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มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เพื่อผู ้สูงอายุ
และคนพิการ

จากการประมาณการประชากรของประเทศไทย ชี้ให้เห็นว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2564) ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัย 

อย่างสมบูรณ์ โดยจะมีจ�านวนผู้สูงอายุมากกว่า 13 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 หรือประมาณ 1 ใน 5 ของประชากร 

ทั้งประเทศ และจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอดในปี พ.ศ. 2574 โดยในปี พ.ศ.2561 นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยจะมีประชากรสูงวัย

มากกว่าประชากรวัยเด็ก ประกอบกับข้อมูลจากส�านักสถิติแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 พบว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึน้ไป

กว่า 10 ล้านคน หรอืคดิเป็น 15 % ของประชากรทัง้ประเทศในจ�านวนนีเ้ป็นผูส้งูอายทุีอ่ยูบ้่านตามล�าพงัถงึกว่า 8 แสนราย หรือ 8.7 %  

ของผู้สูงอายุทั้งหมด สาเหตุหลัก คือ คนไทยนิยมอยู่เป็นโสดมากขึ้น มีลูกน้อยลง และลูกหลานออกไปท�างานนอกบ้าน จากจ�านวนผู้สูงอาย ุ

ที่เพิ่มมากขึ้นมีแนวโน้มติดบ้าน สามารถท�ากิจวัตรประจ�าวันได้แต่มีปัญหาในการเคลื่อนที่ หรืออาจไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

กองบรรณาธิการ

นอกจากกลุ่มผู้สูงอายุแล้ว จากรายงาน

สถติิคนพกิารทีม่บีตัรประจ�าตวัคนพกิารของส�านกังาน

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 พบว่าคนพกิารในประเทศไทย 

มจี�านวนรวมถึง 1,568,847 คน หรือคดิเป็น 2.38 ของ

ประชากรไทยทั้งประเทศ แบ่งเป็นชาย 838,160 คน 

หญิง 729,687 คน การท�าให้คนพิการและผู้สูงอายุยัง

สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ต้องมกีารก�าหนดมาตรฐาน

การจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุและคน

พิการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นส�าหรับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาด�าเนินการปรับปรุง

หรือก่อสร้างสถานที่ อาคารหรือยานพาหนะที่ให้

บริการประชาชนให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับ 

ผู ้สูงอายุและคนพิการท่ีมีประสิทธิภาพและอยู ่บน

กรอบบรรทัดฐานเดียวกัน โดยการศึกษาข้อกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษาในไทยและต่างประเทศท่ี

เก่ียวข้องกับการออกแบบสิ่งอ�านวยความสะดวก

ส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อวิเคราะห์และสรุป
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เป็นข้อก�าหนดมาตรฐานสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการและผู ้สูงอายุ 

ในประเทศไทย โดยจะเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานและพจิารณาจดัส่ิงอ�านวย

ความสะดวกส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุพิจารณาเห็นชอบ และมอบหมายให ้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันต่อไป
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กำรก�ำหนดมำตรฐำนส�ำหรับผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ (ประเภทอุปกรณ์) 
เป็นมำตรฐำนทั่วไป จ�ำนวน 22 เรื่อง 

อย่างไรกด็ ีเพ่ือเป็นกรอบในการก�าหนดมาตรฐานการจดัส่ิงอ�านวยความสะดวกส�าหรบัคนพกิารและผูสู้งอาย ุส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์

อุตสาหกรรมได้จัดท�าแผนแม่บทในการก�าหนดมาตรฐานเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ แบ่งเป็นมาตรฐานทั่วไป ประเภทอุปกรณ์ จ�านวน 22 มาตรฐาน 

และประเภทก่อสร้าง จ�านวน 5 มาตรฐาน ดังนี้

ล�ำดบั เลขที ่มอก. ชือ่มำตรฐำน

1 2207-2547 รถเข็นคนไข้นั่งชนิดพับได้

2 2397 เล่ม 1-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม – ส่วนแขนและขาที่ขาดไป  
เล่ม 1 : วิธีการเรียกส่วนต่าง ๆ ของแขนและขาที่ขาดไปแต่ก�าเนิด

3 2397 เล่ม 2-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม – ส่วนแขนและขาที่ขาดไป  
เล่ม 2 : วิธีการเรียกความพิการระดับต่าง ๆ ของขาที่เกิดจากการตัด

