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เรื่องประจำ�ฉบับ

สถำนกำรณ์มำตรฐำน
ISO 9001 : 2015



สถานการณม์าตรฐาน 

ISO 9001 : 2015

1. โครงสร้างของข้อก�าหนด

ร่างมาตรฐาน ISO/FDIS 9001 ฉบับใหม่ได้มีเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญที่แตกต่างไปจาก
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008  ดังนี้

ส�าหรบัร่างมาตรฐาน ISO/FDIS 9001 : 2015 ท่ีได้มกีารยกร่างขึน้ได้มกีารปรบัปรงุ
โครงสร้างของข้อก�าหนดของมาตรฐานใหม่ โดยใช้โครงสร้าง High level structure (HLS) 
ตามภาคผนวก Annex SL ใน ISO/IEC Directives Part 1 ซึง่ต่อไปมาตรฐานระบบการจัดการ
ทีจ่ะทบทวนปรับปรุงหรือท่ีจะยกร่างใหม่ต้องใช้โครงสร้างข้อก�าหนด HLS ทัง้หมด

เรื่องประจำ�ฉบับ

4 สมอสาร

มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ที่อยู่ในระหว่าง
การปรับปรุงแก้ไข ขณะนี้ได้มาถึงขัน้ตอนสุดท้ายของกระบวนปรับปรุงแก้ไข
มาตรฐาน โดยได้มกีารจัดฉบับ Final draft international standard - FDIS 
และได้เวียนให้ประเทศสมาชิกใน ISO/TC176/SC2 พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อ
ร่างมาตรฐานฉบับสุดท้ายเป็นเวลา 2 เดือน ก่อนที่เข้าสู่กระบวนการประกาศ
เป็นมาตรฐานต่อไป ซ่ึงคาดว่าจะประกาศเป็นมาตรฐานในเดอืนกนัยายน 2558

โดย: วรีะศกัดิ ์เพ้งหล้ง
       นักวชิาการมาตรฐานช�านาญการ

            กลุม่ก�าหนดมาตรฐานการตรวจสอบรับรองและระบบการจดัการ
                 ส�านักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ



ข้อก�าหนดในมาตรฐาน ISO/FDIS 9001 : 2015 ประกอบด้วย 10 หัวข้อ 
ได้แก่

หัวข้อที่ 1 ขอบข่าย (Scope)
หัวข้อที่ 2 เอกสารอ้างอิง (Normative references)
หัวข้อที่ 3 ค�าศัพท์และบทนิยาม
หัวข้อที่ 4 บริบทขององค์กร (Context of the organization)
หัวข้อที่ 5 ภาวะผู้น�า (Leadership)
หัวข้อที่ 6 การวางแผน (Planning)
หัวข้อที่ 7 การสนับสนุน (Support)
หัวข้อที่ 8 การปฏิบัติการ (Operation)
หัวข้อที่ 9 การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)
หัวข้อที่ 10 การปรับปรุง (Improvement)

รวมทัง้ร่างมาตรฐานฉบบัใหม่ได้มกีารปรบัปรงุค�าศัพท์ต่าง ๆ  ขึน้ใหม่ ตวัอย่าง
ดังตารางที่ 1
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ISO 9001:2008 ISO/FDIS 9001:2015

Products Products and services

Exclusions Not used

Management representative Not used
(Similar responsibilities and authorities 
are assigned but no requirement for a 
single management representative)

Documentation, quality manual, docu-
mented procedures, records

Documented information

Work environment Environment for the operation of 
processes

Monitoring and measuring equipment Monitoring and measuring resources

Purchased product Externally provided products and 
services

Supplier External provider



2. หลักการการบริหารงานคุณภาพ (Quality management principles)

3. การบริหารเชิงกระบวนการ (Process approach)

4. แนวคิดพื้นฐานด้านความเสี่ยง (Risk based thinking)

ได้น�าหลกัการการบริหารงานคณุภาพมาใช้เป็นพ้ืนฐานการยกร่างข้อก�าหนด   
ต่างๆ โดยหลักการบริหารงานคุณภาพ ประกอบ 7 หลักการ ดังนี้ Customer focus

- Leadership
- Engagement of people
- Process approach
- Improvement
- Evidence-based decision making
- Relationship management

ส่งเสริมให้มีการน�าแนวทางการบริหารเชิงกระบวนใช้ในการพัฒนา การน�า
ไปปฏบิตั ิและการปรับปรุงประสทิธผิลของระบบการบรหิารงานคณุภาพ เพือ่เพิม่ความ
พึงพอใจของลูกค้าโดยการท�าให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของลูกค้า

