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2 สมอสาร

สมอ. ก�ำหนดใหสี้เป็นมำตรฐำนบงัคับ

เพื่อควำมปลอดภัย

มำตรฐำนเคร่ืองมือแพทย์
กบับทบำทหนำ้ท่ีของ สมอ.



เรื่องประจำ�ฉบับ

สมอ. ก�ำหนดให้สี
เป็นมำตรฐำนบังคับ
เพื่อควำมปลอดภัย



สมอ. ก�ำหนดให้สีเป็นมำตรฐำน
บังคับเพื่อควำมปลอดภัย

เรื่องประจำ�ฉบับ

4 สมอสาร

ปัจจุบันเด็กๆ มีควำมเสี่ยงต่อกำรได้รับสำรตะกั่วจำกของเล่นที่ไม่ได้มำตรฐำน
โดยเฉพำะในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่ มีควำมเส่ียงจำกสีน�้ ำมันใช้ทำผนังด้ำนใน 

ของห้องเรียนในศูนย์ ซ่ึงบำงครัง้เป็นสีที่ได้รับบริจำคมำ หรือซ้ือมำโดยไม่ได้มำตรฐำน 
โดยจำกกำรสุม่ตรวจสอบสนี�้ำมนั และของเล่นท่ีจ�ำหนำ่ยในทอ้งตลำดซ่ึงไมม่มีำตรฐำน 
พบว่ำมีสำรตะกั่วปนเป้ือนสงูเกนิเกณฑท์ี่ก�ำหนด ซ่ึงอำจจะเกดิอนัตรำยตอ่พฒันำกำร
ของเด็กเล็กเมื่อน�ำไปเล่นได้ ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.)  

ในฐำนะหน่วยงำนดำ้นกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค ใหค้วำมส�ำคญักบักำรคุม้ครองผูบ้รโิภค
ใหไ้ด้รบัควำมปลอดภยัจำกกำรใช้ผลิตภัณฑอุ์ตสำหกรรม โดยเฉพำะผลติภัณฑท่ี์มีสำร
ตะกั่วเป็นส่วนผสม เช่น สีน�้ำมัน สีทำอำคำร สีย้อมสังเครำะห์ และของเล่น เป็นต้น  

ซ่ึงอำจเป็นอันตรำยต่อผู้บริโภคได้หำกสูดดมเข้ำไปเป็นเวลำนำน จึงได้ด�ำเนินกำรให้มี
พระรำชกฤษฎกีำก�ำหนดใหผ้ลติภณัฑด์งักลำ่วตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำน (มำตรฐำนบงัคบั) 
ผู้ท�ำ น�ำเข้ำ จะต้องขออนุญำตก่อนท�ำและน�ำเข้ำ และผู้จ�ำหน่ำยจะต้องจ�ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มำตรฐำนเท่ำนัน้ มิฉะนัน้จะมีควำมผิดตำมกฎหมำย 



มอก. 739-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์

มอก. 740-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ

มอก. 760-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต

มอก. 2344-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์

มอก. 2532-2556 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด

ล่าสดุ คณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (กมอ.) ได้มมีตเิห็นชอบ
ให้ยกเลิกและก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์สีย้อมสังเคราะห์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  
5 มาตรฐาน ดังนี้

หลงัประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่ม 132 ตอนที ่57 ก ประกาศ ณ วันที ่3 
กรกฎาคม 2558 และจะมผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วันที ่29 มนีาคม 2559 เป็นต้นไป ซึง่ผูท้�า น�าเข้า 
และจ�าหน่าย ต้องได้รบัอนญุาตให้แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน ก่อนด�าเนนิการผลติ น�าเข้า 
และจ�าหน่าย เนือ่งจากผลติภณัฑ์สย้ีอมสงัเคราะห์ทีใ่ช้ย้อมและพมิพ์บางประเภททัง้ทีผ่ลติ 
ในประเทศและน�าเข้าจากต่างประเทศมีการแตกตัวระหว่างการใช้งาน และก่อให้เกิด 
สารแอโรเมติกแอมีนทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ จงึจ�าเป็นต้องมกีารควบคมุคณุภาพผลติภัณฑ์
เพือ่ความปลอดภยัและป้องกนัอันตรายต่อสขุภาพของผูใ้ช้
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ส� า ห รั บ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเคลือบ

แอลคีด เฉพาะด้านความปลอดภัย 
มอก. 2625-2557 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง

การตรวจทานร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อ
ทลูเกล้าลงพระปรมาภไิธยลงราชกจิจานเุบกษา 

