรรมในการปรับตัวและปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าว  

เป็นเวลา 12 เดือน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้

วัตถุประสงค ์

การปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู ่ เพื่อความก ้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และทางเทคนิค และก�าหนดให้ผู้ผลิตมีระยะเวลาปรับตัว

และปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ท่านผู ้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ได ้ที่  

กลุ่มความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า โทร. 02-202-3504 

โทรสาร 02-202-3511  Email: wto@tisi.go.th หรือทางเว็บไซต์ 

• https://members.wto.org/crnattachments/2016/

TBT/EEC/16_4747_00_e.pdf

• https://members.wto.org/crnattachments/2016/

TBT/EEC/16_4747_01_e.pdf 

mailto:wto@tisi.go.th
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_4747_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_4747_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_4747_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/EEC/16_4747_01_e.pdf
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รัฐบาลได้ผลักดันนโยบาย “Thailand Spring up”  

โดยส่งเสริมให้มีการน�านวัตกรรมและมาตรฐานมาขับเคล่ือนการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ก�าหนด 

10 อตุสาหกรรมเป้าหมายทีจ่ะเป็นกลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกจิเพือ่อนาคต 

(New Growth Engine) และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนัจากทีเ่ป็นอยูใ่ห้สูงขึน้ รวมถงึเป็นอตุสาหกรรมเป้าหมายทีจ่ะเป็น

ที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลก หรือที่เราเรียกกันว่า S-Curve ซึ่งมีอยู่  

2 รูปแบบ คือ First S-Curve ที่เป็นการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม 

ที่มีศักยภาพ ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2) อุตสาหกรรม

อเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะ 3) อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วกลุม่รายได้ดแีละ

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5) 

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และ New S-Curve ที่เป็นการเติม 5 

อตุสาหกรรมในอนาคต ได้แก่ 1) อตุสาหกรรมหุน่ยนต์ 2) อตุสาหกรรม

การบนิและโลจิสติกส์ 3) อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ 

4) อุตสาหกรรมดิจิทัล 5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ซึ่งจะเห็น

ได้ว่าทั้ง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม

และเทคโนโลยี ดังนั้น จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยนวัตกรรมและ

มาตรฐานมาช่วยในการส่งเสรมิสนบัสนนุการผลติของภาคอตุสาหกรรม

ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นไปด้วย

ความมั่นคงและยั่งยืน

สมอ. ได้ด�าเนินการก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรม โดยคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(กมอ.) ให้ความเหน็ชอบแต่งตัง้คณะอนกุรรมการพิจารณาการก�าหนดมาตรฐานนวตักรรม เพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นการบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และกระทรวงอตุสาหกรรม ในการก�าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์นวตักรรม โดยคณะกรรมการดงักล่าว มหีน้าทีศ่กึษา วเิคราะห์ 

และคัดเลือกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่จะพิจารณาก�าหนด มอก. และคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดมาตรฐาน และ

ได้ด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการรายสาขาคณะที่ 70 (กว.70) มาตรฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อท�าหน้าที่ก�าหนด

มาตรฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่างๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ ได้คัดเลือกไว้  ซ่ึง กว.70 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชา 

รายสาขาจ�านวน 4 คณะ ได้แก่

1.  อนุกรรมกำรวิชำกำรรำยสำขำ คณะ 70/1 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้ำนยำง พลำสติกและวัสดุชีวภำพ

2.  อนุกรรมกำรวิชำกำรรำยสำขำ คณะ 70/2 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข

3.  อนุกรรมกำรวิชำกำรรำยสำขำ คณะ 70/3 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้ำนบริภัณฑ์ทำงไฟฟ้ำ

4.  อนุกรรมกำรวิชำกำรรำยสำขำ คณะ 70/4 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้ำนเครื่องจักรกล
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จากผลการด�าเนินงานได้ก�าหนดมาตรฐานนวัตกรรมและประกาศใช้แล้ว จ�านวน 5 เรื่อง ดังนี้

 1. มอก. 2763-2559 กระเบื้องเทอร์มอเซตติงพอลิเมอร์

 2. มอก. 2759-2559 กล่องบรรจุชิ้นเนื้อทางศัลยกรรม

  3. มอก. 2760-2559 มีดผ่าตัดนิ้วล็อก 

   4. มอก. 2761-2559 แผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อลดแรงกระแทกส�าหรับใช้ทางการแพทย์

