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“ผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา มาตรฐาน มอก.”
   .....ความหวังครั้งใหม่ของชาวสวนยาง

มอก. 17065-2556 
(ISO/IEC 17065:2012)  
หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์
สู่การยอมรับในอาเซียน 
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การประชุมคณะทำ�งานคณะทำี่ 2 
ด้านการตรวจสอบและรับรอง ครั้งทำี่ 30
ภายใต้คณะกรรมการทำี่ปรึกษา
ด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน 
(ACCSQ)

สมอ. เปิดประตูสู่ AEC

มาตรฐานเมลามีน 
เพื่อคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัย



เรื่องประจำ�ฉบับ
“ผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา มาตรฐาน มอก.”

   .....ความหวังครั้งใหม่ของชาวสวนยาง



เรื่องประจ�ำฉบับ
โดย: นางสาวกมลวรรณ ขวัญพิชัย
       นักวิชาการเผยแพร่ช�านาญการ

“ผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา มาตรฐาน มอก.”
   .....ความหวังครั้งใหม่ของชาวสวนยาง

ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรท่ีทรงคณุค่า  
เน่ืองจากสามารถน�ามาท�าประโยชน์ได้ต้ังแต่น�้ายาง 
จนถึงไม้ยาง ในขณะท่ีประเทศไทยเป็นผู้ส่งออก
ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางอันดับหนึ่งของโลก  
แต่สถานการณ์ยางพาราโลกกลับมีความต้องการ 
ลดลงโดยเฉพาะประเทศจีนที่เป็นผู ้ซื้อรายใหญ่
อนัดบั 1 ของโลก อย่างต่อเนือ่งในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา 
โดยความต้องการใช้ยางโลกอยูใ่นระดับ 12.4 ล้านตนั  
ซึง่เป็นการเตบิโตในระดับต�า่สดุต้ังแต่ปี 2556 ส่งผล
ต่อสถานการณ์ยางพาราในประเทศไทยการผลิต
ยางพาราลดลง 4.5 ล้านตัน การส่งออกในปี 2558  
ปริมาณการส่งออก 4.1 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อน 
ร้อยละ 3.1  และมูลค่าการส่งออกยางยังคงลดลง
อย่างต่อเนือ่งถึงร้อยละ 21.4 ท�าให้เกษตรกรบางส่วน 
เลกิกรดียางซึง่ปัจจบุนัมเีกษตรกรปลกูยางพารากว่า 
22 ล้านไร่ และเกิดการชะลอการท�าส่วนยางของ
เกษตรกรรายใหม่ ประกอบการมีประสบปัญหา
ต้นทนุการผลิตยางท่ีสงูขึน้จากวตัถดิุบประกอบ เช่น 
ปุ๋ยเคมี และเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร

จากปัญหาดังกล ่าว รัฐบาลได ้ออก
มาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรชาวสวนยาง ไม่ว่า 
จะเป็นโครงการส่งเสรมิการใช้ยางในหน่วยงานภาครฐั 
การรับซื้อยางในราคาสูงกว่าท้องตลาด ทั้งสอง
นโยบายเป็นเพียงการบรรเทาปัญหาในระยะส้ัน  
เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ และ 
การพฒันาอย่างยัง่ยนืโดยการก�าหนดมาตรฐาน และ
น�าผลการวจิยัมาต่อยอดพฒันาผลติภณัฑ์นวัตกรรม
เป็นหลัก 

สมอ. ได้รับมอบหมายจากกระทรวง
อตุสาหกรรม ขานรบันโยบายของรฐับาลแก้ไขปัญหา
ยางพาราตกต�่า ดังนี้

  เร่งด�าเนินการก�าหนดมาตรฐานยาง  
  และผลิตภัณฑน์วัตกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาง 
  โดยตั้งเป้าปรับปรุง

วิ ธีการท�างานโดยลดขั้นตอน ปรับ
กระบวนการประชุมวิชาการ คาดว่าจะสามารถ
ก�าหนดมาตรฐานให้แล้วเสรจ็ภายใน 3-4 เดอืน ขณะนี้  
สมอ. ก�าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์ทีท่�าจากยางพารา
จ�านวน 119 มอก. เป็นมาตรฐานบังคับส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย เช ่น ยางในรถ
จักรยานยนต์ หัวนมยางดูดเล่น และหัวนมยาง
ส�าหรบัขวดนม โดยล่าสดุได้ร่วมกบัสถาบนัการศึกษา
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จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภาคใต้ 
การยางแห ่งประเทศไทย ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วิจัยและ
พัฒนาเพื่อน�าผลจากการวิจัยการใช้น�้ายางพารา 
เป็นวตัถุดบิมาผลติผลิตภณัฑ์ เช่น แผ่นยางปูพืน้ลาน
กีฬาเอนกประสงค์ หมอนเจลยางพารา ถุงมือผ้า
เคลอืบยางพารา หมอนยางพารา ถงุนิว้ยาง (Rubber 
Finger cot) ยางชะลอความเร็ว (Rubber speed 
hump) ยางปูพ้ืนรถยนต์ (Automotive rubber 
mats) ยางปัดน�้าฝน (Rubber wiper blade)  
ยางรัดของ (Rubber bands) และยางโอริง  
(Rubber O-ring)   ผ้าเคลือบน�้ายางส�าหรับปูบ่อน�้า 
พื้นสนามฟุตซอลยางธรรมชาติ แอสฟัลต์เมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ซ่ึงจะมีการ
ด�าเนินงานปรับปรุงคุณภาพให้แล้วเสร็จเป็นไปตาม
มาตรฐานโดยเร็ว คาดว่าไม่เกินปี 2559 นี้

  หลังจากการก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์   
  อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์นวัตกรรม  
  การรับรองคุณภาพ 

ผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการส�าคัญแก ่
ผูป้ระกอบการ หรือกลุม่เกษตรชาวสวยยางทีต้่องการ 
ผนัตนเองมาเป็นผูผ้ลติ ในการผลติผลติภณัฑ์แปรรปู
จากยางพาราที่ได้มาตรฐานได้อย่างมีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐาน มอก. เกิดความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์  
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สร้างมูลค่าเพิ่มให้
แก่ผลิตภัณฑ์ เกิดความต้องการในท้องตลาด 
สามารถขยายช่องทางไปสู่การจัดซ้ือจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุของภาครัฐได้

  สร้างเครือข่าย สร้างความร่วมมือ  

สมอ. ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภาคใต้ ช่วยเหลือเกษตรกร
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ชาวสวนยางวิทยาเขตภาคใต้ส่งเสรมิ
ให้เกษตรกรชาวยาง ในหลายพื้นที่ เช่น ชุมพร 
สตูล ยะลา และปัตตานี โดยเฉพาะชุมชน
สหกรณ์กองทุนชวนยางสตูล จ�ากัด ถือเป็นต้น
แบบการรวมตัวของภาคเกษตรที่เข้มแข็ง โดยมี 
สมอ. ให้ความช่วยเหลอืด้านวชิาการ และเทคนคิ  
และต่อยอดรวมตัวก่อตั้งโรงงานขนาดเล็ก  
เพื่อผลิตแผ่นยางปูพื้นลานกีฬาเอนกประสงค์ 
จ�าหน่ายให้แก่หน่วยงานราชการในพื้นที่ 

ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สมอ. และ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภาคใต้  
โดยร่วมกันก�าหนดมาตรฐาน สนับสนุน
บุคลากรทางการวิจัย ความรู้ด้านการก�าหนด
มาตรฐาน 

จากการน�าร่องของ สมอ. และ มอ. 
ที่ช่วยผลักดันก�าหนดมาตรฐาน และรับรอง
มาตรฐาน ท�าให้ปัจจบุนัเกดิเป็นรปูธรรม โดยกลุม่
เกษตรในจังหวัดสตูลรวมตัวกันก่อตั้งโรงงาน
ขนาดเล็ก ภายใต้ชือ่ ชมุนมุสหกรณ์กองทนุยางสตูล  
เพ่ือผลิตแผ่นยางปูพื้นลานกีฬาเอนกประสงค์ 
โดยมีวิทยากรจาก สมอ. ลงพ้ืนที่ให้ค�าปรึกษา
ช่วยเหลือทางวิชาการด้านการควบคุมคุณภาพ 
ซึ่งขณะนี้ ชุมชนฯ อยู่ระหว่างการเตรียมยื่นขอ
การรับรอง มอก. ท�าให้เกดิการจ้างงานเกษตรกร
ยางพาราในพืน้ทีเ่พิม่มากขึน้ สามารถเพิม่ผลผลติ
ทางการเกษตรเพื่อน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่ได้ตามมาตรฐาน



มอก. 17065-2556 (ISO/IEC 17065:2012)  
   หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์สู่การยอมรับ 

               ในอาเซียน 
ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์

อุตสำหกรรม เป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ  
ที่มีพันธกิจส�าคัญคือ การก�าหนดมาตรฐาน  
การตรวจสอบรับรอง และการส่งเสรมิและพฒันา 
ให้ความรู้ด้านการมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการ 
และผู้บริโภคในทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง 
เป็นระยะเวลากว่า 47 ปี เพือ่เพิม่ขีดความสามารถ 
ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถ
แข่งขันได้ และคุ ้มครองผู ้บริโภคให้ได ้รับ 
ความปลอดภยัในชวีติและทรัพย์สนิ  นอกจากนี้  
ยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
มาตรฐานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยกระจายงาน
ด้านการมาตรฐานไปยังหน่วยงานเครือข่าย
ของ สมอ. จ�านวน 31 แห่ง และได้โอนถ่ายงาน 
การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพของ
โรงงานให้หน่วยตรวจ (IB) ที่ได้รับการแต่งต้ัง
จ�านวน 14 หน่วยงาน ด�าเนินการแทน สมอ. 
เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
และร่วมผนึกก�าลังในการพัฒนางานมาตรฐาน
ของประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ ตลอดจน
ส่งเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
ให้มีศักยภาพ 
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การตรวจสอบรบัรอง เป็นโครงสร้าง
พื้นฐานคุณภาพของระบบการมาตรฐานของ
ประเทศ ซึ่งมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับคุณภาพสินค้าและบริการ 
ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ของประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
สมอ.  ให้ความส�าคญักับการพฒันาหน่วยรบัรอง
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยได้ประกาศใช้
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม การตรวจสอบ 
และรับรอง – ข้อก�าหนดส�าหรับหน่วยรับรอง
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ  
มอก. 17065-2556 ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน
กับมาตรฐานส�าหรับหน่วยรับรองของสากล  
คือ ISO/IEC 17065 : 2012 Conformity  
assessment – Requirements for bodies 
certifying products, processes and services 
โดยรับมาใช้ในระดับเหมือนกันทุกประการ  
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ซึง่หน่วยรับรองทีผ่่านการรบัรองตามมาตรฐาน
นีจ้ะเปน็เครือ่งการนัตีได้ว่า การด�าเนินการของ
หน่วยงานจะมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล มรีะบบการบรหิารงานเป็นไปตามขัน้ตอน
ตามหลักวิชาการ และมีความเป็นกลาง รวมทั้ง
ทกัษะความสามารถของเจ้าหน้าทีเ่ป็นทีย่อมรบั 
ปัจจบุนัมหีน่วยรับรองของไทยได้รับการรบัรอง
ตามมาตรฐานนี้แล้วจ�านวน 3 ราย รวมทั้ง
สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ (สฟอ.) ท่ีได้จดั
ให้มีพิธีมอบใบรับรอง ISO/IEC 17065 : 2012 
ไปเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาด้วย 