เพ่ือก�าหนดเป็นมาตรฐานบังคับเพ่ือความปลอดภัย
ต่อผู้ใช้ เนื่องจากปัจจุบันมีการผลิตสีเคลือบแอลคีด

เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและตกแต่งจ�านวนมาก มีทั้ง
ชนิดเงา ชนิดกึ่งเงา และชนิดด้าน โดยก่อนหน้าที่

จะก�าหนดเป็นมาตรฐานบังคับได้ก�าหนดเป็น
มาตรฐานทั่วไป ซึ่งการขออนุญาตแสดงเครื่องหมาย

มาตรฐานเป็นความสมัครใจของผู้ประกอบการ ท�าให้
การควบคุมปริมาณสารตะกั่วท่ีเป็นส่วนผสมส�าคัญในส ี

ไม่สามารถควบคุมได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้มีสีจ�านวนมาก 
ท่ีมีสารตะกั่วปนเปื้อนเกินค่าร้อยละ 0.01 หรือ 100 พีพีเอ็ม 
ตามที่องค์การอนามัยโลกก�าหนด สมอ. จึงได้ปรับแก้ไข  
มอก. 2625-2557 เป็นมาตรฐานบังคับ โดยควบคุมเฉพาะ 
ด้านความปลอดภัย ซึ่งผู้ท�า ผู้น�าเข้า จะต้องขออนุญาตจาก  
สมอ. ก่อน จึงจะสามารถผลิต และน�าเข้าได้ ส�าหรับรายละเอียด
ใน มอก. ฉบับนี้ได้ก�าหนดปริมาณสารตะกั่วไม่เกินร้อยละ 0.01 
ปรอทไม่เกินร้อยละ 0.01 แคดเมียมไม่เกินร้อยละ 0.01 และ
โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ไม่เกินร้อยละ 0.1 ทั้งนี้ ค่าปริมาณสาร
ดังกล่าวผ่านการทดสอบแล้วว่า ไม่เป็นอันตรายต่อผู้พักอาศัย 
และไม่เป็นอันตรายต่อการสูดดม หรือสัมผัสสีในเด็กเล็ก
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นอกจากมีข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยแล้ว ยังมีข้อก�าหนดสมรรถนะ 
การใช้งานของสี เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์สีนั้นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ก�าหนดไว้ดังนี้ 

มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม สเีคลอืบแอลคดี : เฉพาะด้านความปลอดภยั 
(มอก.2625-2557) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557  
ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างด�าเนนิการตราพระราชกฤษฎกีาให้ผลติภณัฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
เมื่อประกาศเป็นมาตรฐานบังคับแล้ว ผู ้ผลิตและผู ้น�าเข้าสีเคลือบแอลคีดทุกราย  
ต ้องขอการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
สีเคลือบแอลคีด: เฉพาะด้านความปลอดภัย (มอก.2625-2557) นี้ จึงจะสามารถผลิต
หรือน�าเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้

ภาวะในภาชนะบรรจ ุหมายถงึ สภาพของผลติภณัฑ์สี
เมื่อเป ิดภาชนะบรรจุครั้งแรก  สามารถน�าไปใช ้งานได ้  
โดยต้องไม่มีฝ้าสีลอยอยู ่ ท่ีผิวหน้า ไม่นอนก้นมากเกินไป  
คนให้เป็นเนื้อเดียวกันได้ง ่าย โดยไม่รวมตัวกันเป็นก้อน  
ไม่แยกชั้น และไม่มีสิ่งแปลกปลอม 

เสถียรภาพต่อการเก็บโดยวิธีเร่งภาวะ หมายถึง  
เมื่อเก็บผลิตภัณฑ์สีไประยะเวลาหนึ่ง ยังคงสภาพใช้งานได้  
ทั้งนี้ท�าการทดสอบโดยวิธีเร่งภาวะ คือ เก็บผลิตภัณฑ์สีไว้ที่
อุณหภมู ิ50 ± 2 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 96 ชัว่โมง  ผลิตภณัฑ์สี
ต้องไม่มฝ้ีาส ีไม่เป็นวุน้ ไม่ข้นแขง็ ไม่เป็นเมด็ และคนให้กระจาย
เป็นเนือ้เดยีวกนัพร้อมน�าไปใช้งานได้ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที
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สกู๊ปพิเศษ

มาตรฐานเครื่องมือแพทย์
กับบทบาทหน้าที่ของ สมอ.