4 2397 เล่ม 3-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม – ส่วนแขนและขาที่ขาดไป  
เล่ม 3 : วิธีการเรียกความพิการระดับต่าง ๆ ของแขนที่เกิดจากการตัด

5 2397 เล่ม 4-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม – ส่วนแขนและขาที่ขาดไป  
เล่ม 4 : ภาวะที่น�าไปสู่การตัดแขนและขา

6 2397 เล่ม 5-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม – ส่วนแขนและขาที่ขาดไป  
เล่ม 5 : ภาวะทางคลินิกของบุคคลที่ต้องถูกตัดแขนหรือขา

7 2401เล่ม 1-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม – การแบ่งประเภทและ 
การเรียกส่วนประกอบของกายอุปกรณ์เทียม เล่ม 1 การแบ่งประเภท 
ของส่วนประกอบของกายอุปกรณ์เทียม

8 2401 เล่ม 2-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม – การแบ่งประเภทและการเรียกส่วนประกอบ 
ของกายอุปกรณ์เทียม เล่ม 2 การเรียกชิ้นส่วนของขาเทียม

9 2401 เล่ม 3-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม – การแบ่งประเภทและการเรียกส่วนประกอบ 
ของกายอุปกรณ์เทียม เล่ม 3 การเรียกชิ้นส่วนของแขนเทียม

10 2402-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม – การแบ่งประเภทและ 
การเรียกชื่อกายอุปกรณ์เสริมที่ใช้ภายนอกและชิ้นส่วนของกาย อุปกรณ์เสริม

11 2403-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม – ความบกพร่องของอวัยวะ – การบันทึกข้อมูลของ 
ผู้ป่วยที่ต้องใช้กายอุปกรณ์เสริม วัตถุประสงค ์
ทางคลินิกของการบ�าบัดรักษา และหน้าที่ที่ต้องการของกายอุปกรณ์เสริม

12 2570-2555 รถเข็นนั่งใช้ไฟฟ้า

13 2613-2557 กายอุปกรณ์เทียม - การทดสอบโครงสร้างของกายอุปกรณ์รยางค์ล่าง – ข้อก�าหนดและ 
วิธีทดสอบ
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กำรก�ำหนดมำตรฐำนส�ำหรับผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ (อุปกรณ์ก่อสร้ำง)  
เป็นมำตรฐำนทั่วไป จ�ำนวน 5 เรื่อง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส�าหรับผู้สูงอายุและคนพิการทั้งหมดนี้ อยู่ระหว่างด�าเนินการก�าหนดเป็นมาตรฐาน และแก้ไข

ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการน�าไปใช้ โดยคาดว่าจะประกาศใช้ได้ภายในปีหน้า 

ล�ำดบั เลขที ่มอก. ชือ่มำตรฐำน

14 2614-2557 กายอุปกรณ์เทียม – การทดสอบโครงสร้างของข้อสะโพกเทียม 

15 กายอุปกรณ์เทียม – การทดสอบเท้าเทียมแบบมีข้อและเท้าเทียม 
                       – ข้อก�าหนดและวิธีทดสอบ 

16 กายอุปกรณ์เทียม – ค�าแนะน�าการใช้ภาวะภาระทดสอบเท้าเทียม 
แบบมีข้อและเท้าเทียมและค�าแนะน�ารูปแบบอุปกรณ์ทดสอบที่เหมาะสม 

17 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริมส�าหรับรยางค์ – ข้อก�าหนด 
และวิธีทดสอบ 

18 2740-2559 อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนข้างเดียว เล่ม 1 ไม้ค�้ายันแขน

19 2740-2559 อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนข้างเดียว เล่ม 2 ไม้เท้าสามขาหรือมากกว่า

20 2751 เล่ม 1-25XX อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง เล่ม 1 อุปกรณ์ช่วยเดินชนิดสี่ขา

21 2751 เล่ม 2-25XX อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง เล่ม 2 อุปกรณ์ช่วยเดินชนิดมีล้อ

22 2751 เล่ม 3-25XX อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง เล่ม 3 โต๊ะเดิน

ล�ำดบั เลขที ่มอก. ชือ่มำตรฐำน หมำยเหตุ

1 เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ ส�าหรับผู้สูงอายุและ
คนพิการ

ต่อยอดจากมาตรฐานเดิม 
มอก.792-2554 

2 กุญแจลูกบิด ส�าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ต่อยอดจากมาตรฐานเดิม 
มอก.756-2535

3 ก๊อกน�้าส�าหรับอ่างล้างหน้า – ล้างมือ 
ส�าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