การได้รับการรับรองแสดงให้เห็นว่า  
สถาบันฯ มีความสามารถ มีความสม�่าเสมอ 
และความเป็นกลางในการด�าเนนิงานของหน่วย
รบัรองผลติภณัฑ์ โดยสถาบนัฯ ได้ให้การรับรอง
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
ภายใต้เครื่องหมาย EEI Mark หลังจากที่ 
ผู้ประกอบการได้รับการรับรองจากสถาบันฯ 
สามารถน�าผลที่ ได ้มาขอใบอนุญาตแสดง

เครื่องหมายมาตรฐานกับ สมอ. ได้ ซึ่งจะช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการทดสอบซ�้าซ้อน อ�านวย 
ความสะดวกให้ผู้ประกอบการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

มอก.17065-2556 ฉบบันี ้จะช่วยให้ 
ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจากประเทศ 
ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้จากอาเซยีน (ISO/IEC 17065 
:2012) ท้ังหมด 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย 
ฟิลปิปินส์ เวยีดนาม สงิคโปร์ และประเทศที ่5 คอื 
ประเทศไทย ซึง่ สฟอ. ก�าลงัจะได้รบัการแต่งตัง้ 
เร็วๆ นี้  หลังจากที่ สฟอ. ได้รับการรับรอง
จะให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอการรับรอง
มาตรฐานผลติภณัฑ์ภายใต้เครือ่งหมาย EEI Mark  
ซึ่งจะมีส ่วนส�าคัญในการผลักดันให้การส่ง
ออกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ
ไทยสู ่ตลาดอาเซียนมีความคล่องตัวมากข้ึน 
เนื่องจากประเทศสมาชิกมีความตกลงยอมรับ
ในมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ดังกล่าวร่วม
กัน สามารถส่งสินค้าท่ีได้รับรับรองไปจ�าหน่าย
ยงัประเทศสมาชิกทีม่ข้ีอตกลงร่วมกันโดยได้รบั
อนุญาตภายใน 5 วัน ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ประกอบ
การ ลดค่าใช้จ่าย รวดเร็ว เพิ่มมูลค่าการส่งออก
ให้กับประเทศ สอดรับกับในอนาคตที่คาดว่า
ตลาดอาเซยีนมแีนวโน้มเติบโตดี โดยปี 2558 ที่
ผ่านมาไทยส่งออกไปตลาดอาเซียนราว 1 หมื่น
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือด้วยสัดส่วนราว 19% 
ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดราว 5.4 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐ”
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การประชุมคณะทำ�งานคณะทำี่ 2 
ด้านการตรวจสอบและรับรอง ครั้งทำี่ 30

ภายใต้คณะกรรมการทำี่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน 
(ACCSQ)

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่กรุงเทพมหานคร

อาเซียน โดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาด้าน
มาตรฐานและคณุภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative 
Committee for Standards and Quality – ACCSQ)  
ได้จดัตัง้คณะท�างานคณะท่ี 2 ด้านการตรวจสอบและรบัรอง
(Working Group 2 on Conformity Assessment)  
ขึ้นเพื่อสนับสนุนACCSQ ในการด�าเนินนโยบายด้าน
มาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองของอาเซียน  
การเสรมิสร้างโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคนคิด้านการตรวจสอบ 
และรับรองของอาเซียนให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล   
รวมถึงการให้ความช่วยเหลอืด้านวชิาการว่าด้วยการตรวจสอบ 
และรับรองและการรับรองระบบงานแก่คณะท�างาน 
รายสาขาผลติภณัฑ์ภายใต้ ACCSQ โดยมปีระเทศมาเลเซีย
ท�าหน้าทีเ่ป็นประธาน (Chair) และไทยเป็นประธานร่วม 
(Co-Chair) 

ในปี 2559 เป็นวาระท่ีประเทศไทย โดย สมอ. 
เป ็นเจ ้าภาพจัดการประชุมคณะท�างานคณะที่  2  
ด้านการตรวจสอบและรบัรอง ครัง้ที ่30 ระหว่างวนัที ่17-19 
กมุภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมปทมุวนัปริน้เซส กรงุเทพฯ  
โดยคณะผู ้แทนไทยประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีท�าหน้าที่เป็นหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation 
Body – AB) จาก 4 กระทรวงที่เ ก่ียวข้อง ได้แก่  

สมอ. เปิดประตูสู่ AEC

กระทรวงอุตสาหกรรมโดย สมอ. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ 
อาหารแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ และกระทรวงสาธารณสุข 
โดยกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์
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การตรวจสอบและรับรอง 
(Conformity Assessment)

เป็นการแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการผลิต ระบบงาน บุคลากร หรือ 
หน่วยงาน มีคณุสมบตัเิป็นไปตามข้อก�าหนดทีร่ะบุ 
โดยอาจระบุไว้ในรูปของกฎระเบียบ มาตรฐาน 
หรือข้อก�าหนดทางวิชาการ 

กิจกรรมการตรวจสอบและรับรอง 
ที่ปรากฏในมาตรฐานต่างๆ โดยทั่วไปจะประกอบ
ด้วย การทดสอบ (Testing) การสอบเทียบ  
(Calibration) การตรวจ (Inspection) การรบัรอง 
(Certification) หรือในบางประเทศเรียกการ
รบัรองว่าการจดทะเบียน (Registration) และการ
รับรองระบบงาน (Accreditation)



ในปีนี้มีผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยท่ีมีคุณภาพยอดเยี่ยมได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลผลิตภัณฑ์
ยอดเยี่ยมของประเทศไทยจ�านวน 41 ผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้ 
สรุปผลการประชุมทำี่ส�คัญ 

การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
กบักลุม่ประเทศกมัพชูา ลาว และเมียนมาร์ 
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การประชุม ACCSQ WG 2 คร้ังท่ี 30 เน้น
ประเด็นเกีย่วกับการจัดท�าแผนงานของ WG 2 ให้สอดรับ
กบัยทุธศาสตร์ด้านมาตรฐานและการรับรองของอาเซยีน ปี 
2016-2025 โดยทีป่ระชมุพจิารณาให้การรบัรองแผนงาน
ของ WG 2 ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ดงัน้ี 

ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการจัดตั้ง
หน่วยรบัรองระบบงานแห่งชาต ิ(National Accreditation  
Body – NAB) ของประเทศกมัพชูา ลาว และเมียนมาร์ (CLM)  
ซึ่งประเทศสมาชิกอื่นในอาเซียนได้ให้ความช่วยเหลือ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการในรูปแบบการให้
ความรู้และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ CLM เพื่อให้สามารถ
จัดตั้งหน่วยรับรองระบบงานแห่งชาติตามแนวทางสากล 
และสามารถตรวจประเมินห้องปฏบิตักิารทดสอบ หน่วยตรวจ  
และหน่วบรับรองของ CLM ในการนี้ กลุ่มประเทศ CLM 
ได้จับคู ่การด�าเนินงานกับประเทศสมาชิกอื่น ได้แก่ 
ประเทศกมัพชูาได้จดัท�าบันทกึความเข้าใจ (Memorandum  
of Understanding – MoU) กับกระทรวงอุตสาหกรรม
ของไทย และได้ด�าเนนิการจดัฝึกอบรมมาตรฐานทีเ่กีย่วกบั 
งานตรวจสอบและรบัรอง เช่น ISO/IEC 17025 การสนบัสนนุ 
ให้เข้าร่วมเป็น associate member ใน PAC และ  
ALPAC การจัดท�าร่างกฎหมาย Cambodia National  
Accreditation ประเทศลาวได้จดัท�า MoU กบัหน่วยรบัรอง 
ระบบงานของเวียดนาม และได้ด�าเนินการจัดฝึกอบรม 
และสังเกตการณ์ประเมินร่วมกับหน่วยรับรองระบบงาน
ของเวียดนาม รวมถึงการจัดท�าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการรับรองระบบงาน และประเทศเมียนมาร์ 
อยู ่ระหว่างจัดท�าร่างกฎหมายด้านการมาตรฐานและ 
การจัดตั้งหน่วยรับรองระบบงาน รวมถึงการจัดท�า MoU 
กับหน่วยรับรองระบบงานของสิงคโปร์ 

1. การส่งเสริมการยอมรับในผลการตรวจสอบและ
รับรองจากหน่วยงานภาครัฐในอาเซียน 

2. การเพิม่ขีดความสามารถของหน่วยรับรองระบบ
งาน หน่วยตรวจสอบและรับรอง รวมถึงการช่วย
พัฒนาหน่วยรับรองระบบงานในกลุ่มประเทศ
สมาชิกทีอ่ยูร่ะหว่างจดัตัง้หน่วยรบัรองระบบงาน 
ได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา ลาว 
และเมียนมาร์ 

3. การส่งเสรมิให้ภาคเอกชนเข้ามามส่ีวนร่วมในงาน
บริการตรวจสอบและรับรองให้มากขึ้นเพื่อ
รองรับความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม 

4. การให้การสนับสนุนด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบและรับรอง และการรับรองระบบ
งานแก่คณะท�างานสาขาอื่นๆ ของอาเซียนที่ไม่
อยู่ภายใต้ ACCSQ เช่น ASEAN Committee 
for Science and Technology (COST) และ 
ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture 
and Forestry (AMAF) เป็นต้น 



บทำบาทำของ สมอ. 

ความร่วมมือด้านการตรวจสอบ
และรับรองกับประเทศคู่เจรจา
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ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการด�าเนิน
ความร่วมมอืกบัสหภาพยโุรปภายใต้โครงการ The ASEAN 
Regional Integration Support from the EU (ARISE) 
Programme ในการจัดท�าเอกสารแนวทางปฏิบัติ  
(Guideline) จ�านวน 2 เรื่อง ได้แก่ ASEAN Guidelines 
on Accreditation and Conformity Assessment  
เพื่อใช้เป็นแนวทางพ้ืนฐานในการด�าเนินงานของหน่วย
ตรวจสอบและรับรองภายในอาเซียนเพื่อสนับสนุน 
การยอมรับร่วมในผลการทดสอบและการรับรองตาม 
ความตกลงรายสาขาของอาเซียน และ ASEAN Guidelines  
on Sectoral Network of Laboratories เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบ
อ้างอิงภายในอาเซียน (ASEAN Reference Laboratories) 

ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการด�าเนิน
ความร่วมมือกับสถาบัน Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt (PTB) แห่งเยอรมนีภายใต้โครงการ 
ASEAN-PTB Project on Improvement of  
the Quality Infrastructure in ASEAN ท่ีให้การสนบัสนนุ
ด้านวิชาการแก่ประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์  
ในการจัดต้ังหน่วยรับรองระบบงานแห่งชาตริวมถงึการจดั 
Workshops on Accreditation Marketing/Awareness 
2016 – 2017 เพือ่ช่วยสร้างการตระหนักรู้ถึงการให้บริการ 
ด้านการรบัรองระบบงานภายในภมูภิาคอาเซยีนตามแผนงาน 
ของ WG 2 ที่มีเป้าหมายส่งเสริมให้เกิดการยอมรับในผล
การตรวจสอบและรบัรองจากหน่วยงานภาครฐัในอาเซยีน 

การด�าเนินงานของ สมอ. ในฐานะ
สถาบันมาตรฐานแห่งชาติและหน่วยรับรองระบบ
งานแห่งชาติ (NAB) ที่มีการจัดระบบตามมาตรฐาน
สากล และได้รับการยอมรับผ่านข้อตกลงการ
ยอมรับร่วมขององค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่  
Pacific Accreditation Cooperation (PAC), Asia 
Pacific Laboratory Accreditation Cooperation 
(APLAC), International Accreditation Forum (IAF)  
และ International Laboratory Accreditation  
Cooperation (ILAC) ท�าให้ไทยเป็นประเทศที่มี
บทบาทน�าใน WG 2 มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการ
รับรองระบบงานแก่ประเทศต่างๆ ในอาเซียน 
นอกจากจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทาง
วิชาการให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน ยังเป็นการ 
ส่งเสรมิบทบาทและการใช้โอกาสใน AEC เพ่ือขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ากับประเทศ
เพื่อนบ้านตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยเหตุนี้  
สมอ. จึงต้องท�าหน้าที่ประสานการท�างานเป็น 
เครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่ให้การด�าเนนิ
การสอดประสานไปในทิศทางและยุทธศาสตร์
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศ 



