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อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความส�าคัญในการ
พัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นจ�านวนมาก เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ อาหารกระป๋อง (บรรจุภัณฑ์)  
เครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น  และจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่มีการฟื้นตัว
ขึน้ทัง้ธรุกิจภาคก่อสร้างและอตุสาหกรรมต่อเนือ่ง เช่น ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนกิส์ ยานยนต์ บรรจภุณัฑ์ เป็นต้น 
ท�าให้ความต้องการใช้เหล็กในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งส�าเร็จรูปซึ่งเป็นวัตถุดิบ 
ในการผลิตเหล็กมีการขยายตัวมากท่ีสุด รองลงมาคือเหล็กแผ่นเคลือบชนิดอื่นๆ เหล็กแผ่นรีดร้อน รวมทั้ง
ความต้องการใช้ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศและการส่งออกที่เพิ่มมาก

การพฒันาอตุสาหกรรมเหลก็ในประเทศไทย จงึเด่นชดัข้ึนเม่ือประมาณ 30 ปีมาแล้ว หลังจากรัฐบาล
มนีโยบายส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ภาคเอกชนลงทนุในอตุสาหกรรมการถลงุแร่เหลก็และผลติเหลก็กล้า และ
อุตสาหกรรมแปรรูปเหล็กขนาดต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างมาก โดยลักษณะโครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กของไทย 
มีความแตกต่างจากประเทศอื่นๆ คือ อุตสาหกรรมเหล็กไทยเริ่มจากการพัฒนาจากอุตสาหกรรมเหล็ก 
ขั้นปลาย (การขึ้นรูป) เช่น โรงเหล็กเส้นหรือโรงงานผลิตท่อ จากนั้นจึงย้อนมาสู่อุตสาหกรรมข้ันกลาง  
(การผลิตเหล็ก) ซ่ึงมีเตาหลอมแบบเตาอาร์คไฟฟ้าหรือโรงเหล็กขนาดย่อม (Mini-mill) เช่น โรงผลิตเหล็ก
แผ่นรดีร้อนทีม่เีตาหลอมโรงรีดเหลก็เส้นท่ีมเีตาหลอม ตามด้วยการลงทนุในอตุสาหกรรมเหลก็ส�าเรจ็รปูอืน่ๆ 
เช่น เหลก็แผ่นเคลอืบดบีกุและเหลก็แผ่นเคลอืบสังกะส ีท�าให้เหลก็ในไทยยงัจ�ากัดอยูใ่นเทคโนโลยกีารรีไซเคลิ
เศษเหล็กเท่านั้น ถึงแม้ผู้ผลิตเหล็กในประเทศจะประกอบด้วยผู้ผลิตจ�านวนมากราย แต่มีกระบวนการ 
ที่ไม่ต่อเนื่องและไม่ครบวงจร อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้

• อุตสาหกรรมต้นน�้า คือ อุตสาหกรรมเหล็กถลุง (Pig Iron) และเหล็กพรุน (Sponge Iron)  
ซึ่งจัดได้ว่าเป็นกระบวนการเริ่มต้นของอุตสาหกรรมเหล็กที่มีความส�าคัญอย่างมากต่อศักยภาพในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ส�าหรับประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่มีการจัดตั้ง
โรงงานผลิตเหล็กต้นน�้า  ซึ่งแต่เดิมนั้นแนวทางการพัฒนาถูกก�าหนดโดยความต้องการของตลาด 
ในประเทศมากกว่าจากนโยบายของภาครัฐ จึงท�าให้อุตสาหกรรมเหล็กเริ่มต้นพัฒนาจากปลายน�้า 
เพื่อทดแทนการน�าเข้าจากต่างประเทศมากกว่าการเริ่มต้นพัฒนาจากอุตสาหกรรมต้นน�้า
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• อตุสาหกรรมกลางน�า้ เป็นขัน้ทีน่�าผลติภณัฑ์จากการผลติเหลก็ขัน้ต้นทัง้ทีเ่ป็นของเหลวและของแขง็ 
รวมถึงเศษเหล็ก (Scrap) มาหลอมปรับปรุงคุณสมบัติและส่วนผสมทางเคมีให้ได้เป็นเหล็กกล้า  
(Steelmaking) ส�าหรับประเทศไทยผู้ผลิตขั้นกลางทุกรายจะผลิตด้วยเตาอาร์คไฟฟ้าโดยใช้เศษเหล็ก 
เป็นวตัถหุลกัในการผลติ นอกจากการผลติเหลก็กล้าแล้วอตุสาหกรรมขัน้กลางยงัรวมถึงการหล่อเหลก็กล้า
ให้เป็นผลิตภัณฑ์กึ่งส�าเร็จรูปที่มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ เหล็กแท่งยาว (Billet) เหล็กแท่งแบน (Slab)  
และเหล็กแท่งใหญ่ (Bloom) 