   5. มอก. 2762-2559 ลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าพอร์ซเลนชนิดเคลือบเซรามิกพร้อมพอลิเมอร์ยึดสายไฟฟ้า

ส�าหรับในปี 2560 สมอ. จะด�าเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์มาจัดท�าเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และจัดท�า

มาตรฐานนวัตกรรมที่เหลืออยู่ ดังนี้

• นวัตกรรมด้ำนเครื่องจักรกล 1 เรื่อง คือ รถตัดอ้อย 

• นวัตกรรมด้ำนออร์โธปิดิกส ์ 4 เรื่อง คือ  1) ชุดดามกระดกูภายนอกบรเิวณข้อศอกชนดิปรบัมมุและปรบัยดืได้  2) โลหะดามกระดกูสนัหลงั    

       3) แผ่นโลหะดามกระดกูชนดิมหีวัสกรพูยงุและสกรยูดึแผ่นโลหะชนดิหัวสกรมูเีกลยีว 4) โลหะยดึในโพรงกระดกูมอืหรือเท้าชนดิมรีลูอ็ก

• นวัตกรรมด้ำนทันตภัณฑ์ 1 เรื่อง คือ ยูนิตท�าฟัน พลังงานลมนิวเมติก

• นวตักรรมด้ำนนำโนเทคโนโลยี จ�านวน 1 เรือ่ง คอื  นวตักรรมด้านการเคลอืบผิวทีม่กีารเตมิอนภุาคนาโนของเงนิ เพือ่เพิม่สมบัตกิารยบัยัง้ 

      การเจริญเติบโตและฆ่าเชื้อแบคทีเรียส�าหรับรถพยาบาล

• นวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ จ�านวน 2 เรื่อง  คือ 1) นวัตกรรมด้านการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์โดยเครื่องผลิตหัวเชื้อเพื่อใช้ในระบบ 

      บ�าบัดน�้าเสีย 2) สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช

นอกจากนี้ สมอ. อยู่ระหว่างก�าหนดมาตรฐานนวัตกรรมในกลุ่มสมุนไพรไทยเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามข้อสั่งการของ 

นายกรัฐมนตรีให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย 

ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรม เห็นชอบในหลักการตามร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมนุไพรไทย ฉบบัที ่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 ท่ีกระทรวง

สาธารณสุขเป็นผูเ้สนอ เนือ่งจากเหน็ว่าจะช่วยพัฒนาและขบัเคลือ่นนโยบายเกีย่วกบัการพัฒนา

สมนุไพรไทยอย่างเป็นระบบ อนัส่งผลต่อความมัน่คงทางสุขภาพและความยัง่ยนืของเศรษฐกจิ

ไทย อกีทัง้จะช่วยเพิม่มลูค่าและพฒันาพชืสมนุไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมคีณุค่า

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

ได้ขอให้ สมอ. จดัท�ามาตรฐานสมุนไพรไทยเป็นมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม เพือ่สามารถ

ผลติและขายในเชงิพาณชิย์และส่งออกได้ ซ่ึงขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการท�า MoU และจดัท�าแผนการ

ก�าหนดมาตรฐานร่วมกนั กมอ. เห็นชอบให้แต่งตัง้คณะกรรมการวชิาการรายสาขา คณะที ่74 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อประชุมหารือวางแผนร่วมกัน ระหว่าง สมอ. และกองพัฒนายา 

แผนไทยและสมุนไพร 

ในระดับมาตรฐานสากล สถาบันมาตรฐานอิหร่าน (Institute of Standards & Industrial Research of Iran – ISIRI)  จัดตั้งคณะ

กรรมการวชิาการคณะใหม่เพ่ือก�าหนดมาตรฐานเรือ่ง Medical Plants ซึง่เป็นมาตรฐานสาขาสมนุไพร รวมทัง้วตัถดุบิส�าหรบัการขยายพนัธุพ์ชืสมนุไพร 

ครอบคลมุการก�าหนด นยิามค�าศพัท์ การชกัตวัอย่าง การทดสอบและการวเิคราะห์ คณุลกัษณะของผลติภณัฑ์ และขอให้ประเทศสมาชกิ ISO พจิารณา