ร่างมาตรฐานนีไ้ม่มกีารระบถุงึข้อก�าหนดในการปฏบิติัการป้องกัน เนือ่งจาก
วตัถปุระสงค์ส�าคญัอย่างหนึง่ของระบบการบริหารงานคณุภาพก็คอืเป็นเคร่ืองมอืในการ
ปฏิบตักิารป้องกนัอยูแ่ล้ว โดยมาตรฐานใหม่มุง่เน้นให้มกีารน�าแนวคดิพืน้ฐานด้านความ
เสี่ยงไปประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารงานคุณภาพ โดยการท�าความเข้าใจและจัดการ
กับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์
และบริการ
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5. บริบทขององค์กร (Context of the organization)

6. เอกสารสารสนเทศ (Documented Information)

มข้ีอก�าหนดใหม่ทีก่�าหนดให้ต้องท�าความเข้าใจในองค์กรและบรบิทขององค์กร 
โดยการพิจารณาประเด็นภายนอกและประเด็นภายในทีเ่กีย่วข้องวตัถปุระสงค์และทศิทาง
กลยทุธ์ขององค์กร รวมท้ังท่ีจะมผีลกระทบต่อผลลพัธ์ทีค่าดหวงัของระบบการบริหารงาน
คณุภาพด้วย รวมท้ังต้องท�าความเข้าใจถงึความต้องการและความคาดหวังของผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทีม่ผีลต่อองค์กรเพ่ือให้องค์กรสามารถตอบสนองได้อย่างมปีระสทิธิผล

ได้มีการรวมค�าว่าเอกสาร คู่มือคุณภาพ เอกสารขั้นตอนการด�าเนินงาน และ
บันทึก เปลี่ยนเป็นเอกสารสารสนเทศ

บทสรปุภายหลงัจากมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ประกาศใช้ในเดอืนกนัยายน  
2015 แล้ว ในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้ประกอบการหรือหน่วยรับรองหากประสงค์ใช้มาตรฐาน 
ISO 9001 : 2008 ก็ยังคงใช้ได้ต่อไปอีก 3 ปี เท่านั้น 
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สกู๊ปพิเศษ

มำตรฐำน ISO 
ช่วยกระดับธุรกิจ SMEs ให้ดีขึ้น

สมอ สาร ฉบับต่อเนื่องจากการถอดความจากเอกสาร ISO FOCUS  เรื่อง “10 good 
things for SMEs” เป็นการน�ามาตรฐาน ISO ไปใช้ในการยกระดบั ขยายธรุกจิ และปรบัปรงุธรุกจิ 
ของธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ กรณศีกึษาอกี 5 บรษิทัสุดท้าย ท่ีมพีนกังานตัง้แต่ 3-45 คน 
ที่ประจักษ์ว่ามาตรฐานเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ และบริการสู่ตลาด 
และลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ สร้างการธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและเพิ่มก�าไร

กรณีศึกษำบริษัทที่ 6 
มำตรฐำน ISO ช่วยแข่งขันกับธุรกิจที่ใหญ่กว่ำได้6

ตอนที่ 2

บรษิทั Conematic Heating Systems 
จากธุรกิจส่วนตัวที่เพิ่มพนักงานเป็น 20 คน 
จนเป็นผูน้�าทางด้าน Home heating technology 
ของประเทศแคนาดา โดยขยายตลาดไปยัง
ตลาดภายในประเทศในแถบอเมริกาเหนือ

ในธรุกจิอตุสาหกรรมเครือ่งท�าความร้อน 
บริษัทขนาดเลก็ต้องแข่งขนักับบริษัทขนาดใหญ่ 
บรษิทัต้องสร้างระดบัของคณุภาพให้เหนอืกว่า
คูแ่ข่ง ช่วงทีบ่รษัิทขยายตลาดเข้าสูส่หรฐัอเมรกิา 
ซึง่เป็นตลาดทีค่าดว่าจะมคีวามต้องการสนิค้า
ปริมาณมากจึงเลี่ยงไม ่ ได ้ ท่ีต ้องมีตัว วัด 
ขีดความสามารถ บริษัทต้องเร ่งผลผลิต 
และแข่งขันกับรายใหญ่ในธุรกิจนี้ การน�า
มาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001 
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Mr.Doug Smith
President

Conematic
Heating Systems

Canada

Mr.Raymond Tan
Executive Director

Tan Seng Kee Food Pte Ltd.
Singapore

มาใช้ช่วยให้บรษัิทควบคมุกระบวนการผลติได้ส�าเรจ็ 
เราต้องควบคุมมากกว่าเมื่อ 10 ปีก่อน ซึ่งช่วงเวลา
ดงักล่าวบรษัิทม ี75 % ของเวลาท�างาน ซึง่ไม่มกีารผลติ
และประกอบ ถึงอย่างนั้นยังผลิตได้เป็นจ�านวนมาก
ถงึ 5 เท่า มาตรฐานระบบคณุภาพ ISO เป็นเครือ่งมอื
บริหารจดัการท่ีสมบรูณ์แบบ ทีมี่ระดบัการวดัได้จรงิ
ในห่วงโซ่การผลิต ช่วยให้เราไต่ระดับผลิตภาพ 
จนแข่งขันได้

