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การรับรองระบบงาน
เพ่ือสนับสนุนนโยบายสาธารณะ

TISI Focus

ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและมีการแข่งขันสูง การสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ  
และการให้หลักประกันในผลการตรวจสอบและรับรองต่อสินค้าและการบริการจากคู่ค้าท้ังภายในประเทศ
และระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งส�าคัญ

หน่วยงานภาครัฐท่ีมีพันธกิจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment)  
ได้เล็งเห็นว่า ด้วยงบประมาณและอัตราก�าลังที่มีจ�ากัด ในขณะที่ปริมาณงานการตรวจสอบและรับรองที่อยู ่
ภายใต้การก�ากับดูแลและมีการด�าเนินการด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
ข้างต้น หน่วยงานภาครัฐจึงมีแนวโน้มท่ีจะยอมรับในผลของการตรวจสอบและรับรองที่ได้ด�าเนินการ 
โดยผู้ตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment Body) ที่เป็นกลาง หรือบุคคลที่สาม (Third Party) 
ที่ได้รับการรับรองระบบงาน อันจะสามารถช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในส่วนนี้ได้

การรับรองระบบงาน (Accreditation) จะสามารถให้หลกัประกนัต่อความเชือ่มัน่ได้ เนือ่งจาก
มีการด�าเนินงานที่เป็นกลางและมีการก�าหนดคุณสมบัติและความสามารถของผู้ตรวจสอบและรับรองท่ีอยู่บน
แนวทางของมาตรฐานระหว่างประเทศท�าให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล ดังน้ัน การรับรองระบบงาน  
คือการแสดงให้ประจักษ์ถึงความสามารถของผู้ตรวจสอบและรับรองเหล่านั้นที่จะมาช่วยแบ่งเบางาน 
งานการตรวจสอบและรับรองดังกล่าว 

การรับรองระบบงานได้เข้ามามีบทบาททั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยจากผลส�ารวจ 
ความคิดเห็นของประเทศสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International 
Laboratory Accreditation Cooperation –ILAC) เม่ือปี 2553 เป็นสิ่งยืนยันถึงการน�าผลของการรับรอง
ระบบงานไปใช้โดยหน่วยงานภาครัฐท่ีเพ่ิมข้ึนใน 55 ประเทศท่ัวโลก และทีใ่กล้ตวัยิง่กว่านัน้ การรบัรองระบบงาน 
มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในอาเซียน โดยปัจจุบันมีการยอมรับร่วมส�าหรับสาขาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งจะเป็นกลไกส�าคัญในการยอมรับความสอดคล้องตามข้อบังคับของประเทศสมาชิก และเป็นส่วนหนึ่ง 
ที่จะสนับสนุนการค้าเสรีอาเซียน



การรบัรองระบบงาน คอื อะไร

การรบัรองระบบงานดอียา่งไร

การรับรองระบบงาน (Accreditation) คือ การยอมรับอย่างเป็นทางการว่าหน่วยตรวจสอบ 
และรับรอง หมายถึง ห้องปฏิบัติการ หน่วยตรวจ และหน่วยรับรอง มีความสามารถ (competence)  
ในการตรวจสอบหรือท�ากิจกรรมน้ันๆ เพราะมีหน่วยรับรองระบบงานซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ไปตรวจประเมินว่า 
มีความสามารถและมีการจัดระบบได้ตามที่มาตรฐานก�าหนด ท�าให้เกิดความเชื่อม่ันแก่ผู ้ซื้อ ผู ้บริโภค  
หรือผู้ใช้บริการ

ผู้บริโภคจะเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการด้านคุณภาพและความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดขีึน้ ผูป้ระกอบการจะได้รบัความเชือ่มัน่และความไว้วางใจจากลกูค้าและคู่ค้า ลดค่าใช้จ่ายจากการตรวจสอบ
ซ�้าซ้อนของคู่ค้า ท�าให้เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานที่เป็นระบบ ที่ส�าคัญ คือ ลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิต 
หน่วยตรวจสอบและรบัรองได้รบัการยอมรบัความสามารถอย่างเป็นทางการ ท�าให้ได้รบัความเชือ่ถอืจากลกูค้า 
มีระบบการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานสากล ท�าให้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 

นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐก็ได้ประโยชน์จากการรับรองระบบงานอย่างมาก เนื่องจากสามารถ 
คัดเลือกหน่วยตรวจสอบและรับรองที่มีคุณภาพได้สะดวกยิ่งขึ้น ท�าให้เพิ่มความเชื่อม่ันในการกระจายงาน 
ด้านการตรวจสอบและรับรองให้ภาคเอกชน และมีความเชื่อม่ันในการท�าความตกลงยอมรับร่วม 
ระดับรัฐต่อรัฐ (G-to-G) ผ่านกลไก (การรับรองระบบงาน) ดังกล่าว การรับรองระบบงานมีความส�าคัญ 
ต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐซึ่งเป็นผู้ดูแลนโยบายสาธารณะของประเทศ