ให้ข้อคิดเห็น/ออกเสียงข้อเสนอดังกล่าว

ส�าหรบัการด�าเนนิงานในล�าดบัต่อไป กองพฒันายาแผนไทยและสมนุไพร กรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 

จัดท�าค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อจัดท�าข้อก�าหนดและวิธีทดสอบส่งให้ สมอ.  เพื่อให้ กว. รายสาขาที่ 74 แต่งตั้งอนุ กว. รายสาขาที่ 74/1 

เพือ่จดัท�าร่างมาตรฐานโดยอาศยัข้อก�าหนดและวธิทีดสอบดงักล่าว  ในจดัท�ามาตรฐานตามกระบวนการจดัท�ามาตรฐาน ซึง่คาดว่าจะก�าหนด

มาตรฐานทางด้านสารสกัดสมุนไพรและมาตรฐานน�้ามันหอมระเหยจ�านวน อย่างละ 5 เรื่องต่อปี  



|  มกราคม 256018 สมอ สาร

รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม จัดจุดให้

บริการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนบริเวณท้องสนาม

หลวง ณ จุดบริการที่ 6 หน้าโรงละครแห่งชาติ น�าทีมโดย 

นำยพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขำธิกำร สมอ. นำงเบญจมำ

พร เอกฉัตร์ รองเลขำธิกำร สมอ. และผู้บริหารของ สมอ. 

ร่วมให้บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ แจกจ่ายแก่ทหาร ต�ารวจ 

เจ้าหน้าที ่อาสาสมคัร เจ้าหน้าทีข่นส่งมวลชน และประชาชน

ที่มาร่วมถวายอาลัยพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2560 

สมอ. จัดฝึกอบรมและให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ บริษัท บี โฮมมหภัณฑ์ จ�ากัด จ.เชียงราย คร้ังที่ 2 (วันที่ 6 มกราคม 2560)  

ตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มอก.) มีผู้เข้าอบรม 13 คน

TISI NEWS & ACTIVITIES

รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
จัดจุดให้บริการอำานวยความสะดวก 
แก่ประชาชนบริเวณท้องสนามหลวง

สมอ. จัดฝึกอบรมและให้คำาปรึกษาแนะนำา
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สมอ.จัดเสวนา เร่ือง "NSW เร่ืองควรรู้ของคน สมอ."

สมอ.จัดการฝึกอบรมหลักสูตร 
ISO 14001 : 2015

สมอ. และกลุ่มคลัสเตอร์ยานยนต์ 
เย่ียมชมพ้ืนท่ีต้ังโครงการศูนย์
ทดสอบยานยนต์และยางล้อ
แห่งชาติ

สมอ. จัดเสวนาคุยกันสบายๆ หลากสไตล์การมาตรฐาน เรื่อง 

"NSW เรื่องควรรู้ของคน สมอ." เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้คน 

ในองค์กร และเสนอแนะข้อปัญหา เพื่อน�าไปปรับปรุงแก้ไขให้ตรงต่อ 

ความต้องการต่อไป โดยมีนางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการ สมอ. 

เป็นประธานเปิดการเสวนา ณ ห้องประชุม สมอ. วันที่ 10 มกราคม 2560

สมอ. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร 

ISO 14001 : 2015 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 11-12 

มกราคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส 

หลานหลวง ให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน

สมอ.และกลุ่มคลัสเตอร์ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

(ผู้ประกอบการจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วน 

และอะไหล่ยานยนต์) เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ตั้งโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อ

แห่งชาติ ณ ต�าบลลาดกระทิง อ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อความเข้าใจ

ในสภาพทางภูมิศาสตร์ของที่ตั้งในโครงการ โดยได้รับการต้อนรับจาก นายก อบต. 