ต่อยอดจากมาตรฐานเดิม 
มอก.1278-2555

4 ชุดหัวฉีดชะล้าง ส�าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ต่อยอดจากมาตรฐานเดิม 
มอก.1479-2548

5 อ่างล้างหน้า–ล้างมือ ส�าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ต่อยอดจากมาตรฐานเดิม 
มอก.1479-2548

TISI FOCUS
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กำรประชุม ACCSQ ครั้งที่ 46 
กับเรื่องตื่นเต้นทีเ่วียดนำม

นางสาวณฐิณี ฉันทะจารุ • นักวิเทศสัมพันธ์ช�านาญการ 

เมื่อวันที่ 18-22 กันยายน 2559 ดิฉันได้

มี โอกาสเดินทางไปเมืองญาจาง สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเข ้าร ่วมการประชุม 

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพ

ของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee 

for Standards and Quality – ACCSQ) ครั้งที่ 46 

โดยมีหน่วยงาน the Directorate for Standards, 

Metrology and Quality (STAMEQ) ภายใต้

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนาม 

เป ็นเจ ้าภาพจัดการประชุมนับตั้งแต ่ ACCSQ  

ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบันนับเป็น

ระยะเวลา 24 ปีมาแล้ว  ACCSQ ได้มีการประชุม 

มาแล้ว 45 ครั้ง โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 

จัดประชุมในประเทศสมาชิกต่าง ๆเพื่อร่วมกันวาง

แนวทางและแผนงานในการสนับสนุนและส่งเสริม

การอ�านวยความสะดวกในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ

ของอาเซยีน โดยการลดหรอืเลกิอปุสรรคทางเทคนคิ

ต่อการค้าทีเ่กดิจากมาตรฐาน กฎระเบยีบทางเทคนคิ 

และการตรวจสอบและรับรองการประชุม ACCSQ 

ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ของปี ซ่ึงนอกจากจะติดตาม 

การด�าเนินงานจากการประชุมครั้งท่ี 45 เม่ือเดือน

เมษายนแล้ว ยังมีประเด็นส�าคัญให้พิจารณาโดยมี

สรุปผลการประชุมที่ส�าคัญ ดังนี้

ที่ประชุมได้ให้การรับรองเอกสารส�าคัญ ได้แก่ แผนปฏิบัติการรายสาขา 

(Sub-Sector Action Plan) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานและการรับรองของ

อาเซียน ปี 2016-2025 เอกสาร ASEAN Guideline for the Development of Mutual  

Recognition Arrangement (MRA) เอกสาร ASEAN Guideline for Sectoral  

Reference Laboratory Networks และเอกสาร ASEAN Framework on Rubber 

Laboratory Network ซึ่งเอกสาร Guidelines ต่าง ๆ จะใช้เป็นแนวทางการด�าเนินงาน

ส�าหรับคณะท�างานที่เกี่ยวข้องต่อไป ที่ประชุมพิจารณาเรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ครั้งก่อน คือ การหาแนวทางเพื่อหาข้อยุติในประเด็นขอบข่าย (Scope and Coverage) 

ในการจัดท�าความตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement – MRA)  

ว่าจะครอบคลมุสนิค้าทีผ่ลติและ/หรอืค้าขายในอาเซยีน โดยได้ขอให้คณะท�างานรายสาขา

ทีอ่ยูร่ะหว่างจดัท�าความตกลง MRA น�าแนวทางทีไ่ม่กล่าวถงึ (Silent Approach) ประเดน็

ผลิตหรือค้าขายในอาเซียนไปใช้ในการจัดท�าความตกลงต่อไป 

สมอ. เปิดประตูสู่ AEC
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ในการประชุมครั้ง น้ี ท่ีประชุม 

รบัทราบความคบืหน้าการน�า Silent Approach  

ไปใช้ในการจัดท�าร่างความตกลงรายสาขา 

ได้แก่ สาขายานยนต์และสาขาอาหารส�าเรจ็รปู

แล้ว พบว่าประเทศสมาชกิมกีารตคีวามการน�า 

Silent Approach ไปปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน  

ซึ่งยังคงท�าให้คณะท�างานรายสาขาไม่สามารถ

หาข้อยุติในประเด็นขอบข่ายการท�า MRA ได้  

ในการนี ้ทีป่ระชมุจงึเหน็ชอบให้ Silent Approach  

เป็นทางเลือกหนึ่งในการหาข้อยุติประเด็น

ขอบข่ายของการท�าความตกลง MRA รายสาขา 

ซึ่งหากคณะท�างานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้ว

เหน็ว่า ความตกลง MRA ของสาขาตนมเีหตผุล

ทีจ่ะยอมรบัผลการตรวจสอบและรับรองเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต และ/หรือ ค้าขายในอาเซียน 