• อตุสาหกรรมปลายน�า้ เป็นขัน้ของการแปรรปูผลติภัณฑ์ก่ึงส�าเรจ็รปูด้วยกระบวนการต่าง ๆ  ได้แก่ 
การรีดร้อน การรีดเย็น การเคลือบผิว การผลิตท่อเหล็ก การตีเหล็กขึ้นรูปรวมไปถึงการหล่อเหล็ก เช่น 
เหลก็เส้น เหล็กลวด เหล็กแผ่นรีดร้อน เหลก็แผ่นรดีเย็น เหลก็แผ่นเคลอืบ เหลก็โครงสร้างรปูพรรณรดีร้อน  
เป็นต้น ซึง่จะน�าไปใช้เป็นวตัถดิุบทางการผลติในอตุสาหกรรมต่าง ๆ  ทีต่่อเนือ่ง เช่น อตุสาหกรรมก่อสร้าง 
อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเฟอร์นเิจอร์และอุตสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ 
เป็นต้น 

ปญัหาและอปุสรรคของอตุสาหกรรมเหลก็ไทย

ในปี 2559 ความต้องการใช้เหลก็ในประเทศไทยมแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ โดยมคีวามต้องการใช้ปรมิาณ 
16.65 – 17.0 ล้านตัน ทั้งนี้ เนื่องมาจากกิจกรรมการก่อสร้างเป็นหลัก ที่มีสัดส่วนการใช้เหล็กราวร้อยละ 51 
โดยเฉพาะการใช้เหล็กในการก่อสร้างโครงการภาครัฐ ทั้งโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่ รวมถึงโครงการ
ก่อสร้างของภาคเอกชนในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ที่มีผลจากโครงการบ้านประชารัฐ  
ซึง่คาดว่าจะมคีวามต้องการใช้เหลก็ก่อสร้างในปี 2559 ปริมาณ 8.42 – 8.60 ล้านตนั นอกจากนี ้ยงัมคีวามต้องการ 
ใช้เหลก็เกรดพเิศษในกลุม่ยานยนต์และชิน้ส่วนปรมิาณ 3.04 – 3.08 ล้านตนั ซึง่เป็นผลมาจากการขยายโรงงาน
การผลิต ประกอบกับตลาดส่งออกมีทิศทางขยายตัวด้วย

ส�าหรับในภูมิภาคอาเซียนมีความต้องการใช้เหล็กปีละ 65 ล้านตัน และในอีก 25 ปีข้างหน้า  
ความต้องการเหล็กในอาเซียนจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กไปยัง
ตลาดอาเซยีนคดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 50 ของการส่งออกเหลก็และผลติภัณฑ์เหลก็ทัง้หมด ความต้องการ
ใช้เหล็กของไทยอยู่ที่ 250 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ส่วนประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน ขณะนี้ความต้องการใช้เหล็ก 
ยงัคงต�า่กว่า 100 กโิลกรมัต่อคนต่อปี จงึมโีอกาสทีจ่ะขยายตวัได้อกีมาก เพราะประเทศทีเ่จริญแล้วความต้องการ
ใช้เหล็กสูงถึง 700 กิโลกรัมต่อคนต่อปี 

ทีผ่่านมาราคาเหลก็ในประเทศไทยได้ปรบัตวัสูงขึน้ เนือ่งมาจากการทีท่างการจนีได้ส่ังปิดโรงงานเหลก็
ทีไ่ม่ได้คณุภาพ และมนีโยบายลดก�าลงัการผลติลง ประกอบกบัก�าลงัการผลติในประเทศมเีพยีง 50% ของก�าลงั
การผลิตทั้งหมด แต่ทั้งนี้ ก็สามารถเพ่ิมก�าลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการได้ โดยเฉพาะการผลิต 
เพื่อสนองความต้องการจากโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลที่จะมีมากขึ้นในปีนี้
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การด�าเนนิงานดา้นการมาตรฐานของ สมอ. กบัอตุสาหกรรมเหลก็

ขณะเดยีวกนัในช่วงไตรมาส 3 กเ็กดิปัญหาการทุม่ตลาดเหลก็น�าเข้าจากต่างประเทศ ท�าให้อุตสาหกรรม
เหล็กในประเทศประสบปัญหาเหล็กล้นตลาด ไม่สามารถค้าขายได้ เนื่องจากมีราคาสูงกว่าเหล็กที่น�าเข้ามา ซึ่ง
ปัจจุบันประเทศไทยมีก�าลังการผลิตเหล็กรวม 10 ล้านตันต่อปี แต่มีการใช้ก�าลังการผลิตจริงเพียง 2 ล้านตันต่อ
ปี ในจ�านวนนี้ 85% เป็นการผลิตเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้าง การผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็น 5% จาก
โครงการลงทุนก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ หรือเมกะโปรเจกท์ของภาครัฐ ส่งผลให้ความต้องการใช้เหล็กใน
ประเทศสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เหล็กที่ผลิตในประเทศก็ยังมีปริมาณมากเกินความต้องการใช้งาน 

ส�านกังานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอตุสาหกรรม มีพันธกจิด้านการมาตรฐาน
ของประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ ได้แก่ การก�าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง  
การมาตรฐานระหว่างประเทศ และการส่งเสรมิและพฒันาด้านการมาตรฐาน แก่ผูผ้ลติ ผูบ้รโิภค และผูเ้กีย่วข้อง
ทุกระดับ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

จากการตรวจติดตามการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับอย่างต่อเนื่องของ สมอ. พบว่า ยังม ี
ผูป้ระกอบการกระท�าผิดตาม พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 อยูเ่ป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในกลุม่ผลติภณัฑ์เหลก็ ซึง่มผีลกระทบต่อความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน และส่งผล
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ สมอ. จึงมีมาตรการในการแก้ปัญหา ดังนี้ 

1. ทบทวนและก�าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์เหลก็ใหม ่จ�านวน 24 มาตรฐานเพือ่แก้ปัญหา
ดังกล่าว รวมทั้งสกัดกั้นเหล็กน�าเข้าไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ และใช้ผลทางวิชาการในด้านการก�าหนด
มาตรฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง และเพื่อให้เหล็กที่วางจ�าหน่ายในท้องตลาดมีคุณภาพ 
เป็นไปตามมาตรฐาน 

• มาตรฐานทั่วไป  จ�านวน  14  เรื่อง  แก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จ  จ�านวน  5  เรื่อง 
• มาตรฐานบังคับ  จ�านวน  7  เรื่อง  แก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จ  จ�านวน  3  เรื่อง 
• มาตรฐานก�าหนดใหม่  จ�านวน  3  เรื่อง  ด�าเนินการแล้วเสร็จ  จ�านวน  1  เรื่อง

ที่ มอก.เลขที่ ชือ่มาตรฐาน ประเภท สถานะ

1 16-2536 แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก ทั่วไป อยู่ระหว่างด�าเนินการ

2 50-2548 เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน 
แผ่นม้วน แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก

ทั่วไป อยู่ระหว่างด�าเนินการ

3 107-2553 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง ทั่วไป อยู่ระหว่างด�าเนินการ

4 276-2532 ท่อเหล็กกล้า ทั่วไป อยู่ระหว่างด�าเนินการ
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ที่ มอก.เลขที่ ชือ่มาตรฐาน ประเภท สถานะ

5 277-2532 ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี ทั่วไป อยู่ระหว่างด�าเนินการ

6 349-2548 เหล็กลวดคาร์บอนสูง ทั่วไป อยู่ระหว่างด�าเนินการ

7 1006-2558 ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์ ทั่วไป แล้วเสร็จ

8 1128-2535 แผ่นเหล็กมุงหลังคา ทั่วไป อยู่ระหว่างด�าเนินการ

9 1279-2538 แผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม ทั่วไป อยู่ระหว่างด�าเนินการ

10 1439-2558
ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์ส�าหรับ 
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

ทั่วไป แล้วเสร็จ

11 2131-2545
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน และ
เคลือบสี : แผ่นม้วนและแผ่นตัด

ทั่วไป อยู่ระหว่างด�าเนินการ

12 2223-2558

เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทาง
ไฟฟ้าแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด และก�าหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอน
ทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า
คุณภาพทางการค้าและคุณภาพส�าหรับขึ้นรูป

ทั่วไป แล้วเสร็จ

13 2228-2558

เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบบรีดเย็นเคลือบ
อะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน
แบบต่อเนื่องส�าหรับงานทั่วไป งานขึ้นรูปและ 
งานโครงสร้าง

ทั่วไป แล้วเสร็จ

14 2676-2558 ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์ส�าหรับใช้งานทั่วไป ทั่วไป แล้วเสร็จ

15 348-2548 เหล็กลวดคาร์บอนต�่า บังคับ อยู่ระหว่างด�าเนินการ

16 528-2540
เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน ส�าหรับงาน
ทั่วไปและงานขึ้นรูป

บังคับ แล้วเสร็จ

17 1479-2541
เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนส�าหรับงานโครงสร้าง
ทั่วไป

บังคับ แล้วเสร็จ

18 1999-2543
เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และ
แผ่นบาง ส�าหรับงานโครงสร้างรถยนต์ 

บังคับ อยู่ระหว่างด�าเนินการ

19 2012-2543
เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ และ
แผ่นตัด ส�าหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป

บังคับ แล้วเสร็จ

20 2060-2543
เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ  
แผ่นหนา และแผ่นบาง ส�าหรับงานถังก๊าซ

บังคับ อยู่ระหว่างด�าเนินการ

21 2150-2546
เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด
ส�าหรับงานรถยนต์ 

บังคับ อยู่ระหว่างด�าเนินการ

22 2689-2559
ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม ออสเทนไนต์ ส�าหรับงาน
ตกแต่ง 

ก�าหนดใหม่ อยู่ระหว่างด�าเนินการ

23 2724-2559 Checker Plate ก�าหนดใหม่ แล้วเสร็จ

24  Pre-Fabricated Steel Structural ก�าหนดใหม่ อยู่ระหว่างด�าเนินการ
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2. สร้างความตระหนักในทุกภาคส่วน การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน และประชาชน บูรณาการการท�างานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้มี
ความเข้มแขง็ และมศีกัยภาพสามารถแข่งขนัได้ในระดบัสากล ตลอดจนเสรมิสร้างคุณภาพชวีติทีด่แีก่ประชาชน 
ดังนี้