ปัจจุบัน เทคโนโลยีทางการแพทย์
ก้าวหน้าขึ้นมาก ประกอบกับการอุบัติขึ้น 
ของโรคใหม่ๆ และการแข่งขันในโลกธุรกิจ 
ที่ ไม่มี ใครยอมใคร นวัตกรรมทางด้าน 
เครื่ องมือแพทย์ เ ป็นอีกห น่ึงผลิตภัณฑ์ 

ทีม่แีนวโนม้เติบโตสงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่งในตลาดโลก 
หากเอกชนไทยต้องการเข้าไปช่วงชิงตลาด
เคร่ืองมือแพทย์ จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการก�าหนดมาตรฐาน
เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย ดังนั้น การผลิต 
เครื่องมือแพทย์ที่มีสเปกสูง หากระบบการผลิตไม่ดี 
อาจท�าให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่ออกมาไม่ได้มาตรฐาน
เดียวกัน เพราะฉะนั้นนอกจากจะมีมาตรฐาน 
ของผลิตภัณฑ์แล้ว ยังต้องมีมาตรฐานในการรับรอง
ระบบการผลิตด้วย เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าผลิตภัณฑ์
ที่ออกมาได้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด
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รายการวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
แพทย์ที่ สมอ. ก�าหนดเป็นมาตรฐานปัจจุบัน 
มีอยูจ่�านวนทัง้สิน้ 134 มาตรฐาน เป็นมาตรฐาน
บังคับ 4 มาตรฐาน ได้แก่  

• ไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์ 
• ภาชนะพลาสติกส�าหรับบรรจ ุ

ผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ 
• คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์ 
• ออกซิเจนทางการแพทย์ 

พร้อมด้วยผู้ประกอบการ นักวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และแพทย์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และผู้เช่ียวชาญ
ด้านการตรวจทดสอบ ต้องสร้างเครือข่าย และองค์ความรู้
เรือ่งมาตาฐานเครือ่งมอืแพทย์และอปุกรณ์ทางการแพทย์ 
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ 
ตั้งเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทย เป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพที่ส�าคัญ  
โดยเน ้นผลิตสินค ้าที่ ได ้มาตรฐานเป ็นที่ยอมรับ 
ในระดบัสากลด้วยราคาทีเ่หมาะสม แทนการน�าเข้าสนิค้า
ที่มีราคาสูงจากต่างประเทศและสร้างโอกาสให้
อุตสาหกรรมในประเทศ หลังการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนปลายปี 2558 นี้ 
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ใน ป ั จ จุบั นประชาชนส ่ วน ใหญ  ่
ให้ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น  
ส่งผลให้ผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ 
โรงพยาบาล และสถานพยาบาลต่าง  ๆจ�าเป็นต้องปรบัตวั
เพิ่มการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนด้านอุปกรณ์
เครื่องมือแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ 
และสามารถรองรับจ� านวนผู ้ป ่ วย ท่ีมากขึ้น  
คาดเติบโต 12.8 % ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ดังนั้น 
การพัฒนามาตรฐานวัสดุ อุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์
จึ ง เป ็นสิ่ งจ� า เป ็น เร ่ งด ่ วนที่ ต ้องด� า เนินการ  
แต่กับพบว่าผู้ประกอบการในประเทศขาดแคลน
เทคโนโลยี  เ งินลง ทุน รวมถึ ง บุคลากรที่ ม ี
ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์ ท�าให้สินค้า 
ที่ผลิตที่ผลิตไม่มีคุณภาพ ผลิตที่ส ่งออกไปยัง 
ต่างประเทศมปัีญหามรการแข่งขนั เนือ่งจากต้นทนุ
การผลิตที่สูง และผลิตภัณฑ์ไม ่เป ็นท่ียอมรับ 
เกิดมาตรการกีดกั้นทางการค้า  

ส�านักงานฯ จึงได้ก�าหนดจัดการสัมมนา
เร่ือง “มาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
ในอาเซียนปี 2015” ขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นตัวกลาง
ในการช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้ประกอบไทย
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ทันสมัย มีคุณภาพ 
ได ้มาตรฐานสากล สร ้างเครือข ่ายระหว ่าง 
กับผู ้ประกอบการ นักวิจัยและพัฒนา วิศวกร
ทางการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และข้อป ัญหาร ่วมกันรวมทั้ง 
สร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานเรื่องดังกล่าว  
โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้เรื่องข้อบังคับ
ระดับอาเซียนเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ การพัฒนา
อุตสาหกรรมทางการแพทย ์ ความต ้องการ 
ของแพทย์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ และรับฟังมุมมอง
ของผู ้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  
เพื่อผลักดันให ้ ผู ้ประกอบการสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล กระตุ้นให้เกิดการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ส่งผลให ้
การด�าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศ และ
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกมีความราบรื่นพร้อม
เข้าสู่เออีซี และเป็นที่ยอมในระดับสากลต่อไป