สกู๊ปพิเศษ
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มาตรฐานเมลามีน 
เพื่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

ปัจจุบันมีโรคภัยมากมาย 
ที่วงการแพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุแต่ก็พอ 
จะอนุมานได้ว่า ”อาหารและสิง่แวดล้อม” 
มีส ่วนส�าคัญท่ีท�าให้เกิดโรคต่างๆ ได้  
พลาสตกิสมัผสัอาหาร เช่น ภาชนะเมลามนี 
เป ็นสิ่งหนึ่งที่แวดล ้อมตัวเราท่ีมีส ่วน
เก่ียวข้องกับร่างกายโดยผ่านทางอาหาร 
เพราะทุกวันนี้มีผู ้คนจ�านวนมากนิยมใช้
ภาชนะเมลามีน เช่น จาน ชาม ถ้วย ถาด  
รวมถึงเครื่องใช้เมลามีน เช่น ช้อน ส้อม 
ตะเกียบ ทัพพี กันอย ่างแพร ่หลาย  
ด้วยเพราะมนี�า้หนกัเบา ตกไม่แตก ราคาถกู  
มีลวดลายตกแต่งสวยงาม นอกจากนี้  
ยังเป็นภาชนะยอดฮิตท่ีใช้ตามร้านอาหาร 
ศูนย ์อาหาร และภัตตาคารอีกด ้วย 
เมื่อเทียบกับภาชนะและเครื่องใช้ท�าด้วย
แก้ว เซรามิก โลหะเหล็กสแตนเลส หรือ
อะลูมิเนียม 

โดย: นางกรรณิการ์ โตประเสริฐพงศ์
       นักวิชาการมาตรฐานช�านาญการพิเศษ

ภาชนะเมลามีน

ภาชนะคล้ายเมลามีน

“เมลำมนี” เป็นค�าย่อมาจาก “เมลามนีฟอร์แมล 
ดีไฮด์ (melamine formaldehyde)”  หรือ “เมลามีน 
ฟอร์แมลดีไฮดเ์รซนิ (melamine formaldehyde resin)” 
ผลิตจากการพอลิเมอไรเซชันระหว่างเมลามีนกับฟอร์แมล 
ดไีฮด์ เป็นพลาสตกิทนต่อการแพร่กระจายของสารเคมทีีอ่ยู่
ในพลาสติกออกมาปนกบัอาหารได้ทีอ่ณุหภูมปิระมาณ 100 o C  
ในทางวชิาการเมลามีนเป็นพลาสตกิประเภทเทอร์โมเซตคอื
เป็นพลาสติกที่ใช้งานแล้วน�ากลับไปรีไซเคิลไม่ได้ 
หมายเหตุ พลาสติกประเภทเทอร์โมเซต (thermoset plastic) 
หมายถึง พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างทางเคมีแปรสภาพถาวรระหว่าง
กระบวนการขึน้รูป และหลงัการแปรสภาพแล้วน�ามาหลอม ละลาย 
หรือขึ้นรูปใหม่อีกไม่ได้ 

ภาชนะท่ีคล้ายกับเมลามีนได้แก่ ภาชนะที่ท�า
จาก “ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ (Urea-formaldehyde)”  
ผลติจากการพอลเิมอไรเซชนัระหว่างยเูรยีกบัฟอร์แมลดีไฮด์  
เป็นพลาสติกทนต่อการแพร่กระจายของสารเคมีที่อยู่ใน
พลาสติกออกมาปนกบัอาหารได้ทีอุ่ณหภมิูประมาณ 60 o C  
เป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมเซตเช่นเดียวกับเมลามีน  
ซึ่งต่อไปนี้ขอเรียกว่า “ยูเรีย” โดยทั่วไปมีความเข้าใจว่า 
เป็นเมลามีนปลอม
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ภาชนะเมลามีน และภาชนะคล้ายเมลา
มีนในท้องตลาด 

อันตรายที่เกิดจากการใช้ภาชนะยูเรีย

มาตรฐานภาชนะเมลามีน

ปัจจุบันภาชนะเมลามีนและภาชนะ 
ยูเรียมีลักษณะคล้ายกับเมลามีนมีจ�าหน่ายใน 
ท้องตลาดและใช้กันท่ัวไปอย่างแพร่หลายในขณะนี้  
พบว่ามี 5 แบบ ดังนี้

1. ตัวภาชนะเป็นเมลามีนทั้งชิ้น 

2. ตัวภาชนะเป็นยูเรียทั้งชิ้น 

3. ตัวภาชนะเป็นยูเรีย แต่เคลือบผิวด้านใน
ด้วยเมลามีน  

4. ตัวภาชนะเป็นยูเรีย แต่เคลือบผิวด้านนอก
ด้วยเมลามีน  

5. ตัวภาชนะเป็นยูเรีย เคลือบผิวด้านในและ
ด้านนอกด้วยเมลามีน 

การน�าภาชนะยูเรียใส่อาหารร้อนท่ี
อุณหภูมิเกิน 60-70 oC จะมีการแพร่กระจายของ
สารเคมีต่างๆ จากผิวหรือเนื้อยูเรีย เช่น ฟอร์แมล 
ดีไฮด์ โลหะหนักในสี ลงสู่อาหารตามด้วยการเข้าสู่
ร่างกายของผู้กินในเวลาต่อมา 

ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
(สมอ.) ประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน มาตรฐานเลขที่ มอก. 
524-2539 ซึง่ได้รบัการประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2539 เป็นมาตรฐานทัว่ไปส�าหรับ
ให้ผู้ผลิตในประเทศสมัครใจขอรับใบอนุญาตแสดง
เครือ่งหมายมาตรฐาน มาตรฐานนีไ้ด้รับการพิจารณา
จากกรรมการวิชาการคณะที่  381 มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ เมลามีน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วย
งานต่างๆ คือ 

1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3. ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
4. คณะวทิยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
5. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย  
6. สภาสตรแีห่งชาต ิในพระบรมราชนิปูถมัภ์
7. ส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค
8. สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย
9. บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
10. บรษิทั ศรไีทยซปุเปอร์แวร์จ�ากัด (มหาชน)
11. บริษัท รอสตี้ (มาลา) จ�ากัด  
12. ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม  

มาตรฐานนี้ครอบคลุมเฉพาะภาชนะ
และเครื่องใช้เมลามีนที่ใช้กับอาหาร เช่น จาน ชาม 
ถ้วย ถาดหลุม ช้อน ท�าจากสารอัดแบบเมลามีน 
-ฟอร์แมลดีไฮด์ ล้วนทั้งชิ้น เป็นภาชนะที่ผ ่าน
กระบวนการอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน ส�าหรับใช้
เตรียม เก็บ หรือบริโภคอาหาร   



ข้อกำาหนดใน มอก.  524-2539  
มอก. 524-2539  มาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน ก�าหนด
เกณฑ์คุณภาพซ่ึงใช้มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น JIS S 
2029-1984 Plastic Table Wares เป็นแนวทาง 
ดังนี้

● วัสดุ
ก�าหนดให้เมลามีนฟอร์แมลดีไฮด์เรซิน

ทีน่�ามาท�าภาชนะและเครือ่งใช้เมลามนี ควรเป็นชนดิ
ทีม่ตีวัเตมิเป็น แอลฟา-เซลลโูลส (alpha-cellulose) 
ที่ใช้กับอาหารได้

● ลักษณะทั่วไป
ก�าหนดให้ต้องสะดวกในการใช้งาน  

เช่น ถ้วยต้องวางตรงกลางจานรองได้สนทิ ฝาต้องปิด
ให้พอดกีบัภาชนะ ปากหรอืพวยต้องมลีกัษณะยกขึน้
เทแล้วไม่ท�าให้ของเหลวไหลย้อนลงมาตามภาชนะ 
และไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นผลเสียต่อการใช้งาน เช่น 
บิดเบี้ยว ร้าว และกรณีผิวเคลือบต้องสะอาด เรียบ 
สีสม�่าเสมอ ปราศจากต�าหนิ

● ควำมทนกรด
ก�าหนดให้เมือ่ผ่านการทดสอบตามวธิทีี่

ก�าหนดแล้วต้องไม่มีจุดหรือรอยฝ้าขาวที่ผิวภาชนะ
หรือเครื่องใช้เมลามีน 

● ควำมทนอุณหภูมิต่ำงๆ
ก�าหนดให้เมือ่ผ่านการทดสอบตามวธิทีี่

ก�าหนดแล้ว ภาชนะหรอืเครือ่งใช้เมลามนีต้องไม่แตก 
บิดเบี้ยว ร้าว หรือมีรอยต�าหนิใดๆ ที่อาจเป็นผลเสีย
ต่อการใช้งาน

● กำรดูดซึมน�้ำ
ก�าหนดให้ ต้องไม่เกิน 0.8 %

● ควำมต้ำนแรงกระแทก
ก�าหนดให้เมือ่ผ่านการทดสอบตามวธิทีี่

ก�าหนดแล้ว ภาชนะหรอืเครือ่งใช้เมลามีนต้องไม่ร้าว 
ไม่แตก  

● คุณลักษณะด้ำนควำมปลอดภัย
ก�าหนดให้เม่ือผ่านการทดสอบด้วยการ

แช่ตัวอย่างภาชนะในตัวท�าละลายต่างๆ ที่อุณหภูมิ
ตามที่ก�าหนดแล้ว สารที่ละลายออกมา เช ่น  
ฟอร์แมลดีไฮด์ ฟีนอล โลหะหนัก ต้องไม่เกินเกณฑ์
ที่ก�าหนด

นอกจากนี้ ในมาตรฐานยังก�าหนดเรื่อง
ของ “การบรรจุ” และ “เครื่องหมายและฉลาก”  
โดยการบรรจุ ก�าหนดให้บรรจุภาชนะหรือเครื่องใช้
เมลามีนในกล่องหรือหีบห่อที่แข็งแรง มีการป้องกัน
การเกิดรอยขีดข่วนหรือการกระแทก และสะดวก 
ในการเคลื่อนย้ายและขนส่ง

เครือ่งหมายและฉลาก ก�าหนดให้ภาชนะ 
หรือเครื่องใช้เมลามีนทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข 
อักษรหรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้
เหน็ได้ง่าย ชดัเจน และถาวร ได้แก่ ค�าว่า “เมลามนี” 
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด ชื่อผู้ท�าหรือโรงงานที่ท�า หรือ
เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ประเทศที่ท�า และ
กรณีบรรจุในหีบห่อต้องบอกจ�านวนชิ้นที่บรรจุ

ทั้งนี้ ในมาตรฐานมีการก�าหนดการชัก
ตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน พร้อมกับก�าหนดการ
ทดสอบคุณลักษณะต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