• ด้านการตรวจสอบควบคุมและก�ากับติดตาม  
– บูรณาการการท�างานด้านการตรวจควบคุมสถานท่ีจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับร่วมกับ

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยพัฒนาขีดความสามารถให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีใ่นการตรวจควบคมุสถานทีจ่�าหน่ายผลติภณัฑ์ทีม่พีระราชกฤษฎกีาก�าหนดให้ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ)

– บูรณาการการท�างานร่วมกับกรมศุลกากร โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ประกอบการที่น�าเข้าสินค้า
เพื่อการจ�าหน่าย และข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์การน�าเข้าสินค้า ซึ่งจะช่วยให้ สมอ. สามารถตรวจสอบ
การน�าเข้าสินค้าของผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งตรวจสอบบริษัท 
ผู้น�าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) ว่าน�าสินค้ามาจ�าหน่ายเป็นไปตาม
มาตรฐานหรือไม่  ถือเป็นการดูแลสินค้าตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง เพื่อให้ปลายทางคือ ผู้บริโภคได้รับ
สินค้าคุณภาพความปลอดภัย 

– นอกจากนีผู้บ้ริหาร สมอ. ยงัได้น�าทมีเจ้าหน้าทีล่งพืน้ทีพ่บผูว่้าราชการจังหวดั และนายด่านศลุกากร
ทีม่พีืน้ทีต่ดิกบัรอยตะเขบ็ชายแดนของประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ สระแก้ว มกุดาหาร และอบุลราชธานี 
เพื่อประสานความร่วมมือควบคุมสินค้าผ่านชายแดน  เพื่อป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพเข้าประเทศ
และคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้าอุตสาหกรรม

• ด้านการส่งเสริม 
– สร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส

กรณีพบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในพื้นที่
– ร่วมกับ 8 สมาคมเหล็ก และผู้ผลิตเหล็กเส้นภายในประเทศไทย ลงนามสัตยาบันไม่ผลิตเหล็กเบา 

เพื่อสร้างความตระหนักในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน และคุ ้มครองผู ้บริโภคให้ได้รับ 
ความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นการสกัดกั้นเหล็กที่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน (เหล็กเบา)  
ไม่ให้มีจ�าหน่ายในท้องตลาด

– จัดท�าโครงการ “ร้าน มอก.” มอบป้ายสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.” แก่ร้านจ�าหน่ายที่ใส่ใจ 
ในความปลอดภัยของผู้บริโภค เลือกและจ�าหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานมีเครื่องหมาย มอก. รับรอง 
และจัดส่งรายชื่อ ร้าน มอก. ให้กับหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมการจ�าหน่าย นอกจากนี้ จะร่วมมือ
กับ สคบ. และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อร่วมกันสนับสนุนโครงการเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อ
สินค้าจากร้าน มอก. ได้อย่างทั่วถึง 

7TISI E-magazine



ที่ เลขที ่มอก. ผลติภณัฑ์ เครือ่งหมาย

1 16-2536 แผ่นเหล็กเคลือบดบีกุ
 

2 20-2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหลก็เส้นกลม
 

3 24-2548 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหลก็ข้ออ้อย
 

4 50-2548 เหล็กแผ่นรีดเยน็เคลือบสังกะสโีดยกรรมวิธจีุม่ร้อน แผ่นม้วน แผ่นตดั และ
แผ่นลูกฟูก

5 55-2516 เหล็กเส้นแบนและส่ีเหล่ียมจัตรุสั

6 71-2532 ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี

7 95-2540 ลวดเหล็กกล้าส�าหรับคอนกรตีอดัแรง

8 107-2533 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง

9 116-2529 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

10 163-2535 ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต�า่อบอ่อน

11 194-2535 ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต�า่

12 211-2527 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหลก็รดีซ�า้

13 348-2540 เหล็กลวดคาร์บอนต�า่

14 349-2548 เหล็กลวดคาร์บอนสูง

15 404-2540 ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสตีเีกลยีว

16 420-2540 ลวดเหล็กกล้าตเีกลียวส�าหรบัคอนกรีตอดัแรง

17 528-2548 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรดีร้อน ส�าหรบังานทัว่ไปและงานขึน้รปู

18 536-2527 เหล็กหล่อเทา

รายชือ่มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมเหล็ก
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ที่ เลขที ่มอก. ผลติภณัฑ์ เครือ่งหมาย

19 537-2527 เหล็กหล่อแกรไฟต์กลม

20 565-2528 ลวดเหล็กกล้าดงึแขง็

21 643-2529 เหล็กหล่ออบเหนยีว

22 644-2529 เหล็กเพลาด�า

23 747-2531 ลวดเหล็กกล้าดงึเยน็เสรมิคอนกรตี

24 831-2531 เหล็กกล้าคาร์บอนหล่อ

25 860-2532 เหล็กกล้าคาร์บอนหล่อความต้านแรงดงึสูงและเหลก็กล้าหล่อเจอืต�า่

26 864-2532 เหล็กเพลาขาว

27 943-2533 ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดงึเยน็เสรมิคอนกรีต