ก็ขอให้ระบุเหตุผลและความจ�าเป็นในการ

ก�าหนดขอบข่ายของความตกลง MRA ให้

ชัดเจน เพื่อเสนอให้ ACCSQ พิจารณาต่อไป 

ประเด็นขอบข่ายในการท�าความ

ตกลง MRA รายสาขาเป็นเรื่องที่ติดค้างกันมา

หลายปีแล้ว แต่กย็งัคงหาข้อยตุทิีเ่ป็นฉนัทามติ

ร่วมกันทั้ง 10 ประเทศไม่ได้ ทั้งนี้ ACCSQ  

ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ขอให้พิจารณาลองใช้

แนวทาง Silent Approach แล้ว ซึ่งก็พบว่า 

ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่กลับท�าให้เกิดปัญหา 

ในการตีความเพิ่มขึ้น ในตอนน้ี เราคงต้องให้

เวลาคณะท�างานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาเหตุผล 

ในการก�าหนดขอบข่ายตามความจ�าเป็นของ

แต่ละสาขากันอีกครั้ง โดยคาดหวังว่าจะได้

ทางออกที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่

อาเซียน สุดท้ายแล้วขอบข่ายของความตกลง

แต่ละสาขาจะเป็นเช่นใด ดิฉันจะติดตามมา 

น�าเสนอให้ผู้อ่านทราบในโอกาสต่อไป

สมอ. เปิดประตูสู่ AEC

นอกจากการพิจารณาประเด็น 

เชิงนโยบายด้านมาตรฐานและการรับรอง 

ของอาเซียนแล้ว ที่ประชุมรับทราบและ

พจิารณาการด�าเนนิงานของคณะท�างานภายใต้ 

ACCSQ จ�านวนท้ังส้ิน 11 คณะ ส�าหรบั 8 สาขา

ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารส�าเร็จรูป  

เครื่องส�าอาง ยา เครื่องมือแพทย์ และยา 

แผนโบราณและผลิตภัณฑ ์ เสริมอาหาร  

ผ่านกิจกรรมส�าคัญ ได้แก่ การปรับมาตรฐาน

และกฎระเบียบทางเทคนิค (Harmonization 

of Standards and Technical Regulations)  

การด�าเนินงานตามความตกลงยอมรับร่วม 

(MRAs) ส�าหรับสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

และสาขายา รวมถึงการปรับระบบด้าน 

กฎระเบียบ (Harmonized Single Regime) 

ส�าหรับสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขา 

เครือ่งส�าอาง และสาขาเครือ่งมอืแพทย์

ที่ ป ระชุ มยั ง ได ้ รั บทราบและ

พิจารณาการด�าเนินกิจกรรมความร่วมมือ 

ด้านมาตรฐานและการรับรองกับประเทศ 

คู่เจรจา ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา 

สถาบัน  Phys i ka l i sch -Techn i sche  

Bundesanstalt (PTB) แห่งเยอรมนี และ 

การจัดท�าข้อบทว่าด้วยมาตรฐาน กฎระเบียบ

ทางเทคนคิ และกระบวนการตรวจสอบรับรอง 

(STRACAP) ภายใต้ความตกลง FTA ระหว่าง

อาเซียนกับออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ จีน ญี่ปุ่น 

และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ด้วย

นอกเหนอืจากการหารอืแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นอย่างเข้มข้นในท่ีประชุมแล้ว  

การเดินทางครั้งนี้ยังมอบประสบการณ์และ
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เรื่องน่าตื่นเต้นให้ดิฉันอีกหลายเรื่อง ก่อนการ