ส�าหรับประเทศไทยมี 4 หน่วยงานที่ด�าเนินงานด้านการรับรองระบบงาน ได้แก่ 
1. ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
2. ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3. กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.) กระทรวงสาธารณสุข 

ประเทศไทย โดย 4 หน่วยงาน ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมการรับรอง 
ระบบงานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน หรือ IAF (International Accreditation 
Forum) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ หรือ ILAC (International 
Laboratory Accreditation Cooperation)
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การใช้ผลการรบัรองระบบงานกับสาธารณะ
ภาครัฐต้องเปลี่ยนบทบาทภารกิจเป็นผู้ก�ากับดูแลนโยบายและกฎระเบียบ และถ่ายโอนงานให ้

ภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองระบบงานท�าหน้าที่ตรวจสอบและรับรองแก่ผู้ประกอบการตามมาตรฐานหรือ 
กฎระเบยีบทีก่�าหนดไว้แทน เพ่ือช่วยลดภาระงาน ลดเวลาและทรพัยากรต่างๆ และยงัม่ันใจได้ว่าภาคเอกชนนัน้ๆ  
มีความสามารถในการตรวจสอบและรับรอง เพราะได้รับการรับรองระบบงานแล้ว 

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. มีพันธกิจในการออกใบอนุญาตให้แสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณงานมาก ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ทันความต้องการของ 
ผู้ประกอบการ ภายใต้ข้อจ�ากัดเรื่องระยะเวลาตามพระราชบัญญัติอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ท่ีต้องให้บริการภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด สมอ. จึงต้องใช้การรับรอง
ระบบงานเข้ามาช่วย โดยการถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชนด�าเนินการแทน ด้วยการแต่งตั้งให้เป็นหน่วยตรวจ 
(Inspection Body) ที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020 ท�าหน้าที่ตรวจระบบควบคุม
คณุภาพผลติภณัฑ์ของโรงงานตามหลักเกณฑ์ของ สมอ. ทัง้โรงงานในต่างประเทศและในประเทศ และส่งตัวอย่าง 
ตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการท่ี สมอ. แต่งตั้ง คือ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน  
ISO/IEC 17025 เมือ่ได้รบัผลการตรวจโรงงานและผลการทดสอบแล้ว สมอ. จงึสามารถออกใบอนญุาตได้อย่าง
รวดเรว็ ท�าให้ผูป้ระกอบการสามารถวางแผนในการผลิต น�าเข้า หรอืปล่อยสินค้าออกสู่ตลาดได้ เกดิประสทิธผิล
ในทางการตลาดมากข้ึน หน่วยงานเหล่านี้ช่วย ให้ สมอ. สามารถอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ 
ได้ทันเวลาที่ก�าหนด ผู้ประกอบการอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่คุ้มค่ากับเวลาท่ีลดลง ไม่ต้องคอยนาน 
อย่างเช่นแต่ก่อน

กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ใช้ประโยชน์จากการรบัรองระบบงานเช่นกัน 
กระทรวงแรงงานมมีาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) ทีช่่วยคุ้มครองดแูลการท�างาน ความเป็นอยู ่และความปลอดภัย
ของผู ้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งโรงงานในประเทศต้องด�าเนินงานให้ได้ตาม มรท. ดังนั้น  
การก�ากับดูแลจึงต้องใช้การรับรองระบบงานเข้าช่วย กระทรวงแรงงานเห็นประโยชน์ของการรับรองระบบงาน 
จึงได้ใช้หน่วยรับรองท่ีได้รับการรับรองระบบงานจาก สมอ. ไปด�าเนินงานแทน ช่วยให้การก�ากับดูแลมี
ประสทิธภิาพ สร้างความเชือ่มัน่ได้ว่ามาตรฐาน มรท. ได้น�าไปปฏบิตัเิกดิประโยชน์ต่อแรงงานในภาคอตุสาหกรรม 
มีการตรวจสอบอย่างทั่วถึงโดยหน่วยรับรองที่มีความสามารถที่ได้รับการรับรองระบบงานแล้ว
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นโยบายการรบัรองระบบงานของประเทศ
การรบัรองระบบงานเป็นประโยชน์ช่วยสนบัสนนุนโยบายสาธารณะของภาครฐั ซึง่ สมอ. เหน็ความส�าคัญ 