28 1227-2539 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรดีร้อน 

29 1228-2549 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึน้รปูเยน็

30 1279-2538 แผ่นเหล็กเคลือบโครเมยีม

31 1303-2538 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณเชือ่มประกอบ

32 1378-2539 เหล็กกล้าไร้สนมิรีดเยน็แผ่นม้วน แผ่นแถบและแผ่น

33 1390-2539 เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน

34 1479-2541 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง 
ส�าหรับงานโครงสร้างทัว่ไป

35 1499-2541 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง 
ส�าหรับงานโครงสร้างเช่ือมประกอบ 

36 1501-2552 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรดีร้อน ส�าหรบังานโครงสร้างเครือ่งจกัรกล
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ที่ เลขที ่มอก. ผลติภณัฑ์ เครือ่งหมาย

37 1735-2542 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน และแผ่นแถบส�าหรบังานท่อ

38 1884-2542 เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสงูแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่
ปรับปรุงสมบตักิารขึน้รูป ส�าหรบังานโครงสร้างรถยนต์

39 1999-2543 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ส�าหรับงาน
โครงสร้างรถยนต์

40 2011-2543 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ทีต้่านการ
กดักร่อนได้ดใีนบรรยากาศ

41 2012-2543 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น แผ่นม้วน แผ่นแถบ  และแผ่นตดั ส�าหรบังาน
ท่ัวไปและงานขึน้รูป

42 2060-2543 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง 
ส�าหรับงานถงัก๊าซ

43 2131-2545 เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวธิจีุม่ร้อน และเคลอืบส ี: แผ่นม้วนและ
แผ่นตดั

44 2132-2545 เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวธิจีุม่ร้อน และเคลอืบส ี: แผ่นลอน

45 2140-2546 เหล็กกล้ารีดเยน็แผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตดัส�าหรบังานรถยนต์

46 2183-2547 เหล็กกล้ารีดเยน็แผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตดัส�าหรบัเคลอืบดบีกุ หรอื
เคลือบโครเมยีม/โครเมียมออกไซด์ : รดีเดีย่ว

47 2184-2547 เหล็กกล้ารีดเยน็แผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตดัส�าหรบัเคลอืบดบีกุ หรอื
เคลือบโครเมยีม/โครเมียมออกไซด์ : รดีซ�า้

48 2223-2548 เหล็กแผ่นรีดเยน็เคลือบสังกะสโีดยกรรมวิธทีางไฟฟ้า แผ่นม้วน แผ่นแถบ 
และแผ่นตดั

49 2228-2548 เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมเินียม/สงักะสโีดยกรรมวธิจีุม่ร้อน ส�าหรบังานทัว่ไป 
งานขึน้รูปและงานโครงสร้างท่ัวไป

50 2243-2548 เหล็กลวดคาร์บอนส�าหรับงานย�า้หวัและงานทบุขึน้รปูเยน็

51 2244-2548 เหล็กลวดส�าหรับท�าแกนลวดเชือ่มแบบพอกหุม้

52 2256-2548 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ  และแผ่นตดั ส�าหรบัเคลอืบ
อิแนเมล

53 2257-2549 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ  และแผ่นตดั ส�าหรบังาน
โครงสร้าง
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กรอบควำมตกลงในกำรท�ำ MRA 
สินค้ำอุตสำหกรรมของอำเซียน

สมอ. เปิดประตูสู่ AEC

โดย: นางสาวณฐิณี  ฉันทะจารุ
       นักวิเทศสัมพันธ์ช�ำนำญกำร 

หากมองย้อนไปเมื่อปี 2541 ปีที่อาเซียนมีเป้าหมายหลักเพื่อให้บรรลุการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน 
(ASEAN Free Trade Area – AFTA) ความร่วมมอืด้านมาตรฐานและการตรวจสอบและรบัรองทีร่บัผดิชอบโดย
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพ (ASEAN Consultative Committee for Standards and 
Quality – ACCSQ) จึงมุ่งเน้นที่การสนับสนุน AFTA นั่นคือ การขจัดอุปสรรคทางการค้าซึ่งไม่ใช่มาตรการใน
ด้านภาษี (Non-Tariff Measures – NTMs) อุปสรรคดังกล่าวเกิดจากการที่ประเทศสมาชิกมีมาตรฐาน (stan-
dards) หรือกฎระเบียบทางเทคนิค (technical regulations) ที่บังคับใช้อยู่ในแต่ละประเทศแตกต่างกันจึงมี
ผลให้สินค้าของประเทศสมาชิกอื่นไม่สามารถที่เข้าไปจ�าหน่ายได้โดยสะดวก และหนึ่งในมาตรการที่ส�าคัญที่ 
ACCSQ ได้น�ามาใช้ในการขจัดอุปสรรคทางการค้าอันเนื่องมาจากความแตกต่างกันของกฎระเบียบทางเทคนิค
หรือมาตรฐานบังคับ (mandatory standards) ที่ใช้อยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียนก็คือการจัดท�าความตกลง
ยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement – MRA) เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกและลดขั้นตอน
การขออนุญาตน�าเข้าสินค้าโดยการจัดท�าความตกลงยอมรับร่วมดังกล่าวเป็นการท�าความตกลงเพื่อยอมรับผล
การตรวจสอบและรบัรองผลติภณัฑ์ (conformity assessment results) ของประเทศสมาชกิอืน่ว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานโดยไม่ต้องท�าการตรวจสอบซ�้าอีก