WTO/TBT
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มาตรการที่แจ้ง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สมอ. เป็นหน่วยงานแกนกลางในการปฏิบัติตามพันธกรณีตามมติคณะรัฐมนตรี  

ในเร่ืองความตกลงว่าด้วยอปุสรรคทางเทคนคิต่อการค้า (Agreement on technical barriers 

To Trade: TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้สรุปสาระส�าคัญของกฎระเบียบ

ด้านเทคนิคและมาตรฐานระหว่างกันของประเทศสมาชิก WTO มาให้ทราบกันอยู่เสมอ 

ใน สมอ สาร เป็นประจ�าทุกเดือน เพ่ือเป็นข้อมูลทางการค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน 

และเอื้อประโยชน์ต่อการค้า รวมทั้งส่งเสริมประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ

ในการจัดท�าและใช้บังคับกฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานแก่ประเทศก�าลังพัฒนา

สมอ สาร ฉบับนี้ ขอน�าเสนอความความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐาน

ของประเทศสมาชกิองค์การการค้าโลกสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ประกาศร่างระบบควบคมุจ�ากดั

การใช้สารเคมีอันตรายในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Notification G/TBT/N/

ARE/265)

 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on 
Technical Barriers to Trade: TBT) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้แจ้งองค์การการ
ค้าโลก ตามเอกสารหมายเลข G/TBT/N/ARE/265 เรื่อง Emirates control 
scheme to restrict the use of hazardous materials in electronic and 
electrical devices
วันที่แจ้ง     3 สิงหาคม 2558
วันที่มีผลบังคับใช้    ยังไม่ก�าหนด 
วันที่ก�าหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้าน 60 วันหลังจากประกาศ

การใช้สารเคมีในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์



สาระโดยสรุป

หน่วยงานด้านมาตรฐานและมาตรวิทยาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์

ได ้ก�าหนดแผนจ�ากัดการใช ้สารเคมีอันตรายส�าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and electronic equipment : EEE) ซึ่งรายละเอียด

ของเนื้อหาประกอบด้วย บทนิยาม ขอบข่าย ความรับผิดชอบของผู้จัดจ�าหน่าย 

ข้อก�าหนดทางวิชาการ การตรวจสอบรับรอง การตรวจติดตามในท้องตลาด  

บทลงโทษและการละเมดิ บทบญัญัติสดุท้าย ช่วงเวลาเปลีย่นผ่าน การยกเลกิ และ

การตพีมิพ์และการน�าไปใช้ ซึง่กลุม่เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ทีอ่ยูใ่นข่ายม ีดังนี้ 

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นยอมให้ปนเปื้อนสารเคมีสูงสุดโดยน�้าหนัก

ในวัสดุเนื้อเดียวกัน มีดังนี้ ตะก่ัว (0.1%) ปรอท (0.1%) แคดเมียม (0.01%)  

Hexavalent chromium (0.1%) PBB (0.1%) PBDE (0.1%) DEHP (0,1%) 

BBP (0,1%) DBP (0,1%) DIBP (0,1%) 

ส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ได้รบัการยกเว้น มดีงันี้

1. เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

2. เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก 

3. อุปกรณ์ IT และโทรคมนาคม 

4. อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 

5. อุปกรณ์ไฟส่องสว่าง 

6. เครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

7. ของเล่นและอุปกรณ์กีฬา 

8. เครื่องมือทางการแพทย์ 

9. เครื่องมือวัดและควบคุม 

10. เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 

11. อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายกลุ ่มผลิตภัณฑ์ 

ดังกล่าวข้างต้น 

1. ผลิตภัณฑ์ที่น�าไปใช้ เพื่อความมั่นคง และใช้ในกิจการทางทหาร

2. ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ เพื่อใช้ในอวกาศ

12 สมอสาร



วัตถุประสงค์

ก�าหนดคุณภาพ คุม้ครองสขุภาพและความปลอดภยั ป้องกนัการหลอกลวง 

และคุ้มครองผู้บริโภค

นอกจากนี้ หน่วยงานด้านมาตรฐานและมาตรวิทยาของสหรัฐอาหรับ 

เอมเิรตส์ได้ก�าหนดช่วงเวลาเปลีย่นผ่านส�าหรบัผลติภณัฑ์ทัง้หมดทีอ่ยูใ่นท้องตลาด

ก่อนวันที่ตีพิมพ์ในประกาศสามารถจ�าหน่ายได้จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2561  