จึงได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ โดยลงนามบนัทกึความเข้าใจ (MoU) เพือ่ให้น�าการรับรอง
ระบบงานไปใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ เช่น กรมการท่องเทีย่ว สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี กรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น

ส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจเป็นตัวอย่างที่ดีหน่วยงานหนึ่งที่เห็นประโยชน์ของการรับรอง 
ระบบงาน จึงเกิดความร่วมมือกับ สมอ. พัฒนาการพิสูจน์หลักฐานให้มีมาตรฐานเดียวกันและยกระดับให้เป็น
มาตรฐานการพสิจูน์หลกัฐานแห่งชาต ิและพฒันาการตรวจสอบและรบัรองด้านการพสิจูน์หลกัฐานให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ

ปัจจุบัน สมอ. ยงัคงขยายความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีด่แูลประชาชนทีเ่กีย่วข้องกบันโยบายสาธารณะ  
เพื่อร่วมมือกันใช้การรับรองระบบงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างสูงสุดต่อไป 

การด�าเนนิงานรว่มกบัหนว่ยงานภาครฐัและเอกชน ในกจิกรรมการมาตรฐานผา่นบันทึกความเข้าใจ

มาตรฐานการ
พิสจูนห์ลักฐาน

มาตรฐาน
คณุวฒิุวิชาชพี

มาตรฐานระบบ
การจดัการพลงังาน

มาตรฐานวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์

มาตรฐานสิง่บง่ช้ี
ทางภมิูศาสตร์

• กา๊ซเรือนกระจก
• มาตรฐานการจดัสวน      
  ปา่ไม้เศรษฐกิจยัง่ยนื

มาตรฐานแรงงานไทย

มาตรฐานสิง่บง่ช้ี
ทางภมิูศาสตร์

วัสดอุ้างองิรบัรอง

มาตรฐาน
ทอ่งเทีย่วไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

กระทรวงการทอ่งเทีย่ว
และการกฬีา

สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี
(มหาชน)

กระทรวงพลงังาน

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร

กระทรวงพาณชิย์

กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดล้อม

กระทรวงแรงงาน

ส�านกังานพิสูจน์
หลกัฐานต�ารวจ

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

สก

M
oUMoU

MoU

MoU
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กำรปรับมำตรฐำนและข้อก�ำหนด
ทำงเทคนิคในอำเซียน ตอนที่ 1

สมอ. เปิดประตูสู่ AEC

โดย: นางสาวณฐิณี  ฉันทะจารุ
       นักวิเทศสัมพันธ์ช�ำนำญกำร 

เราคงไม่อาจปฏเิสธได้ว่า หากเราต้องผลติสนิค้าชนดิหนึง่ตามมาตรฐานทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ
และก็ต้องส่งสินค้านั้นทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อยืนยันว่าสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานที ่
แตกต่างกันของแต่ละประเทศ ย่อมท�าให้ต้นทุนการผลิตสินค้านั้นเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มา 
ของกจิกรรม “การปรบัมาตรฐาน” (Harmonization of Standards) ซึง่มเีป้าหมายเพือ่ลดความแตกต่าง 
ที่เกิดจากการที่แต่ละประเทศมีการก�าหนดและการบังคับใช้มาตรฐานในประเทศที่แตกต่างกัน ในการนี้  
การปรบัมาตรฐานจึงได้รบัการพจิารณาว่ามส่ีวนช่วยอ�านวยความสะดวกทางค้า เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทนุ
การผลิตสินค้าแล้ว ยังช่วยลดความซับซ้อนและความซ�้าซ้อนในกระบวนการตรวจสอบและรับรองว่าสินค้านั้น
เป็นไปตามข้อก�าหนดในมาตรฐานด้วย

จากเหตุผลข้างต้น มาตรฐานระดับระหว่างประเทศจึงถูกรับมาใช้อย่างกว้างขวาง (Adoption of  
International Standards) ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รวมถึงมีการน�ามาตรฐานระหว่างประเทศ
ไปใช้โดยผู้ผลิต องค์กรด้านการค้า ผู้ซื้อ ผู้บริโภค ห้องปฏิบัติการทดสอบ หน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจทั่วไป 
เนื่องจากมาตรฐานระหว่างประเทศไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ที่ดีของภาคอุตสาหกรรม นักวิจัย  
ผู้บรโิภค และหน่วยงานควบคมุกฎระเบยีบ แต่ยงัครอบคลมุความต้องการพืน้ฐานทีเ่หมือนกนัของประเทศต่างๆ 
โดยวธิกีารรบัมาตรฐานระหว่างประเทศมาใช้เป็นมาตรฐานระดบัภมูภิาคและระดับประเทศนัน้มแีนวทางก�าหนด
ไว้แล้วใน ISO/IEC Guide 21-1:2005 Regional or national adoption of International Standards and 
other International Deliverables Part 1: Adoption of International Standards 