ACCSQ จงึได้จดัท�า “กรอบความตกลงยอมรบัร่วมในผลการตรวจสอบและการรบัรองของอาเซยีน” 
หรือ ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangement ขึ้นเพื่อก�าหนดข้อ
ปฏิบัติและสาระส�าคัญส�าหรับการจัดท�า MRA รายสาขา (Sectoral MRA) รวมถึงก�าหนดเงื่อนไขในการยอมรับ
ผลการตรวจสอบและรับรองของประเทศสมาชิกอื่นตามข้อก�าหนดที่จะระบุไว้ในความตกลงรายสาขา เช่น

ข้อก�ำหนดโดยทั่วไป ก�าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองของ
หน่วยตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment Body) ของประเทศสมาชิกอื่นตามที่ได้ขึ้น

บัญชีรายช่ือไว้ในความตกลง โดยท่ีประเทศสมาชิกต้องรับประกันว่าหน่วยตรวจสอบและรับรองที่ขึ้นบัญชีไว้มี
ความสามารถในการตรวจสอบและปฏบิตัติามความตกลง นอกจากนี ้ยงัระบถุงึหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกสาขา
ผลิตภัณฑ์ที่จะท�า MRA โดยให้พิจารณาจาก
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• กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับมาตรฐานให้สอดคล้องกันโดยไม่ได้จ�ากัดแค่ 20 ผลิตภัณฑ์ส�าคัญที่มี
การปรับมาตรฐานอยู่ในขณะนั้น

• มูลค่าการค้าระหว่างกันในภูมิภาค 
• อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าที่มีอยู่
• ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของประเทศสมาชิกส่วนใหญ่
• ความสนใจของประเทศสมาชิกส่วนใหญ่



องค์ประกอบของควำมตกลงรำยสำขำ ต้องประกอบด้วยเนือ้หา ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอบข่ายของผลิตภัณฑ์ที่ท�าความตกลง 

2. รายการกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบและรับรองและ 
การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

3. รายชื่อหน่วยงานแต่งตั้ง (Designating Body) ซึ่งมีหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ
หน่วยตรวจสอบและรับรองที่ขึ้นบัญชีไว้

4. ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขึ้นบัญชีรายชื่อหน่วยตรวจสอบและรับรอง

5. บัญชีรายชื่อหน่วยตรวจสอบและรับรองและขอบข่ายการตรวจสอบและรับรองที่ได้รับ 
การยอมรับ

6. พันธกรณีและข้อผูกพันในการยอมรับซึ่งกันและกัน 

7. ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กรณีประเทศสมาชิกต้องการเวลาเพื่อปรับกฎระเบียบ 
ให้สอดคล้องกับความตกลง 

8. บัญชีรายชื่อจุดติดต่อ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการร่วม

9. การจัดตั้งคณะกรรมการร่วม (Joint Sectoral Committee) 

10. บทบัญญัติอื่นเพิ่มเติม หากมีความจ�าเป็น 

นอกจากนั้น ในกรอบความตกลงยังระบุถึงการขึ้นบัญชี การพักใช้ การเพิกถอน การทวนสอบ และ
การก�ากับดูแลหน่วยตรวจสอบและรับรอง การรักษาไว้ซึ่งอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงานควบคุมกฎระเบียบ  
การหารือและการระงับข้อพิพาท ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคซึ่งกันและกันด้วย

จากกรอบความตกลงดังกล่าว อาเซียนได้จัดท�าความตกลง MRA รายสาขาแล้ว จ�านวน 2 สาขา 
ได้แก่ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for  
Electrical and Electronic Equipment ลงนามเมื่อปี 2545) และสาขายา (ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement for Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of Manufacturers of  
Medicinal Products Inspection ลงนามเม่ือปี 2552) และในขณะนี้ อยู่ระหว่างเจรจาร่างความตกลง  
จ�านวน 3 สาขา ได้แก่ สาขายานยนต์ อาหารส�าเร็จรูป และวัสดุก่อสร้าง 
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ณ ปัจจุบัน เป็นเวลาเกือบจะสองทศวรรษแล้วนับจากที่ได้จัดท�ากรอบความตกลงดังกล่าว  
และอาเซียนก็ได้พัฒนาเป้าหมายจาก AFTA เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic 
Community (AEC) แล้ว ACCSQ จึงเห็นควรมีการทบทวนเนื้อหาของกรอบความตกลงให้เหมาะสม 
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และได้มอบหมายให้คณะท�างานคณะที่ 1 ด้านมาตรฐานและความตกลง 
ยอมรับร่วม (Working Group 1 on Standards and MRA) ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาเรื่องของการจัดท�า 
MRA เป็นการเฉพาะด�าเนินการทบทวนกรอบความตกลงดังกล่าว และล่าสุด ในการประชุม WG 1  
ครั้งที่ 36 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ประชุมได้พิจารณาเนื้อหาในส่วนที่ควรปรับปรุงแก้ไข  
ซ่ึงโดยหลักแล้วจะเน้นการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เช่น การอ้างอิงค�าศัพท์ตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ หลักเกณฑ์การคัดเลือกสาขาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับสาขาสินค้าส�าคัญของอาเซียน  
ทั้งนี้จะยังคงรักษาหลักการส�าคัญของการท�า MRA แต่เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดท�า MRA รายสาขา
เนื่องจากแต่ละสาขามีแนวทางปฏิบัติและการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน 