ต�าบลลาดกระทิง วันที่ 11 มกราคม 2560



|  มกราคม 256020 สมอ สาร

สมอ. ร่วมกับ กองบังคับการ

สายตรวจและปฎิบัติการพิเศษ 191 เข้า

ตรวจสอบโรงงานผลิตท่อไอเสีย ย่านต�าบล

โคกกระบือ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

พบการกระท�าผดิโดยมผีลติภณัฑ์ทีไ่ม่เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อตุสาหกรรม จงึได้ยดึอายดัไว้เพือ่ตรวจสอบ

การด�าเนินงานในครั้งนี้ เป็นการขยายผล 

ต่อเนื่องจากการตรวจยืดท่อไอเสียท่ีไม่เป็น

ไปตามมาตรฐานในท ้องที่  ยานนาวา  

หลังจากตรวจสอบพบว่าได้มีการแสดง

เคร่ืองหมาย มอก. ที่ไม่ถูกต้อง เม่ือวันท่ี  

12 มกราคม 2560

สมอ. ร่วมงานถนนสายวิทยาศาสตร์ โดยภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยฝึกสมอง ต่อยอดความ

คดิจนิตนาการ และฝึกฝนทกัษะผ่านการทดลองจรงิในรปูแบบของสถานแีห่งการเรยีนรู ้หรอืห้องเรยีนเคล่ือนที ่รวม 29 สถาน ีกว่า 100 กจิกรรม 

ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

สมอ. แถลงผลการด�าเนินงานรอบ 3 เดือน โดยไตรมาสแรกปี 2560 ก�าหนด

มาตรฐานตามนโยบาย S-Curve แล้ว 32 เรื่อง จากเป้าหมาย 79 เรื่อง เร่งพัฒนาระบบ 

E-License เพิ่มช่องทางการให้บริการคาดกลางปีนี้ได้ใช้ นำยพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล 

เลขำธกิำร สมอ. เป็นประธานในการแถลงข่าวเมือ่วนัที ่16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชมุ 

สมอ. ซึ่งได้เปิดเผยผลการด�าเนินงานไตรมาสแรกช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559 ว่า 

สมอ. ได้ปรับปรุงกระบวนการก�าหนดมาตรฐานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนอง

ทนักบัความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเป็นไปตามนโยบาย S-Curve โดยมาตรฐาน

ทั่วไปจากเดิมใช้เวลาก�าหนด 315 วัน ลดลงเหลือ 150 วัน มาตรฐานบังคับจากเดิมใช้

เวลาก�าหนด 445 วัน ลดลงเหลือ 180 วัน ขณะเดียวกันได้เร่งพัฒนาหน่วยงานเครือข่าย

ด้านการก�าหนดมาตรฐาน (Standard Development Organization : SDO) มาช่วย

ด�าเนินก�าหนดมาตรฐาน 

สมอ. ร่วมกับ กองบังคับการ
สายตรวจและปฎิบัติการพิเศษ 
191 เข้าตรวจสอบโรงงานผลิต
ท่อไอเสีย

สมอ. ร่วมงานถนนสายวิทยาศาสตร์

สมอ. แถลงข่าว
ผลการดำาเนินงานของ สมอ.
ไตรมาสแรก ปี 2560

TISI NEWS & ACTIVITIES
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นำยสมชำย หำญหิรัญ ปลัดกระทรวง

อุตสำหกรรม น�าทีมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน

กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศเจตจ�านงสุจริตในการ

บรหิารงานมุง่น�าสูก่ารเป็นองค์การท่ียดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล 

สุจริตตามรอยพ่อ เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น

แบบอย่างแห่งความสจุรติ ความพอเพยีงและเป็นการแสดง

พลังและความมุ ่งม่ันของบุคลากรในสังกัดกระทรวง

อตุสาหกรรม ในการร่วมสร้างสงัคมทีโ่ปร่งใส ไม่ทนต่อการ

ทุจริต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความซ่ือสัตย์สุจริต 

ให้เกิดขึ้นในองค์การ และสังคม เพื่อน�าไปสู่ "ประเทศไทย

ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 

อาคารส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 

มกราคม 2560

สมอ. ตรวจเยี่ยมและติดตามผู้ประกอบการร้าน

จ�าหน่ายประเภท modern trade และร้านค้ารายย่อย พร้อม

เชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการร้าน มอก. โดยจะจัด

สมัมนาให้ความรูด้้านมาตรฐาน เรือ่ง "ร้าน มอก. กับผลกระทบ

ต่อผูป้ระกอบการและผู้บรโิภค" เพือ่ให้ตระหนกัถงึความส�าคญั

และประโยชน์ในการเลือกจ�าหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐาน รวมถึง

ร่วมมือกันคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่

ไม่ได้มาตรฐาน โดยมกีารพดูคยุแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผู้ประกอบ

การทีไ่ด้รบัป้าย มอก. "เป็นร้าน มอก.ดอีย่างไร" ณ โรงแรมเจรญิ

โฮเตล็ น�าทมีโดย นางเบญจมาพร เอกฉตัร์ รองเลขาธกิาร สมอ.