นอกจากนี้ หลักการพ้ืนฐานของความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on 
Technical Barriers to Trade – TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization – WTO) 
ก�าหนดให้ประเทศสมาชิกน�าหลักการปรับให้สอดคล้อง (Harmonization) และหลักการใช้มาตรฐานระหว่าง
ประเทศ (Use of International Standards) เป็นพื้นฐานในการก�าหนดกฎระเบียบทางเทคนิค (Technical 
Regulations) และมาตรฐานภายในประเทศบนพืน้ฐานทีว่่าหากประเทศสมาชิกยอมรบัและใช้มาตรฐานระหว่าง
ประเทศเป็นมาตรฐานของชาติแล้ว อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าก็จะลดลง 



เม่ือพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการปรับมาตรฐาน อาเซียนจึงได้ระบุถึงการปรับ
มาตรฐานไว้ในเอกสารส�าคัญๆ เช่น ใน ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint ข้อ 19  
ระบใุห้ประเทศสมาชกิ “Harmonize standards, technical regulations and conformity assess-
ment procedures through their alignment with international practices”และใน ASEAN 
Trade in Goods Agreement (ATIGA) ข้อบทที่ 7 ระบุให้ “In harmonizing national  
standards, Member States shall, as the first and preferred option, adopt the relevant 
international standards when preparing new national standards or revising existing 
standards. Where international standards are not available, national standards shall be 
aligned among Member State.” เป็นต้น

เพื่อตอบรับนโยบายการอ�านวยความสะดวกทางการค้าตามความตกลงต่างๆ ของอาเซียน 
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee 
for Standards and Quality – ACCSQ) ได้จัดท�าเอกสารขึ้น 2 ฉบับ ได้แก่ ASEAN Guidelines 
on Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures และ 
ASEAN Guidelines for Harmonization of Standards เพื่อให้แนวทางการด�าเนินการปรับ
มาตรฐานระดับภูมิภาคและระดับประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศโดยกล่าวถึง 
หลักการส�าคัญๆ เช่น 

มำตรฐำนที่ได้รับคัดเลือกให้ใช้หลักกำรปรับให้สอดคล้อง ได้แก่
1.  มาตรฐานที่มีการน�าไปใช้อ้างอิงในกฎระเบียบทางเทคนิค หรือเป็นมาตรฐานบังคับ
2.  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีกฎระเบียบบังคับ

การพิจารณาว่าจะปรับมาตรฐานของประเทศสมาชกิอาเซียนให้สอดคล้องกบัมาตรฐานใดนัน้ 
ขอให้ใช้มาตรฐานระหว่างประเทศเป็นพื้นฐานล�าดับแรก ทั้งนี้ กรณีไม่มีมาตรฐานระหว่างประเทศ 
ให้ใช้อ้างอิง ก็ให้พิจารณาปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน หรือมาตรฐาน 
ของภูมิภาคอื่น หรือมาตรฐานของประเทศนอกอาเซียน หรือมาตรฐานขององค์กรก�าหนดมาตรฐาน 
(Standards Body) ที่ WTO TBT ให้การยอมรับ 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกสาขาผลติภัณฑ์ทีจ่ะปรบัมาตรฐาน คอื ต้องเป็นสาขาผลติภณัฑ์ที่  
1.  มีอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าที่เกิดจากการรับเอามาตรฐานที่แตกต่างกันมาใช้
2.  มีมูลค่าการค้าภายในอาเซียน
3.  ประเทศสมาชิกมีความสนใจจะด�าเนินการร่วมกัน
4.  มีมาตรฐานระหว่างประเทศแล้ว 
5.  มีการจัดท�าความตกลงการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement – MRA) 
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ACCSQ ได้น�าหลกัการตามเอกสารข้างต้นมาด�าเนนิการปรบัมาตรฐานสาขาผลิตภัณฑ์ส�าคัญๆ 
ของอาเซียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน International Electrotechnical Commission (IEC) สาขายานยนต์
และชิ้นส่วนปรับให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของ The United Nations Economic Commission 
for Europe (UN) Regulations under the 1958 Agreement สาขาผลิตภัณฑ์ยางและ 
เครื่องมือแพทยป์รับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน International Organization for Standardization 
(ISO) สาขาความปลอดภัยของอาหารปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Codex Alimentarius  
Commission เป็นต้น 