ด้วยหลกัการและความเชือ่ท่ีว่าการท�า MRA จะช่วยลดต้นทนุของสนิค้าทีเ่กดิจากค่าตรวจสอบ
และการให้การรับรอง นอกเหนือจากต้นทุนที่เกิดจากค่าวัตถุดิบ ค่าแรง และอัตราภาษี ดังนั้น สิ่งส�าคัญ
ที่จะท�าให้การท�า MRA รายสาขาประสบความส�าเร็จ ก็คือ การวางกรอบในการจัดท�า MRA ให้ชัดเจน 
ซึ่งจะท�าให้การจัดท�า MRA รายสาขาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยให้ประเทศสมาชิก 
มคีวามเข้าใจทีต่รงกันในการปฏบิตัติามความตกลงรายสาขาว่าต้องท�าอะไรและอย่างไรบ้าง เพือ่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการท�า MRA ได้อย่างแท้จริง

ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical 
Barriers to Trade) ขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization – WTO) ก็ได้ก�าหนด
หลักการยอมรับความเท่าเทียมกันและการยอมรับซึ่งกันและกัน (Equivalence and Mutual  
Recognition) โดยกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกยอมรับในกฎระเบียบทางเทคนิคของประเทศสมาชิก
อื่นว่ามีความเทียบเท่ากับกฎระเบียบทางเทคนิคของตนแม้ว่าจะมีความแตกต่างกับกฎระเบียบ 
ของตนในกรณีท่ีต้องการบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับผลการตรวจสอบ 
และรับรองของประเทศสมาชิกอื่นเช่นเดียวกับกรณีกฎระเบียบทางเทคนิคด้วยโดยพยายามส่งเสริม
ให้ประเทศสมาชิกเจรจาความตกลงยอมรับซึ่งกันและกันในผลการตรวจสอบและการรับรอง  
(Mutual Recognition Agreements - MRAs)
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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
อยู่เสมอใน สมอ สาร เป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลทางการค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน 
และเอื้อประโยชน์ต่อการค้า รวมท้ังส่งเสริมประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ
ในการจัดท�าและใช้บังคับกฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานแก่ประเทศก�าลังพัฒนา 

สมอ สาร ฉบับนี้ ขอน�าเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐานของ
ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกสิงคโปร์ได้ออกประกาศมาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพ
น�้ามันเบนซินและน�้ามันดีเซล (Notification G/TBT/N/SGP/27)

 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical 
Barriers to Trade: TBT) สงิคโปร์ได้แจ้งองค์การการค้าโลก ตามเอกสารหมายเลข G/TBT/N/
SGP/27 เรื่อง A set of new subsidiary legislations for the New Fuel Quality Stan-
dards under the Environmental Protection and Management Act (EPMA).
วันที่แจ้ง    9 พฤษภาคม 2559
วันที่มีผลบังคับใช้   น�้ามันเบนซินมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 
     และน�้ามันดีเซลมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560
วนัทีก่�าหนดรบัข้อคดิเหน็/ข้อคดัค้าน 60 วันหลังจากประกาศ (10 กรกฎาคม 2559)

  •  น�้ามันเบนซินและน�้ามันดีเซล
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สาระโดยสรุป

สิงคโปร์ได้ออกประกาศมาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพน�้ามันเบนซินและน�้ามันดีเซล 
ภายใต้กฎหมายการจดัการและคุม้ครองสิง่แวดล้อม โดยจะเริม่ใช้ในปี 2560 ซึง่ปัจจบุนัสงิคโปร์
ควบคุมคุณภาพน�้ามันแค่จ�ากัดปริมาณสารก�ามะถันและตะก่ัวเท่านั้น ทั้งน้ี ข้อก�าหนดใหม่ 
จะครอบคลุมการตรวจวัดคุณภาพน�้ามันให้มากขึ้น เพื่อลดปริมาณมลพิษที่ปล่อยออกจาก 
ท่อไอเสีย โดยข้อก�าหนดดังกล่าวอ้างอิงตามมาตรฐานสหภาพยุโรป Directive 2009/30/EC 
มาตรฐานออสเตรเลียว่าด้วยกฎหมายมาตรฐานคุณภาพน�้ามันเชื้อเพลิง ปี 2543 (Australia’s 
Fuel Quality Standards Act 2000) และมาตรฐานสหรัฐอเมริกาว่าด้วยกฎระเบียบคุณภาพ
น�้ามันเชื้อเพลิง (USEPA's fuel quality regulations) รายละเอียดข้อก�าหนดน�้ามันเบนซิน 
ดังตารางที่ 1 