บริษัท  Tan Seng Kee Food เป็นบริษัท
ผูผ้ลติอาหารทีท่�าจากข้าวเจ้าหลายประเภท รวมถงึ
บะหมี่ จ�าหน่ายในประเทศสิงคโปร์ ภายใต้แบรนด์ 
Kang Kang  ปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมด 48 คน 

บนฐานความรูก้ารผลติบะหมี ่บรษัิทแบ่งปัน
ความน่าพิศวงของรสชาติอาหารท่ีดีผ่านนวัตกรรม 
และความคดิสร้างสรรค์ท่ีไม่หยดุยัง้สูผ่ลติภณัฑ์และ
การบริการ  บริษัทได้น�ามาตรฐานระบบการจัดการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ( ISO 22301:2012, 
Societal-Business continuity management 
systems-Requirments) และ การวิเคราะห ์
จดุวกิฤตควบคมุอนัตรายในการผลติอาหาร (HACCP) 
จนได้รบัการรบัรอง บรษิทัปรารถนาทีจ่ะสร้างธุรกจิ
ทีเ่ข้มแขง็ เป็นองค์กรทีม่คีวามยดืหยุน่(สามารถฟ้ืนฟู
สูส่ภาพเดมิได้) และยัง่ยนื เพ่ือผลประโยชน์ของลกูค้า
และผูม้ส่ีวนได้เสยี บรษิทัเชือ่เป็นอย่างยิง่ว่า 
การได้รบัการรบัรองตามมาตรฐานดงักล่าว
ท�าให้บริษัทมคีวามพร้อมในการปฏบัิตกิาร
กับสถานการณ ์ฉุกเฉิน ยกระดับ 
ความน่าเชื่อถือในฐานะผู ้ผลิตที่ให้
ความส�าคัญกับลูกค้าเป็นล�าดับแรก 
และอยู ่ในใจของลูกค้าเสมอเมื่อท�า
ธุรกิจกับบริษัท 

กรณีศึกษำบริษัทที่ 7 
มำตรฐำน ISO 
เพิ่มควำมน่ำเชื่อถือ 
ประกันควำมมั่นใจ
แก่ผู้บริโภค

7
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กรณีศึกษำบริษัทที่ 8 
มำตรฐำน ISO ลบัคมธุรกิจ 
เพิ่มประสิทธิภำพ

8บริษัท  Rentes Genevoises Co.,Ltd. 
ก่อตั้งในปี ค.ศ.2392 เป็นบริษัทจัดการ 
กองทุนฉุกเฉินที่ เก ่าแก ่ ท่ีสุดในประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ มีความเช่ียวชาญในด้าน 
การจัดการความปลอดภัยทางการเงิน และ 
การบริการด้านการลงทุน(ที่จ่ายคืนรายปี)  
มพีนักงาน 31 คน และ 1/3 ของสนิทรพัย์ทัง้หมด
น�าไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

บริษัทด�าเนนิการด้วยกระบวนการพฒันา
อย่างยัง่ยนืในกจิกรรมธรุกจิทีม่คีวามหลากหลาย 
สายธุรกิจที่สร้างชื่อให้บริษัทคือการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย์ แม้กระนั้นบริษัทก็ยังขาด 
เครือ่งมอืทีจ่ะเพ่ิมความน่าเช่ือถือ และการแสดง
ให้เห็นได้ถึงพันธะสัญญา เมื่อบริษัท 
ได ้รับการรับรองมาตรฐานระบบ 
การจัดการพลงังาน  ISO 50001 ท�าให้
บริ ษัทบรรลุเป ้าหมายและสร ้าง 
ความเกี่ยวพันกับหุ้นส่วนของเรา เช่น 
ผูส่้งสนิค้า ผู้เช่า ทีม่เีป้าหมายเดยีวกนั 
สิ่งน้ีเป็นการกระตุ้นท�าให้เราสามารถ
ที่ จ ะ พั ฒ น า แ ล ะ บู ร ณ า ก า ร กั บ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ในระยะยาว เพื่อการบริหาร
จัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

Mr. Pierre Zumwald
CEO
Rentes Genevoises
Switzerland

Mr. Rolf Huber
Chief Executive

Masterspec, Construction 
Information Limited

New Zealand

กรณีศึกษำบริษัทที่ 9 
มำตรฐำน ISO สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้แก่กำรขำยในตลำด

9

บริษัท Masterspec, Construction Information   
มีพนักงานทั้งหมด 12 คน และเป็นผู้น�าตลาดในการให้บริการ
ระบบการระบรุายละเอียดการก่อสร้าง (Specification systems) 
และซอฟต์แวร์ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศนวิซแีลนด์
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Mr. Martin Denison
Managing Director