14 สมอสาร



การแก้ไขปรับปรุง มอก. 524-2539

คำาแนะนำาในการเลือกใช้ภาชนะเมลามีน

ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต

เนื่องจากมาตรฐานอ้างอิงของ มอก. 
524-2539 จากเดิมคือ JIS S 2029-1984 ได้รับการ
แก้ไขปรับปรุงและประกาศเป็นฉบับใหม่คือ JIS S 
2029-2002 (2011-10-20 Reaffirmed) ประกอบ
กับมีเหตุที่ว่ามีการใช้ภาชนะยูเรียแพร่หลายอยู่ใน
ขณะนี้บนความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นภาชนะเมลามีน 
หรืออาจเข้าใจถกูว่าไม่ใช่ภาชนะเมลามนีแต่ไม่ทราบ
วธิกีารใช้งานทีป่ลอดภยัซึง่เกีย่วข้องกบัอณุหภมิูทีใ่ช้ 
เช่น ใช้ใส่อาหารร้อนจดัอุณหภมูเิกนิ 60 o C จนเป็น
ท่ีมาของการกินสารพัดสารเคมีต่างๆ เข้าไปใน
ร่างกายเป็นประจ�า สมอ. จงึท�าการแก้ไขปรับปรงุให้
สอดคล้องกบัสภาวะทีเ่ป็นจรงิซึง่ขณะนีก้ารแก้ไขอยู่
ในระหว่างการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการ
วิชาการคณะที่ 381 ดังกล่าว 

ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน เป็น
ผลติภณัฑ์มาตรฐานทัว่ไป การแสดงเครือ่งหมายของ
ผู ้ประกอบการที่ได ้รับใบอนุญาตจะต้องแสดง
เครือ่งหมายมาตรฐานทัว่ไป  ทีผ่ลติภณัฑ์ ผูบ้รโิภค 
จึงควรสังเกตเครื่องหมายมาตรฐานก่อนซื้อภาชนะ 
และเครื่องใช้เมลามีนให้ถูกต้อง  เพราะจะท�าให้เรา
ห่างไกลจากสารเคมีอันตรายในภาชนะที่ละลายปน
เปื้อนออกมากับอาหารที่เรารับประทาน ซึ่งอาจเกิด
การสะสมในร่างกายเป็นต้นเหตใุห้เจบ็ป่วยตามมาได้

ผู ้ประกอบการในประเทศที่ได้รับใบ
อนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรมภาชนะและเครือ่งใช้เมลามนี ตาม มอก. 
524-2539 ในขณะนี้มีทั้งหมด 4 ราย ได้แก่

1. บริษัท ฮอสตี้ (มาลา) จ�ากัด

2. บรษิทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

3. บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ ไดวา เมลามีน จ�ากัด

4. บริษัท อินเตอร์ เมลามีน จ�ากัด
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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
ประเทศสมาชกิองค์การการค้าโลกสงิคโปร์ประกาศแก้ไขมาตรฐานประสทิธภิาพพลงังานขัน้
ต�่าส�าหรับ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (G/TBT/N/SGP/26)

 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on 
Technical Barriers to Trade: TBT) สิงคโปร์ได้แจ้งองค์การการค้าโลก ตาม
เอกสารหมายเลข G/TBT/N/SGP/26 เรื่อง Energy Conservation (Energy 
Labelling and Minimum Performance Standards) Regulations 2013
วันที่แจ้ง    13 มกราคม 2559
วันที่มีผลบังคับใช้   1 กนัยายน 2559 
วนัทีก่�าหนดรบัข้อคดิเหน็/ข้อคดัค้าน 60 วันหลังการประกาศ (12 มีนาคม 2559)

 •  ภายใต้พกิดัอัตราศลุกากร 8415.10.xx เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วน แบบ
ไม่ต้องเดนิท่อลมใช้กระแสไฟฟ้าสลบัเฟสเดยีว มคีวามสามารถในการท�าความเยน็รวม 
17.6 กโิลวัตต์หรอืต�า่กว่า (Single-phase non-ducted split type air-conditioner 
having a total cooling capacity of 17.6 kW or Lower)

16 สมอสาร

http://8415.10.xx/
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สาระโดยสรุป

หน่วยงาน National Environment Agency ประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศ
แก้ไขมาตรฐานประสทิธภิาพพลงังานขัน้ต�า่ส�าหรบัเครือ่งปรับอากาศ ภายใต้กฎระเบียบ 
Energy Conservation (Energy Labelling and Minimum Performance Stan-
dards) Regulations 2013  โดยก�าหนดให้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบไม่ต้องเดินท่อลม ใช้กระแสไฟฟ้าสลับเฟสเดียว 
มีความสามารถในการท�าความเย็นรวม 17.6 กิโลวัตต์หรือต�่ากว่า หากมีการ จัด
จ�าหน่ายหรอืขายในประเทศสงิคโปร์จะต้องปฏบิตัติามมาตรฐานประสทิธิภาพพลงังาน
ขั้นต�่าส�าหรับเครื่องปรับอากาศที่ปรับแก้ไข ดังนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ท่านผู ้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่  
กลุม่ความตกลงด้านอปุสรรคทาง เทคนคิต่อการค้า กองบรหิารมาตรฐานระหว่างประเทศ 
โทร. 02 202 3504 โทรสาร 02 202 3511 E-mail: wto@tisi.go.th หรือทางเว็บไซต์ 
http://statutes.agc.gov.sg

ชนิดของเครื่องปรับอากาศ มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต�่า

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
(ระบบ non-inverter) พร้อมเครื่องส่งลมเย็น 

(indoor unit) 1 เครื่อง
COP1 ≥ 3.78

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
(ระบบ inverter) พร้อมเครื่องส่งลมเย็น 

(indoor unit) 1 เครื่อง

COP ≥ 3.34 และ
Weighted COP ≥ 3.78

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
(ระบบ non-inverter) พร้อมเครื่องส่งลมเย็น 

(indoor unit) มากกว่า 1 เครื่อง
COP ≥ 3.78

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
(ระบบ inverter) พร้อมเครื่องส่งลมเย็น 