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะท�างาน สมอ เม่ือวันที่ 19-20 

มกราคม 2560 ณ จังหวัดอุดรธานี

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
นำาทีมผู้บริหาร ข้าราชการ 

และพนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศเจตจำานง

สมอ. ตรวจเยี่ยมและติดตามผู้ประกอบการ
ร้านจำาหน่าย

TISI NEWS & ACTIVITIES
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สมอ. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจรติ โดยจัดการประชมุเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง "การมส่ีวนร่วมในการพฒันานโยบายเพือ่พฒันา

หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส" ตามเกณฑ์การบริหารการจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมีตัวช้ีวัดระดับคุณธรรม และความโปร่งใส 

ในการด�าเนนิการทีเ่รียกว่า ITA (Intergrity and Transparency Assessment) เพ่ือพฒันาบคุลากร สมอ. ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการประเมนิ

คุณธรรมและความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

โดยได้รับเกียรติจาก นำงเบญจมำพร เอกฉัตร์ รองเลขำธิกำร สมอ. เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ เจตจ�านงสุจริตในการบริหารงาน 

มุ่งมั่นด�าเนินการด้านการมาตรฐานด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้บริการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อประโยชน์

สูงสุดแก่ประเทศ ต่อต้านการทุจริต สร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์โฮเต็ล เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560

สมอ. จดัการฝึกอบรมหลกัสตูร "ข้อก�าหนด ISO 9001: 

2015 รุ่นที่ 2" เมื่อวันท่ี 24 - 25 มกราคม 2560 ณ โรงแรม 

รอยลัปริน๊เซส หลานหลวง สนใจรายละเอยีดการฝึกอบรมเพิม่เตมิ

สามารถดูได้ที่ http://www.tisi.go.th/list-training.php

สมอ. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

สมอ.จัดการฝึกอบรมหลักสูตร 
ข้อกำาหนด ISO 9001 : 2015

http://www.tisi.go.th/list-training.php
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กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สมอ. 

และเจ้าหน้าที่ต�ารวจ เข้าไปตรวจสนิค้าในร้าน

จ�าหน่ายต่าง ๆ  สมอ. ขอเรยีนว่าการปฏบิตัหิน้าที่

ตรวจร้านจ�าหน่ายน้ัน เจ้าหน้าที่ของ สมอ.  

จะแสดงบตัรประจ�าตวัพนกังานเจ้าหน้าที ่สมอ. 

ที่ออกให้โดย สมอ. (ตามความในมาตรา 45 

พระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2511) และแสดงบัตรทุกครั้งก่อนที่จะ

ตรวจสนิค้าภายใน หากเจ้าของร้านมข้ีอสงสยั

โทรสอบถามได้ที่

     โทร. 02 202 3429, 02 202 3517

เตือนร้านจำ หน่ายทั่วประเทศ  
ระวังมิจฉาชีพปลอมตัว
เป็นเจ้าหน้าที่

เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง

แอบอ้างชื่อ สมอ. เพื่อขอการสนับสนุนให้ลง

โฆษณาในหนงัสอืรายงานประจ�าปี และเอกสาร

เผยแพร่ของทาง สมอ. นั้น  ขอเรียนว่า สมอ. 

ไม่มีนโยบายในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์

จดัท�าฉบบัพเิศษ โดยวิธีการขอรบัการสนบัสนนุ

งบประมาณจากผู้ประกอบการ หาก สมอ. จะ

ด�าเนนิการจดัท�าจะด�าเนนิการโดยใช้งบประมาณ

ของหน่วยงาน  จึงขอแจ้งเตือนผู้ประกอบการ

อย่าได้หลงเชือ่ในหนงัสอืขอการสนบัสนนุการ

จัดท�าหนังสือรายงานฉบับพิเศษใด ๆ ของ

หนังสือพิมพ์ดังกล่าว 

อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง
ขอการสนับสนุนการโฆษณา 



ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

กระทรวงอุตสำหกรรม

75/42 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400

http://www.tisi.go.th

E-mail thaistan@tisi.go.th
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