Scuba Schools Tauchausbildung 
Scuba Schools Dive Training

Austria

กรณีศึกษำบริษัทที่ 10 
มำตรฐำน ISO ช่วยให้ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ10

Scuba Schools Tauchausbildung   
กรงุเวยีนนา เป็นศนูย์ฝึกสอนด�าน�า้ทีข่ึน้ทะเบียน
ทีมี่ความเชีย่วชาญในการฝึกสอนด�าน�า้เพือ่การ
พักผ่อนหย่อนใจ ฝึกครูสอนด�าน�้า รวมทั้งผลิต
วสัดปุระกอบการสอนด�าน�า้  มพีนกังานประจ�า
ทัง้หมด 3 คน และครผููฝึ้กสอนอสิระอกีจ�านวนหนึง่

มาตรฐาน ISO ไม่เพียงช่วยให้ปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบเท่านัน้ ขณะเดยีวกนัยงัเป็นการ 
รบัรองโดยบคุคลท่ี 3 ท่ีได้รับรองความสามารถแล้ว 
ซึ่งช่วยให้บริษัทได้แสดงศักยภาพต่อลูกค้า 
และผู้รักษากฎระเบียบด้วย ที่แสดงให้เห็นว่า
บริษัทด�าเนินงานเป็นไปตามกตกิา รวมท้ังการ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ และให้บริการที่มีคุณภาพ

ในฐานะบริษัทที่ให้บริการระบบการระบุ
รายละเอียดการก่อสร้าง บริษัทได้แสดงให้เห็นถึง
ความส�าคัญของการเทียบเคียงคุณภาพกับเกณฑ์
มาตรฐาน ให้เจ้าของ และผู ้ใช้งานนั้นๆเข้าใจ  
การใช้มาตรฐานระดับท้องถิ่น และระดับระหว่าง
ประเทศมีขอบเขตต่างกันมาก มาตรฐาน ISO  
ช่วยให้ค�าจ�ากัดความที่สามารถน�าไปปฏิบัติตามได้
ในทกุแง่มมุ ไม่ว่าจะเป็น ด้านสุขภาพ ความปลอดภยั 
และสมรรถนะ 

จากตัวอย่าง 10 บริษัทและประโยชน์ต่อการประกอบธรุกิจของ SMEs ท่ีจะเกิดขึ้นจากการน�า
มาตรฐาน ISO มาใช้ คงเป็นแนวคดิให้แก่ผูป้ระกอบการ SMEs ในประเทศไทยได้ไอเดยีในการหยบิมาตรฐาน 
และเลอืกใช้มาตรฐาน ISO ให้เหมาะสมกบัธุรกิจของตนเอง ไม่เพียงแต่จะเกิดผลดใีนการพฒันาขดีความสามารถ 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้ว ยังช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทได้อีกด้วย

องค์ประกอบส�าคัญคือมาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ที่ในภูมิภาค
ออสเตรเลียคือ AS/NZS 9001 ช่วยทั้งด้านลูกค้า
และสนบัสนนุข้อก�าหนดตามกฎหมาย ซ่ึงสนับสนนุ
แนวทางด้านการตลาดของบริษัทที่กล่าวไว้ว ่า 
“ลูกค้าและคุณภาพมาก่อนเสมอ” และแน่นอนว่า
ยงัช่วยเสรมิการเสนอขายในสภาพตลาดท่ีมีการแข่งขนั

ธุรกิจของบริษัทที่ฝึกสอนนักด�าน�้า 
เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ฝึกครูสอนด�าน�้า  
ยงัขาดกฎระเบยีบทีเ่ป็นมาตรฐานระดบัประเทศ
ส�าหรบัธรุกจิเฉพาะด้านนี ้ท�าให้หลายประเทศ
ได้น�าข้อก�าหนดอนกุรมมาตรฐาน ISO 24801, 
ISO 24802, ISO 24803  ข้อก�าหนดเกี่ยวกับ
โปรแกรมการฝึกสอนด�าน�า้เพ่ือความปลอดภัย
ยิง่ขึน้ มาใช้เป็นคมัภร์ี มปีระเทศหนึง่ทีมี่การน�า
ข้อก�าหนดของมาตรฐาน ISO ไปเป็นกฎหมาย 
จากการบันทึกสถิติพบว่าอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับ
การด�าน�า้ลดลง 24 % ในช่วงกว่า 2 ปีทีผ่่านมา 

เอกสารอ้างอิง : http://www.iso.org/iso/iso-and-smes

http://www.iso.org/iso/iso-and-smes


สมอ. ก�ำหนดมำตรกำร
กำรน�ำเข้ำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมำตรฐำนบังคับ

ปัจจุบันก�รค้�ในตล�ดโลกได้ขย�ยตัวม�กขึ้น ก�รนำ�เข้�ส่งออกสินค้�
ระหว่�งประเทศส�ม�รถทำ�ได้โดยง่�ย จะเห็นได้จ�กก�รที่มีสินค้�เข้�ม�จำ�หน่�ยใน
ประเทศเป็นจำ�นวนม�ก โดยเฉพ�ะสินค้�จ�กประเทศเพ่ือนบ้�นซึ่งเป็นผลม�จ�ก
ก�รเข้�สู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนในปล�ยปีนี้ ดังนั้น เพ่ือคว�มปลอดภัยของ
ประช�ชนผู้บริโภค สมอ. จึงต้องควบคุมสินค้�ท่ีนำ�เข้�ม�จำ�หน่�ยในประเทศให้มี
คุณภ�พเป็นไปต�มม�ตรฐ�น โดยเฉพ�ะผลิตภัณฑ์ท่ีมีพระร�ชกฤษฎีก�กำ�หนด
ให้ต้องเป็นไปต�มม�ตรฐ�น หรือม�ตรฐ�นบงัคบัจำ�นวน 100 ร�ยก�ร ได้แก่ เคร่ือง
ใช้ไฟฟ้� เหล็ก ของเล่น เป็นต้น

จากการด�าเนินงานท่ีผ่านมาพบว่า ยังมีผู้ประกอบการอีกเป็นจ�านวนมากที่น�าเข้า
ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมาตรฐานบงัคบัมาจ�าหน่ายในประเทศก่อนได้รบัอนญุาต หรอืน�าไปจ�าหน่าย
ในท้องตลาดโดยไม่ได้รบัอนญุาต ไม่ผ่านการตรวจสอบจากพนกังานเจ้าหน้าที ่และไม่ได้รบั
ใบอนญุาตตามมาตรา 21 แห่งพระราชบญัญัติมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสียหาย หรือไม่ปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดย
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สี  ของเล่น และ
อาหาร อาจเป็นอันตรายและไม่ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน กิจการ
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น เพ่ือความปลอดภัยและป้องกันความเสีย
หายที่อาจจะเกิดแก่ประชาชน หรือกิจการอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจของประเทศ สมอ. 
จงึได้ประกาศมาตรการ เรือ่ง การน�าเข้าผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมทีม่พีระราชกฤษฎีกาก�าหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 โดยห้ามน�าเข้าผลิตภัณฑ์ก่อนได้
รับอนุญาต เว้นแต่การน�าเข้ามาเป็นตัวอย่างเพ่ือการอนุญาต ต้องแจ้งก่อนการน�าเข้าให้ 
สมอ. ทราบทุกครั้ง อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้น�าเข้า สมอ. 
จึงได้ก�าหนดวันที่จะบังคับใช้มาตรการอย่างเข้มงวด ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป  

สกู๊ปพิเศษ

12 สมอสาร



หากผู้น�าเข้ามีความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในเร่ืองมาตรการก�ากับ
ดูแลการน�าเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก�าหนด มีใบอนุญาตในการน�า
เข้าและการจ�าหน่าย จะท�าให้ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้
มาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากการส�ารวจ
ผลติภณัฑ์ทีน่�าเข้าและจ�าหน่ายอยูใ่นท้องตลาดในปัจจบุนัพบว่า ยงัมผีูป้ระกอบการจ�านวน
มากที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ทาง สมอ. จึงต้องเร่งสร้างความรู้และความเข้าใจกับผู้ประกอบ
การเพื่อให้ด�าเนินการขอใบอนุญาตต่อไป 

ผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับเป็นผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน ผู้ท�า ผู้น�าเข้า และผู้จ�าหน่าย จะต้องท�า น�าเข้า และจ�าหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่
เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดัง
กล่าวเกีย่วข้องกบัความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน ปัจจบุนัมจี�านวน 100 
รายการ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เหล็ก ของเล่น เป็นต้น สามารถดาวน์โหลดรายชื่อและราย
ละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้ที่ http://app.tisi.go.th/standard/comp_tha.htm ส�าหรับ
ในปีงบประมาณ 2558 สมอ. อยู่ระหว่างด�าเนินการก�าหนดเป็นมาตรฐานบังคับอีกจ�านวน 
25 มาตรฐาน ดังนี้

 1. ปูนซีเมนต์สปอร์ตแนด์ขาว   มอก. 133-2556
 2. สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์   มอก. 739-2555
 3. สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ    มอก. 740-2555
 4. สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต   มอก. 739-2555
 5. สีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์    มอก. 2344-2555
 6. สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิค  มอก. 2532-2556
 7. กระจกนิรภัยส�าหรับยานยนต์   มอก. 2602-2556

มำตรฐำนบังคับที่อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2558

น�ำขึ้นทูลเกล้ำฯ อยู่ระหว่ำงรอลงพระปรมำภิไธยเพื่อตรำพระรำชกฤษฎีกำ
เป็นมำตรฐำนบังคับแล้วประกำศลงรำชกิจจำนุเบกษำ จ�ำนวน 7 มำตรฐำน
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http://app.tisi.go.th/standard/comp_tha.htm