วัตถุประสงค์

เพื่อคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ลดปริมาณมลพิษที่ปล่อยออกจากท่อไอเสีย

รายละเอียดข้อก�าหนดน�้ามันดีเซลดังตารางที่ 2

 ท่านผู้สนใจสามารถขอรบัเอกสารฉบบัสมบรูณ์ได้ท่ี กลุ่มความตกลงด้านอปุสรรคทางเทคนคิ
ต่อการค้า โทร. 02-202-3504 โทรสาร 02-202-3511  Email: wto@tisi.go.th
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16 สมอสาร

นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานการประชุมหารือ ระหว่าง 
สมอ. กับ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคม
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เพื่อหาแนวทางการรับรองเพื่อการอนุญาต ส�าหรับผลิตภัณฑ์
กระจกนิรภัยส�าหรับยานยนต์ (มอก.2602-2556) และแนวทางการรับรองค่า CO2  
ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขของรถยนต์ทีไ่ด้รบัการลดอตัรา
ภาษีสรรพสามิต เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม สมอ.

นายธวัช ผลความด ีเลขาธิการ สมอ. เป็นประธาน
เปิดการประชุม เรือ่ง การใช้งานระบบการเชือ่มโยงข้อมูลกบั
กรมศุลกากร ผ่าน NSW (National Single Window) โดย
มผีูแ้ทนจากบรษิทัทีน่�าเข้าผลติภณัฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 
เฉพาะด้านความปลอดภัย มอก.812-2558 ผลิตภัณฑ์ 
เครื่องปรับอากาศส�าหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน  
มอก.2134-2553 และผลิตภัณฑ์ตู ้ เย็นส�าหรับใช ้ใน 
ที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย มอก.2214-2548  
เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน เพื่อชี้แจงการใช้งานระบบ 
ดังกล่าว ณ ห้องประชุม สมอ.

TISI News

Activities&

สมอ. หำรือแนวทำงกำรรับรองค่ำ CO2 
ร่วมกับกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์

สมอ. จัดประชุมผู้น�ำเข้ำเครื่องปรับอำกำศ
เตรียมพร้อมใช้ระบบ NSW
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นายธวชั ผลความด ีเลขาธกิาร สมอ. และนายณฐัพล รงัสติพล รองเลขาธกิาร 
สมอ. น�าทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมการด�าเนินงานของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด "Dtac open house – ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" 
โดยมี Mr.Rajiv Bawa , Head of Corporate Affairs Group ให้การต้อนรับ  
และร่วมรับฟังการบรรยายการจัดท�าระบบตามมาตรฐาน ISO 26000 แนวทาง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยวิทยากรจาก สมอ. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

สมอ. เยี่ยมชมกำรด�ำเนินงำน DTAC 
พร้อมแนะน�ำกำรท�ำ ISO 26000 แนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม

สมอ. จัดสัมมนำให้ควำมรู้กำรปรับปรุงมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ท่อ

สมอ. จัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อและข้อต่อท่อที่ท�า 
จากพอลิไวนิลคลอไรด์ เรซิน เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐาน เทคโนโลยีการผลิต  
และแนวทางการก�ากับดูแลของกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อและข้อต่อท่อที่ท�าจากพอลิไวนิล 
คลอไรด์เรซิน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ



สมอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียน 
การสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้ด้าน 
การมาตรฐานแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาเขตพื้นที่ 
ภาคเหนือ จ�านวน 150 คน ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมฮอลิเดย์
อนิน์ เชยีงใหม่ เพือ่ให้คร-ูอาจารย์น�าไปถ่ายทอดแก่นักเรยีนให้สามารถน�าไปปรบัใช้ให้เกดิ
ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน และเป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ เผยแพร่สู่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป 

สมอ. จดัฝึกอบรมหลักสตูรข้อก�าหนด ISO 9001:2015 ตามโครงการส่งเสรมิความรู้
ด้านมาตรฐานระบบการจัดการสู่ระดับอุดมศึกษา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่  
มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมิู

สมอ. เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมระดบัภูมภิาค ISO เรือ่ง 
IT Service for the Member Body User Administrators 
(MBUAs) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 15 ประเทศ ระหว่างวันท่ี  
31 พฤษภาคม - 2 มถินุายน ณ โรงแรมปทมุวนัปร้ินเซส

สมอ. จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรมำตรฐำนสู่ภำคกำรศึกษำ

สมอ. ฝึกอบรม ISO 9001 ในระดับอุดมศึกษำ

สมอ. เป็นเจ้ำภำพฝึกอบรมระดับภูมิภำค

18 สมอสาร



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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ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
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