ความท้าทายของอาเซียนในการปรับมาตรฐานก็คือ การที่กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการก�าหนด
มาตรฐานในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ รวมถึงโครงสร้างและรูปแบบของมาตรฐานระดับภูมิภาค
หรือระดับประเทศมีความแตกต่างหรือมีความเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานระหว่างประเทศที่จะรับมาใช้ 
ท�าให้อาเซยีนต้องพยายามท่ีจะลดความแตกต่างให้เหลอืน้อยทีส่ดุ โดยก�าหนดให้มกีารชีบ่้งรายละเอยีด
ส่วนที่แตกต่างจากมาตรฐานระหว่างประเทศที่ใช้อ้างอิงพร้อมเหตุผลที่เกิดความแตกต่างนั้น  
เพื่อให้มั่นใจว่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลให้เกิดอุปสรรคที่ไม่จ�าเป็นทางเทคนิคต่อการค้า 

นอกเหนือจากการปรับมาตรฐานแล้ว อาเซียนยังได้ด�าเนินการปรับข้อก�าหนดทางเทคนิค 
(Harmonization of Technical Requirements) และระบบด้านกฎระเบียบ (Harmonization of 
Regulatory Regime) ในสาขาส�าคัญๆ เช่น สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเครื่องส�าอาง สาขายา 
สาขาเครือ่งมอืแพทย์ รวมถงึข้อก�าหนดด้านมาตรวทิยาเชงิกฎหมายด้วย โดยรายละเอยีดจะมาน�าเสนอ
ใน สมอ. สาร ฉบับต่อไป 

ผู้สนใจสามารถค้นหารายละเอียดรายชื่อผลิตภัณฑ์และมาตรฐานที่มีการปรับให้สอดคล้องกนั
ในอาเซยีนได้ท่ี www.asean.org โดยใช้ค�าค้นว่า “Harmonization of standards” 
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ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ส�านักงานมาตรฐาน
สนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข และกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันจัดงาน 
วันรับรองระบบงานโลก หรือ World Accreditation Day ขึ้น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559  
ณ ศนูย์ประชมุวายภุกัษ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซน็ทราแจ้งวัฒนะ เพือ่ร่วมรณรงค์ให้ตระหนกัถงึความส�าคญั 
ของการรับรองระบบงานท่ีท้ัง 4 หน่วยงานซึ่งด�าเนินงานด้านการรับรองระบบงานของประเทศไทย  
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมการรับรองระบบงานขององค์การระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum - IAF) และองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏบัิตกิาร (International Laboratory Accreditation  
Cooperation - ILAC) ท้ัง 2 องค์การได้ก�าหนดให้วนัที ่9 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วนัรบัรองระบบโลก  
(World Accreditation Day)” มาตั้งแต่ปี 2551 โดยขอความร่วมมือประเทศสมาชกิร่วมกนัรณรงค์
ส่งเสรมิกจิกรรมด้านการรับรองระบบงานในวันดงักล่าวเป็นประจ�าทกุปี 

4 กระทรวงร่วมมือจัดงำน
วันรับรองระบบงำนโลก 9 มิถุนำยน 2559
Accreditation : A global tool to support Public Policy

สกู๊ปพิเศษ
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ส�าหรับในปีนี้ ได้ก�าหนดหัวข้อในการรณรงค์ คือ “การรับรองระบบงานเป็นเครื่องมือ
ส�าคัญในการสนับสนุนนโยบายสาธารณะ- Accreditation: A global tool to support Public 
Policy” เพื่อเน้นถึงบทบาทและความส�าคัญของการรับรองระบบงานในฐานะเครื่องมือส�าคัญ 
ในการสนับสนุนนโยบายสาธารณะในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 

• การสัมมนาเรื่อง “การรับรองระบบงานเป็นเครื่องมือส�าคัญในการสนับสนุนนโยบาย
สาธารณะ” มีกิจกรรมดังนี้

• การปาฐกถาพิเศษโดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง “การปฏริปู 
โครงสร้างการรับรองระบบงานเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล”

• การบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายการรับรองระบบงานเพื่อสนับสนุนนโยบาย
สาธารณะ โดยผู้บริหารจากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ส�านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 
และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ   

• การเสวนา เรื่อง “การใช้ผลการรับรองระบบงานกับนโยบายสาธารณะ”  
จากหน่วยงานทีน่�าการรบัรองระบบงานไปใช้ และการบรรยายในเรือ่งต่างๆ  
ทีเ่กีย่วข้องกับมาตรฐาน การรบัรองระบบงานและมาตรวทิยา ทีเ่ป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

• พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือด้านการมาตรฐานในการเสริมสร้าง 
ความเข้มแขง็ของระบบพิสจูน์หลกัฐานของประเทศ ระหว่างส�านกังานพสิจูน์หลกัฐาน
ต�ารวจ และ ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