14 สมอสาร

1. สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย    มอก. 2625-2557

1. หมวกนิรภัยส�าหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์   มอก. 369-2556

1. สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีนส�าหรับแรงดันไฟฟ้าที่ก�าหนด 
12/20(24)  กิโลโวลต์ และ18/30(36) กิโลโวลต์ มอก. 2340-2555

2. สายไฟฟ้าอากาศตัวน�าอะลมูเินยีมหุม้ฉนวนและเปลอืกครอสลงิกด์พอลเิอทลินี
ส�าหรับแรงดันไฟฟ้าท่ีก�าหนด 25 กิโลโวลต์ และ 35 กิโลโวลต์ มอก. 2341-2555

3. หลอดมบีลัลาสต์ในตวัส�าหรับการให้แสงสว่างท่ัวไป คณุลกัษณะท่ีต้องการด้าน
ประสิทธิภาพพลังงาน มอก. 2310-2556

4. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว – คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพ
พลังงาน มอก. 2334-2556

5. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ – คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน 
มอก. 2309-2556

6. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ – คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย มอก. 
956- 2557

7. หลอดฟลอูอเรสเซนซ์ขัว้เดีย่ว – คุณลกัษณะทีต้่องการด้านความปลอดภยั มอก. 
2235-2557

8. หลอดมีบัลลาสต์ในตัวส�าหรับการให้แสงสว่างท่ัวไป– คุณลักษณะที่ต้องการ
ด้านความปลอดภัย มอก.2234-2557

9. บลัลาสต์ส�าหรบัหลอดฟลอูอเรสเซนซ์– คณุลกัษณะทีต้่องการด้านประสทิธภิาพ
พลังงาน มอก. 2337-2557

ครม. รับหลักกำรกำรก�ำหนดมำตรฐำนแล้ว อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำร่ำง
มำตรฐำนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จ�ำนวน 1 มำตรฐำน 

อยู่ระหว่ำงกำรน�ำเรื่องเข้ำ ครม. พิจำรณำอนุมัติหลักกำรกำรก�ำหนด 
มำตรฐำน จ�ำนวน 1มำตรฐำน

อยู่ระหว่ำงกำรให้คณะกรรมกำรวิชำกำรพิจำรณำควำมเห็นของ 
ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับร่ำงมำตรฐำนดังกล่ำว จ�ำนวน 9 มำตรฐำน
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1. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม มอก.20-2558
2. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย มอก. 24-2558

คณะกรรมกำรมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (กมอ.) ครั้งที่ 626-6/2558 
เมือ่วนัท่ี 17 มิถุนำยน 2558 วนิิจฉัยข้อคิดเหน็ของผูม้ส่ีวนได้เสยีและอยูร่ะหว่ำง
กำรรับฟังควำมคิดเห็นอีกครั้ง จ�ำนวน 2 มำตรฐำน

1. พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 
    มอก. 934-25XX

อยู่ระหว่ำงกำรจัดท�ำประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมจ�ำนวน 1 มำตรฐำน

1. ภาชนะพลาสติกส�าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ มอก. 531- 2558
2. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มอก. 1227-25--
3. เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนเคลือบสังกะสี มอก. 1223-25--
4. มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย มอก.812-2558

อยู่ระหว่ำงประกำศ สมอ. เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย 
จ�ำนวน 4 มำตรฐำน
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มาตรการที่แจ้ง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สมอ. เป็นหน่วยงานท่ีเป็นแกนกลางในการปฏิบตัติามพนัธกรณตีามมตคิณะรฐัมนตรี 
ในเรือ่งความ ตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนคิต่อการค้า (Agreement on technical barriers 
To Trade: TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้สรุปสาระส�าคัญของกฎระเบียบ
ด้านเทคนิคและมาตรฐานระหว่างกันของประเทศสมาชิก WTO มาให้ทราบกันอยู่เสมอ 
ใน สมอ สาร เป็นประจ�าทุกเดือน เพ่ือเป็นข้อมูลทางการค้า ซึง่จะช่วยลดต้นทนุและเอือ้ประโยชน์
ต่อการค้า รวมท้ังส่งเสรมิประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลอืด้านวิชาการในการจดัท�าและใช้บังคบั
กฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานแก่ประเทศก�าลังพัฒนา 

สมอ สาร ฉบับนี้ ขอน�าเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐานของ
ประเทศสมาชกิองคก์ารการค้าโลก สหภาพยโุรปประกาศแก้ไขข้อก�าหนดควบคมุแคดเมยีม
ในผลิตภัณฑ์สีและวาร์นิช ภายใต้ระเบียบควบคุมเคมีภัณฑ์ (REACH) (G/TBT/N/EU/294)