ส่วนเครื่องมือทางการแพทย์และ เครื่องมือวัดและควบคุมจะไม่อนุญาตให้วาง

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563   

ในการนี้ ผู้ประกอบการไทยที่จะส่งออกสินค้าที่มีส่วนผสมของสารเคมี 

ดังกล่าวควรปรับตัวให้สอดรับกับเงื่อนไขของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อให้

สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

ท่านผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ที่ กลุ่มความตกลง 

ด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า โทร. 02-202-3504 โทรสาร 02-202-3511  

Email: wto@tisi.go.th

3. ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ เพื่อเป็นชิ้นส่วนในอุปกรณ์ที่ได้รับการยกเว้น

4. เครื่องมือในงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

5. การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่

6. ยานพาหนะท่ีใช้ในงานขนส่งบคุคลหรือสนิค้า ยกเว้นยานยนต์ไฟฟ้า 2 ล้อ

ที่ไม่ผ่านการรับรองเฉพาะแบบ

7. เครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ในงานถนน เพื่อใช้ในงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

8. เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการปลูกถ่าย

9. อุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังแสงอาทิตย์ เพื่องานสาธารณะ 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย

10. ผลติภัณฑ์ท่ีออกแบบมา เพือ่งานวิจยัและพฒันาทีท่�าเฉพาะธุรกจิต่อธุรกจิ
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14 สมอสาร

นายหทัย อู ่ไทย เลขาธิการส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
มอบใบอนญุาตแสดงเครือ่งหมายมาตรฐาน มอก.535-2556 กระเบือ้งคอนกรีตมงุหลงัคา 
และ มอก.2619-2556 กระเบื้องคอนกรีตเสริมประกอบส�าหรับมุงหลังคา แก่  
บรษิทั ผลติภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) โดยนายสาธติ สดุบรรทดั กรรมการผูจ้ดัการบรษิทัฯ 
เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ อาคาร สมอ.

TISI News

Activities&

สมอ. มอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก.
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ส�านกังานมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม จดัสมัมนาพฒันาบคุลากรเพือ่เพิม่พนู
ความรูใ้นการปฏิบติังานในหวัข้อเรือ่ง ความตกลงว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกทางการค้า 
(Agreement on Trade Facilitation: TFA) โดยวทิยากรจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
และส�านักงานศุลกากรตรวจของผู ้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร  
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ อาคาร สมอ. 

สมอ. จัดสัมมนา 
ความตกลงว่าด้วยการอำานวยความสะดวกทางการค้า



16 สมอสาร

สมอ. จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมใช้คู่มือประชาชน
รับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน

นายหทยั อูไ่ทย เลขาธกิาร สมอ. ให้เกียรตเิป็นประธาน เปิดงานสมัมนาเชงิปฏบิตัิ
การเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนคู่มือประชาชน การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
โดยมีอุตสาหกรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ 
เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเฟอร์จูน เมอร์เคียว กรุงเทพฯ
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นายหทัย อู่ไทย เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง "มาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ไทยในอาเซียนปี 2015" เพื่อให้ความรู้ 
ความเข้าใจในมาตรฐานดังกล่าว รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล แก่ผู้ประกอบการ บุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 สมอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานเครื่องมือแพทย์
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นางสาวสมจติต์ สจัพนัโรจน์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานเปิดการสมัมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เรื่อง การมาตรฐาน และการด�าเนินงานของ สมอ. แก่  
ครูอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา เขตพ้ืนที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558  
ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

ส มอ .  จั ด สั ม มน า  มอก . 9 999  
น�าอตุสาหกรรมไทยสูค่วามยัง่ยนื เพือ่ให้ความรู้
ความเข้าใจและแนวทางการน�าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ในภาค
อุตสาหกรรม ให้แก่ ผู ้ประกอบการ และ 
หน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
2558 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สมอ. จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้การมาตรฐาน

สมอ. จัดสัมมนา มอก. 9999 
นำาอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน
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นางสาวสมจติต์ สจัพนัโรจน์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานเปิดการสมัมนา
กระบวนการก�าหนดมาตรฐานกับ หน่วยงานเครือข่ายก�าหนด มาตรฐานของ สมอ.  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

สมอ. เตรียมความพร้อม
จัดสัมมนากระบวนการกำาหนดมาตรฐาน

ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย
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นางสาวสมจติต์ สจัพนัโรจน์ และนายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกลุ รองเลขาธิการ สมอ. 
ร่วมให้การต้อนรบั พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะในการประชมุ
คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า คร้ังที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2558 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

สมอ. ร่วมให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรี
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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
ผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการโฆษณา 

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

เตือนร้านจำาหน่ายทั่วประเทศ  
ระวังมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่
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