• การจ�าลองเหตกุารณ์การพสูิจน์หลกัฐานของส�านกังานพสิจูน์หลกัฐานต�ารวจ  
• การจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อเรื่อง การรับรองระบบงานเป็นเครื่องมือส�าคัญ 

ในการสนับสนุนนโยบายสาธารณะ

ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐที่ด�าเนินกิจกรรมด้านการตรวจสอบและรับรอง 
หน่วยตรวจสอบและรับรอง และมาตรวิทยา เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน โดยคาดว่าการจัดงาน
ครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของการรับรองระบบงาน 
ในการเป็นเครื่องมือส�าคัญสนับสนุนนโยบายสาธารณะในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง  
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบพิสูจน์หลักฐานของประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจใน 
กระบวนการยุติธรรมในงานด้านพิสูจน์หลักฐานของต�ารวจด้วยการรับรองระบบงานที่เป็นสากล 
มีความเป็นกลาง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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WTO/TBT

มาตรการที่แจ้ง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สมอ. เป็นหน่วยงานท่ีเป็นแกนกลางในการปฏิบตัติามพนัธกรณตีามมตคิณะรฐัมนตรี 
ในเรื่องความ ตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on technical  
barriers To Trade: TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้สรุปสาระส�าคัญของ 
กฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานระหว่างกันของประเทศสมาชิก WTO มาให้ทราบกัน
อยูเ่สมอใน สมอ สาร เป็นประจ�าทุกเดอืน เพือ่เป็นข้อมลูทางการค้า ซึง่จะช่วยลดต้นทุนและ
เอื้อประโยชน์ต่อการค้า รวมทั้งส่งเสริมประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ 
ในการจัดท�าและใช้บังคับกฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานแก่ประเทศก�าลังพัฒนา 

สมอ สาร ฉบับนี้ ขอน�าเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐานของ
ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก เรื่อง สหรัฐอเมริกาออกประกาศข้อก�าหนดสื่อโสตทัศน ์
โดยก�าหนดให้ผู้ผลิต ผลิตสื่อที่สามารถท�าให้ลูกค้าอ่านข้อมูลค�าบรรยายภาพในโทรทัศน์
ระบบปิดได้ (Notification G/TBT/N/USA/1068)

 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical 
Barriers to Trade: TBT) สหรัฐอเมริกาได้แจ้งองค์การการค้าโลก ตามเอกสารหมายเลข  
G/TBT/N/USA/1068 เรือ่ง Accessibility of User Interfaces, and Video Programming 
Guides and Menus
วันที่แจ้ง     12 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่มีผลบังคับใช้    ยังไม่ก�าหนด 
วันที่ก�าหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้าน 24 กุมภาพันธ์ 2559

โทรทัศน์ระบบปิด (Closed captioning). ระบบการส่งสัญญาณ (ICS: 33.040.20),  
Television  โทรทัศน์และวิทยุ ก�าหนดตามระบบ (ICS: 33.170)
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สาระโดยสรุป

หน่วยงานคณะกรรมการกลางก�ากับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐอเมริกา (Federal 
Communications Commission: FCC) ได้ออกประกาศรับฟังข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอให้มีกฎ
ระเบยีบก�าหนดให้ผูผ้ลิต ผลิตสือ่ทีส่ามารถท�าให้ผูบ้ริโภคอ่านข้อมลูค�าบรรยายภาพในโทรทศัน์
ระบบปิดได้ (closed captioning) ซึ่งเป็นสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับคนหูหนวกและคนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินสามารถเข้าถึงสื่อและใช้งานได้โดยง่าย  โดยสามารถเลือกตั้งค่า
คุณลักษณะค�าบรรยาย (display capture features) เช่น สี อักษร ขนาด และพื้นหลังได้ตาม
ความต้องการ เพื่อให้คนหูหนวกและคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้รับประโยชน์เต็มที่
จากเทคโนโลยีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ทั้งนี้การติดตั้งค�าบรรยายภาพแบบระบบปิดอาจจะต้อง
เชื่อมต่อกับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณ (set top box) ซึ่งอุตสาหกรรมที่ผลิตและน�าเข้า
โทรทัศน์ อุปกรณ์โทรทัศน์ ระบบส่งสัญญาณจานดาวเทียม และระบบส่งสัญญาณแบบไร้สาย
ที่เก่ียวข้อง ไปยังสหรัฐอเมริกาอาจจะได้รับผลกระทบดังกล่าว ได้แก่ ผู้ให้บริการเคเบิลทีวี 
(Cable Television Distribution Services) ผู้ประกอบการร้านเคเบิล (Cable Companies 
and Systems) ผู้ประกอบการระบบเคเบิล (Cable System Operators) ผู้ให้บริการ 
ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Direct Broadcast satellite Services) ระบบโทรทัศน์เสาอากาศ 
(Satellite Master Antenna Television Systems) ผู้ให้บริการจานดาวเทียม (Home  
Satellite Dish Service) ผู้ให้บริการระบบ VDO (Open Video Services) ผู้ให้บริการ 
ส่งสัญญาณรายการแบบไร้สาย (Wireless cable systems)