 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on 
Technical Barriers to Trade: TBT) สหภาพยุโรปได้แจ้งองค์การการค้าโลก  
ตามเอกสารหมายเลข G/TBT/N/EU/294  เรือ่ง Draft Commission Regulation 
amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European 
Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards cadmium
วันที่แจ้ง  26 มิถุนายน 2558
วันที่มีผลบังคับใช้ ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 (20 วันหลังประกาศใน  
   Official Journal) 
วันที่ก�าหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้าน 60 วนัหลงัประกาศ (26 สงิหาคม 2558)

สีและวาร์นชิ (รวมถงึอนีาเมลและแลกเกอร์) ภายใต้พกิดัอตัราศลุกากร 3208 และ 3209
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สาระโดยสรุป

สหภาพยุโรปประกาศแก้ไขบัญชีแนบท้าย Annex XVII ของ Regulation 
(EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council 
concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction 
of Chemicals (REACH) ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้แคดเมยีมในผลติภณัฑ์สแีละ
วาร์นิช สรุปได้ดังนี้

ข้อก�าหนดเดิม ข้อก�าหนดท่ีปรบัแก้ไขใหม่

ห้ามใช้แคดเมียมและสารประกอบ
แคดเมียม ในผลิตภัณฑ์สีและวาร์นิช 

ห้ามใช้และวางจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์สแีละวาร์นชิ  
ที่มีแคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม  
และที่มีความเข้มข้นของแคดเมียม (ในรูปของ
โลหะแคดเมยีม) ในปรมิาณท่ีเท่ากบัหรอืเกินกว่า 
0.01% โดยน�้าหนัก

ส�าหรบัผลติภัณฑ์ทีมี่สังกะสีเป็นส่วประกอบ 
เกนิกว่า 10% โดยน�า้หนกัของสี ความเข้มข้น
ของแคดเมียม (ในรปูของโลหะแคดเมียม) 
ต้องไม่เท่ากบัหรอืเกินกว่า 0.1% โดยน�า้หนกั

ส�าหรับผลติภณัฑ์ทีม่สีงักะสีเป็นส่วนประกอบ    
เกนิกว่า 10% โดยน�า้หนกัของส ีความเข้มข้น 
ของแคดเมยีม (ในรปูของโลหะแคดเมยีม)  
ต้องไม่เท่ากบัหรอืเกินกว่า 0.1% โดยน�า้หนกั

ห้ามวางจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีการทาสี 
(painted articles) หากมคีวามเข้มข้น
ของแคดเมียม (ในรปูของโลหะแคดเมียม) 
ในปริมาณที่เท่ากับหรือเกินกว่า 0.1% 
โดยน�้าหนักของสี ที่ใช้ในผลิตภัณฑ ์
ที่มีการทาสี

ห้ามวางจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีการทาสี  
(painted articles) หากมีความเข้มข้นของ
แคดเมียม (ในรูปของโลหะแคดเมียม)  
ในปริมาณที่เท่ากับหรือเกินกว่า 0.1%  
โดยน�า้หนกัของส ีทีใ่ช้ในผลติภณัฑ์ท่ีมกีารทาสี

วัตถุประสงค์

เพือ่ปรบัปรงุข้อบงัคบัและขดีจ�ากดัในการใช้แคดเมยีมในผลติภณัฑ์สแีละ
วาร์นิช ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร 3208 และ 3209 โดยขยายข้อก�าหนดให้
ครอบคลุมเรื่องการวางจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีและวาร์นิช

ท่านผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่  
กลุ ่มความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า โทร. 02 202 3504  
โทรสาร 02 202 3511 E-mail: wto@tisi.go.th หรือทางเว็บไซต์ 
    https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/EEC/15_2474_00_e.pdf  

    https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/EEC/15_2474_01.pdf

mailto:wto@tisi.go.th
https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/EEC/15_2474_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/EEC/15_2474_01.pdf
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นายหทัย อู่ไทย เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานมอบใบรับรองระบบงานสาขา 
หน่วยตรวจ มอก. 17020-2555 (ISO/IEC 17020:2012 สาขาการตรวจลายนิ้วมือ ฝ่ามือ 
และฝ่าเท้า โดยม ีพลต�ารวจโท มน ูเมฆหมอก ผูบ้ญัชาการส�านกังานพสิจูน์หลกัฐานต�ารวจ 
เป็นผู้รับมอบ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร  
ส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ

TISI News

Activities&

สมอ. มอบใบรับรองระบบงำนสำขำ
หน่วยตรวจ มอก. 17020-2555 

(ISO/IEC 17020:2012)

http://???.???.??/
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ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
จัดอบรมข้าราชการ และลูกจ้างประจ�า สมอ. 
เรื่อง “วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ” 
เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการและประชาชน
ผูบ้ริโภค เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2558 ณ อาคาร 
สมอ. 

ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม จดัสมัมนา มอก.9999 น�าอตุสาหกรรมไทย
สูค่วามยัง่ยนื เพือ่ให้ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอตุสาหกรรม 
ให้แก่ผูป้ระกอบการ ผูผ้ลติผลติภณัฑ์ชมุชน และหน่วยงานภาครฐั ให้สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ 
ในกจิการของตนเองได้ เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมคลาสสคิ คามโิอ จงัหวดัระยอง

สมอ. จัดอบรมข้ำรำชกำร 
เพ่ือประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน

สมอ. จัดสัมมนำ 
มอก. 9999 
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นายหทัย อู ่ไทย เลขาธิการ สมอ.  
เป็นประธานมอบใบรับรองความสามารถ 
ห้องปฏิบัติการ มอก.17025-2548 (ISO/IEC 
17025:2005) สาขาโภคภณัฑ์น�า้ตาลทรายขาว 
และน�้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ให้แก่ บริษัท  
ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จ� ากัด โดยมี  
นายกนต์ธน ทุ่งสุกใส ผู้จัดการโรงงานบริษัท
ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม เป ็นผู ้ รับมอบ  
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ อาคาร สมอ.

สมอ. มอบใบรับรองควำมสำมำรถ
ห้องปฏิบัติกำร มอก.17025-
2548 (ISO/IEC17025:2005)

นายหทัย อูไ่ทย เลขาธกิาร สมอ. พร้อมด้วย
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมอ. ให้การต้อนรับ  
Mr.Frank F.C.Lu ผู้อ�านวยการกองเศรษฐกิจ 
ส� านั กงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป 
ประจ�าประเทศไทย เพือ่ร่วมกนัหารือความร่วมมอื
ด้านการมาตรฐาน เมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2558  
ณ อาคาร สมอ.

ผู้อ�ำนวยกำร
กองเศรษฐกิจประเทศไทเป 

เข้ำพบ ลมอ.

http://f.c.lu/
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นายหทัย อู่ไทย เลขาธิการ สมอ.  
เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู ้น�าเข้าเร่ือง 
"มาตรการก�ากับดูแลการน�าเข้าผลิตภัณฑ์ 
ทีม่พีระราชกฤษฎกีาก�าหนดให้ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน" และบรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบาย
การด�าเนินงานของ สมอ." เมื่อวันท่ี 18 
พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย ์นิทรรศการ 
และการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ มีผู้น�าเข้า 
เข้าร่วมงานกว่า 1,200 คน

สมอ. จัดสัมมนำผู้น�ำเข้ำ 
เพื่อก�ำกับดูแลสินค้ำ

ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
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นายหทยั อูไ่ทย เลขาธกิาร สมอ. มอบรางวลั “อศัวนิ มอก.” และโรงเรยีนต้นแบบ
การเผยแพร่มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลงานดี 
จ�านวน 10 รางวลั มลูค่าทนุการศึกษา 190,000 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

สมอ. มอบรำงวัล "อัศวิน มอก." 
และโรงเรียนต้นแบบเผยแพร่มำตรฐำนสู่โรงเรียนและชุมชน
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เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแอบอ้างชื่อ สมอ. เพื่อขอการสนับสนุน

ให้ลงโฆษณาในหนังสือรายงานประจ�าปี และเอกสารเผยแพร่ของทาง สมอ. นั้น  

ขอเรียนว่า สมอ. ไม่มีนโยบายในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์จัดท�าฉบับพิเศษ 

โดยวธิกีารขอรับการสนบัสนนุงบประมาณจากผูป้ระกอบการ หาก สมอ. จะด�าเนนิ

การจดัท�าจะด�าเนนิการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน  จงึขอแจ้งเตอืนผู้ประกอบ

การอย่าได้หลงเชื่อในหนังสือขอการสนับสนุนการจัดท�าหนังสือรายงาน 

ฉบับพิเศษใดๆ  ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว 

อย่าหลงเชื่อ
ผู้แอบอ้ำงขอกำรสนับสนุนกำรโฆษณำ 

กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าท่ี สมอ. และเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ เข้าไปตรวจ

สินค้าในร้านจ�าหน่ายต่างๆ สมอ. ขอเรยีนว่าการปฏบิตัหิน้าทีต่รวจร้านจ�าหน่ายนัน้ 

เจ้าหน้าที่ของ สมอ. จะแสดงบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ สมอ. ที่ออกให้โดย 

สมอ. (ตามความในมาตรา 45 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2511) และแสดงบัตรทุกครั้งก่อนที่จะตรวจสินค้าภายใน หากเจ้าของร้าน 

มีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่โทร. 02 202 3429, 02 202 3517

เตือนร้ำนจ�ำหน่ำยทั่วประเทศ  
ระวังมิจฉำชีพปลอมตัวเป็นเจ้ำหน้ำที่



ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

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

E-mail thaistan@tisi.go.th

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