(indoor unit) มากกว่า 1 เครื่อง

COP ≥ 3.34 และ
Weighted COP ≥ 3.78

 1 ค่าสมรรถนะการทําความเย็น (Coefficient of Performance: COP)

mailto:wto@tisi.go.th
http://statutes.agc.gov.sg/
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นำยธวชั ผลควำมด ีเลขำธิกำร สมอ. มอบรางวลัแก่โรงเรยีนต้นแบบการเผยแพร่
มาตรฐานจ�านวน 10 โรงเรียน ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการจัดท�าระบบ
บริหารเครือข่ายยุวชน อัศวิน มอก. และโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐาน  
เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รับทุนการศึกษามูลค่า 190,000 บาท 
โดยน�าเรือ่งการมาตรฐานเข้าสูภ่าคการศกึษา และขยายผลสูก่ารเรยีนการสอนในโรงเรยีน
และชุมชน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค 
กรุงเทพฯ

TISI News

Activities&

สมอ. มอบรำงวัลโรงเรียนต้นแบบกำรเผยแพร่มำตรฐำน 
รับทุนกำรศึกษำ 190,000 บำท
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สมอ. จัดการสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเร่ือง "เรียนรู้และท�าความเข้าใจ 
ในมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015" มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา
จ�านวน 350 คน เมือ่วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2559 ณ ห้องกรงุศรอียธุยา 2 โรงแรมกรงุศรริีเวอร์  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

สมอ. จัดสัมมนำให้ควำมรู้ผู้ประกอบกำร 

สมอ. จดัฝึกอบรมหลกัสตูร "การจดัท�าเอกสารระบบคณุภาพห้องปฏบิตักิาร ISO/
IEC 17025  : 2005" รุ่นที่ 2  ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

สมอ. จัดฝึกอบรมหลักสูตร ISO/IEC17025 : 2005 รุ่นที่ 2
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นำงเบญจมำพร เอกฉัตร์ รองเลขำธิกำร สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ฝึกอบรมและให้ค�าปรึกษาแนะน�าการจัดท�าระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล  
ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมลงนามแสดงเจตจ�านงการน�าระบบ ISO 9001 ISO 14001 
มอก.18001 มอก.9999 ISO/IEC17025 ไปใช้ในองค์กร จ�านวน 60 ราย เมื่อวันท่ี 4 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน�้า กรุงเทพฯ 

สมอ. เปิดโครงกำร TCL เพื่อผู้ประกอบกำร

วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าพบหารือ
กับเลขำธิกำร สมอ. นำยธวัช ผลควำมดี และผู้บริหำร สมอ. เพื่อหารือความร่วมมือ 
ระหว่าง สมอ. และ วสท. ในการรณรงค์การลดอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร สมอ.

วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยเข้ำพบเลขำธิกำร สมอ.
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สมอ. น�าผูป้ระกอบการศกึษาดงูานการน�า มอก. 9999 แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง
ภาคอตุสาหกรรม มาประยกุต์ใช้ในองค์กรทีบ่รษิทั แดรีโ่ฮม จ�ากัด อ�าเภอปากช่อง จังหวดั
นครราชสีมา โดยมกีรรมการผูจ้ดัการ นายพฤฒ ิเกดิชชูืน่ ให้การต้อนรบัและบรรยายเรือ่ง 
การน�า มอก.9999 มาประยุกต์ใช้ในองค์กรและธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างย่ังยืน  
ช่วงบ่ายดูงานเกษตรอินทรีย์ ณ ไร่ผึ้งฝน หนึ่งในเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอินทรีย์ ที่ส่งนมให้
บริษัท แดรี่โฮม จ�ากัด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

สมอ. น�ำผู้ประกอบกำร
ภำคอุตสำหกรรมศึกษำดูงำน

กำรน�ำ มอก. 9999 
มำประยุกต์ใช้ในองค์กร รุ่นที่ 4
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สมอ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการรับรอง มอก. รายสาขา ประจ�าปี 2559 ผลิตภัณฑ์
ไถกระทะพวงแบบพ่วงสามจุด มอก. 1258-2537 เมือ่วนัที ่16 กมุภาพนัธ์ 2559 ณ บรษิทั 
พีที ประโยชน์ แทรกเตอร์ จ�ากัด จังหวัดชลบุรี

นำยธวัช  ผลควำมดี เลขำธิกำร สมอ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
คณะท�างานคณะที่ 2 ด้านการตรวจสอบและรับรอง ภายใต้คณะกรรมการด้านมาตรฐาน
และคุณภาพของอาเซียน ครั้งที่ 30 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกอาเซียน 
เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดท�าแนวนโยบายรวมถึงยุทธศาสตร์ด้านการตรวจสอบและรับรอง
ของอาเซียนในอีก 10 ปีข้างหน้า เมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

สมอ. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ผู้ประกอบกำร
ที่เข้ำร่วมโครงกำร TLC มอก.

สมอ. เป็นเจ้ำภำพจัดประชุมระดับอำเซียน
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นำงเบญจมำพร เอกฉัตร์ รองเลขำธิกำร สมอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาให้
ความรู้ด้านมาตรฐาน เรื่อง มาตรฐานพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ใส่ใจผู้บริโภค เมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องเรือนตุง โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

สมอ. จัดสัมมนำมำตรฐำนพัฒนำอุตสำหกรรมไทย 
ใส่ใจผู้บริโภค
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นำยธวัช ผลควำมดี เลขำธิกำร สมอ. พร้อมผู้บริหาร น�าสื่อมวลชนเยี่ยมชม 
การตรวจสอบสารมลพิษจากยานยนต์ เพื่อใช้ประกอบการขอ มอก. และ Eco Sticker 
และการทดสอบผลติภณัฑ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ตาม มอก. โดยมผีูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ี
จากสถาบันยานยนต์ และสถาบันไฟฟ้าฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ สถาบันยานยนต์ และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมบางปู

สมอ. น�ำสื่อมวลชนลงพื้นที่
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติกำรทดสอบ

สถำบันยำนยนต์ และ
สถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
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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�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
กระทรวงอุตสำหกรรม

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

E-mail thaistan@tisi.go.th
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