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการหลวกลวง และคุ้มครองผู้บริโภค

 ท่านผู้สนใจสามารถขอรบัเอกสารฉบบัสมบรูณ์ได้ท่ี กลุ่มความตกลงด้านอปุสรรคทางเทคนคิ
ต่อการค้า โทร. 02-202-3504  โทรสาร 02-202-3511  Email: wto@tisi.go.th  หรอืทางเวบ็ไซต์
https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/USA/16_0576_00_e.pdf
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นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิด 
การสัมมนาเน่ืองในวันรับรองระบบงานโลก 9 มิถุนายน 2559 ในฐานะผู้แทนประเทศไทย 
ในการเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International 
Accreditation Forum - IAF) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรบัรองห้องปฏบิตักิาร 
(International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC) ทัง้ 2 องค์การได้ก�าหนด
ให้วันท่ี 9 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันรับรองระบบโลก (World Accreditation Day)”  
มาตัง้แต่ปี 2551 เพือ่ให้ประเทศสมาชกิทัว่โลกรณรงค์ถงึความส�าคญัของการรบัรองระบบงาน

 ส�าหรับปีนี้ก�าหนดให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “Accreditation: 
A global tool to support Public Policy” ประเทศไทยโดย 4 หน่วยรบัรองระบบงาน ได้แก่ 

1. ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
2. ส�านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ(มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3. กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.) กระทรวงสาธารณสุข 

ได้ร่วมกนัจดัสมัมนา “การรบัรองระบบงานเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการสนบัสนนุนโยบายสาธารณะ”  
(Accreditation: A global tool to support Public Policy)  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
ตรวจสอบและรบัรองของประเทศไทย และสร้างความตระหนกัถงึความส�าคญัของการรบัรอง
ระบบงานในการเป็นเครื่องมือส�าคัญในการสนับสนุนนโยบายสาธารณะในด้านต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม  
โรงแรมเซ็นทราแจ้งวัฒนะ

TISI News

Activities&

4 กระทรวงร่วมมือจัดงำนวันรับรองระบบงำนโลก 
สร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำนกำรรับรองระบบงำน
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นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นสักขีพยาน 
ในการลงนามสัตยาบันไม่ผลิตเหล็กเบาระหว่าง สมอ. 8 สมาคมเหล็ก และผู้ผลิตเหล็ก 
ภายในประเทศจ�านวน 49 ราย เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจ และแสดงเจตจ�านงร่วมกัน 
ในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นแก่สินค้าเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ และ
คุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการก�ากับดูแล
ผลติภณัฑ์เหลก็ทีม่คีณุภาพ เมือ่วนัที ่3 มถินุายน 2559 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม

สมอ. ผนึกก�ำลังผู้ผลิตเหล็กในประเทศ 
ร่วมลงนำมสัตยำบันไม่ผลิตเหล็กเบำ

สมอ. ร่วมกับ สฟอ. 
จัดกิจกรรมจิตอำสำ

ส�านักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 
ร่วมกับ สถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (สฟอ.) จดั 
กจิกรรมจติอาสาร่วมกันพฒันาโรงเรยีนบ้านจนัอยุ 
โดยม ีนายธวัช ผลความด ีเลขาธกิาร สมอ. พร้อม
ด้วย นางเบญจมาพร เอกฉตัร์ รองเลขาธกิาร สมอ.
และ นายสมบูรณ์ หอตระกูล ผู้อ�านวยการสถาบัน
ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนกิส์  เป็นประธาน ประกอบด้วย 
กจิกรรมการสร้างห้องสขุา และปรบัปรงุระบบไฟฟ้า  
ให้แก่โรงเรียนบ้านจันอุย จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่  
4 - 5 มิถุนายน 2559
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นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง 
“วิธีการใช้ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW" เพื่อให้ผู้ประกอบการได้
รับความรู้ความเข้าใจในวิธีการใช้ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW 
(National Single Window) ของ สมอ. และสามารถใช้งานได้ เพือ่ความสะดวกในการน�าเข้า 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมี 
ผูป้ระกอบการเข้าร่วมประมาณ 2,000 ราย เมือ่วนัที ่7 มถินุายน 2559 ณ ศนูย์แสดงนทิรรศการ 
และการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการ สมอ. 
เป็นประธานเปิดการสัมมนาชีแ้จงหลักเกณฑ์และเงือ่นไข
แก่ผู ้จ�าหน่ายในการเข้าร่วมโครงการ "ร้าน มอก."  
เพือ่ส่งเสรมิร้านจ�าหน่ายให้จ�าหน่ายผลติภัณฑ์ทีม่คีณุภาพ
ตามมาตรฐาน เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร สมอ.

นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. พร้อมด้วย  
นางเบญจมาพร เอกฉัตร รองเลขาธิการ สมอ. ให้การต้อนรับ
คณะผูแ้ทนสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย น�าโดย น.ส.เพชรรตัน์ 
เอกแสงกุล ประธานคณะกรรมการมาตรฐานและความปลอดภัย 
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในกิจกรรมด้านการ
มาตรฐานของประเทศ เมือ่วนัที ่10 มถินุายน 2559 ณ ห้องประชมุ 
อาคาร สมอ.

สมอ. จัดสัมมนำผู้ประกอบกำรใช้ระบบงำน NSW

สมอ. ชี้แจงโครงกำรร้ำน มอก. 

สมอ. หำรือกับสภำอุตสำหกรรม 
หำแนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรมำตรฐำน
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ส ม อ . จั ด ง า น สั ม ม น า เ รื่ อ ง  
"การก� ากับดูแลผลิตภัณฑ ์หัวนมยาง 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย" ให้แก่ผู้ประกอบ
การ เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการตรวจ
ติดตามผลิตภัณฑ์หัวนมยาง เมื่อวันท่ี 23 
มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ 
กรุงเทพฯ

สมอ. จัดสัมมนาเรื่อง "การบูรณาการ
การมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษา จ�านวน 132 คน โดยให้ความรู้
เรือ่งการมาตรฐาน และฝึกปฏิบตักิารน�าความรู้ 
เร่ืองการมาตรฐานบรูณาการสูก่ารเรยีนการสอน 
ระหว่างวนัที ่23-24 มถินุายน 2559 ณ โรงแรม
เซนทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร ์ขอนแก ่น  
จังหวัดขอนแก่น

สมอ. จัดสัมมนำ
ให้ควำมรู้ผู้ประกอบกำร

สมอ. จัดสัมมนำ
บูรณำกำรกำรมำตรฐำน

สู่ภำคกำรศึกษำ

สมอ. จัดฝึกอบรม "ข้อก�าหนด ISO 9001:2015" ให้แก่
ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2559 
ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

สมอ. จัดฝึกอบรม
ข้อก�ำหนด ISO 9001: 2015



18 สมอสาร

นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. และ รศ.ดร.ชูศักดิ์ 
ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ลงนาม
บันทึกความเข้าใจร่วมกัน เร่ือง ความร่วมมือด้านการมาตรฐาน 
เพ่ือร่วมมือกันด�าเนินกิจกรรมด้านการมาตรฐานของประเทศ 
ให้มีศักยภาพ โดยมีกิจกรรมความร่วมมือใน 4 ด้าน ได้แก่  
การก�าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบรบัรอง การมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ และการส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาระบบการมาตรฐาน 
ในโอกาสนีไ้ด้ร่วมพธิเีปิดศนูย์ทดสอบผลติภัณฑ์ยางพารา (Natural 
Rubber Product Testing Center, NRPTC) และประชุมหารือ
ร่วมกันเพื่อจัดตั้งคณะท�างาน และจัดท�าแผนปฏิบัติการท�างาน 
ทั้ง 4 ด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559  
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม มอบ
นโยบายการด�าเนินงานแก่ สมอ. โดยให้น�าการมาตรฐานมาใช้ใน
การส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ SMEs  
และผูผ้ลติชมุชน เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ  
และปรบักระบวนการการอนญุาตให้มคีวามโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ทุกขั้นตอน เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ตาม
นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐบาล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
2559 ณ ห้องประชุม อาคาร สมอ.

นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการ 
สมอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "มอก.9999 
น�าอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน" ให้แก่บุคลากร 
ในสถานประกอบการ และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา  
เพือ่ให้มคีวามรูแ้ละความเข้าใจสามารถน�าไปประยกุต์
ใช้ในองค์กรได้ เมือ่วนัที ่30 มถินุายน 2559 ณ โรงแรม
เซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จ.อุดรธานี

สมอ. ลงนำม MoU กับ มอ. 
สร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรมำตรฐำน

สมอ. รับนโยบำยกำรด�ำเนินงำน

สมอ. จัดสัมมนำ มอก.9999
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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
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