เดินทางไปเข้าร่วมประชุม พวกเราแทบไม่เคย

ได้ยินชื่อเมืองญาจาง (Nha Trang) มาก่อน  

อาจเพราะคนไทยส่วนใหญ่เรียกชื่อเมืองนี้ 

ตามการสะกดภาษาอังกฤษ จึงเป็นค�าว่า  

“นาตรัง” แต่ที่ถูกต้องจะต้องออกเสียงว่า  

“ญาจาง” ค่ะ ถ ้าเรียกผิดอธิบายเท่าไร 

คนเวียดนามก็ไม่รู้จักนะคะ เมืองญาจางเป็น

เมืองท่องเที่ยวทางทะเลอันดับต้น ๆ ของ

เวียดนามใต้ ตั้งอยู ่ห่างจากเมืองโฮจิมินห์

ประมาณ 400 กโิลเมตร การเดนิทางไปญาจาง

สามารถไปได้ทั้งทางรถบัส รถไฟ (ใช้เวลา

ประมาณ 8 ชั่วโมง) และเครื่องบิน เราเลือก

เดินทางด้วยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ค่ะ 

โดยต้องเปลี่ยนเครื่องและเช็คอินท่ีอาคาร 

ผู้โดยสารภายในประเทศที่สนามบินโฮจิมินห์

อีกครั้งก่อนจะต่อเคร่ืองไปญาจาง ซ่ึงใช้เวลา

บินประมาณ 45 นาทีก็ถึงสนามบิน Cam 

Ranh International Airport ของญาจาง  

จากสนามบินเราต้องนั่งรถเข้าเมืองญาจางอีก 

25 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที สองข้างทางที่

เข้าเมืองเราพบว่า ญาจางก�าลังพัฒนาอย่าง

รวดเร็วด้านโครงสร้างพื้นฐานการท่องเท่ียว  

มกีารก่อสร้างโรงแรมทีใ่หญ่โตหรหูราหลายแห่ง  

มีการสร้างถนนที่กว้างและทันสมัย และเมื่อ

เข้าถึงตัวเมืองก็พบว่า มีบรรยากาศ มีโรงแรม 

มถีนน ทีเ่ลยีบกบัชายหาดคล้ายกบัเมอืงพทัยา

ของบ้านเรามากค่ะ สถานทีท่่องเทีย่วทีโ่ดดเด่น 

ของญาจาง เห็นจะเป็น Vinpearl Nha Trang 

Resort บนเกาะ Hon Tre ที่เป็นทั้งโรงแรม

และสวนสนกุและสวนน�า้ (Amusement Park)  

โดยสามารถนั่งรถกระเช้าไฟฟ้า (Cable Car) 

ชมววิระหว่างเดนิทางข้ามไปยงั Vinpearl ได้ค่ะ  

อาหารขึ้นช่ือของเวียดนามคงไม่พ้น เฝอ ค่ะ 

เราได้รบัประทานเฝอทกุวนั ทัง้ท่ีโรงแรม ทีร้่าน

อาหารในตลาด และที่สนามบิน สนนราคาก็

แตกต่างกันไปตามคณุภาพวัตถดุบิและปรมิาณ

ของแต่ละแห่ง ตัง้แต่ชามละ 25,000 – 75,000 

ดอง (10,000 ดอง เท่ากับ 15-16 บาท) 

เช้าวันที่จะเดินทางกลับมีพี่ผู้แทน

ไทยคนหนึ่งพบว่า หนังสือเดินทางหายไป!  

ซ่ึงสนันษิฐานกนัว่าน่าจะหายระหว่างทางทีเ่รา

ไปรับประทานอาหารเย็นเมื่อคืนก่อน เราต้อง

ศกึษาหาข้อมลูกนัในทนัทีว่า ถ้าหนังสือเดนิทาง

หายในต่างประเทศต้องท�าอย่างไร ท�าให้เรา

รู ้สึกดีที่ โลกเราทุกวันนี้ เข ้าถึงข ้อมูลผ ่าน

อินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่เรามี 

wi-fi เราติดต่อมาทางส�านักงานท่ีไทยขอให ้

ส ่ง รูปส�าเนาหนังสือเดินทางให ้ทางไลน ์  

ขณะเดียวกันก็แจ้งเจ้าหน้าที่ของ STAMEQ  

ขอให้ช ่วยพาไปแจ้งความที่สถานีต�ารวจ  

ซ่ึงเจ้าหน้าที่ STAMEQ ก็ให้ความช่วยเหลือ

เป็นอย่างด ีตดิต่อร้านอาหารและศูนย์รถแท็กซี่

ที่ รับ เราไปร ้านอาหารเ ม่ือคืนก ่อนว ่ามี

หนงัสอืเดนิทางหล่นไว้หรอืไม่ อกีท้ังยงัเดนิทาง

ไปสถานีต�ารวจกับพวกเรา เพื่อช่วยสื่อสาร 

และยืนยันกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจว่าพวกเรามา

ประชุม ดิฉันพบว่าเราโชคดีที่มีเจ้าหน้าท่ี

เวียดนามไปโรงพักด้วย เพราะการอธิบายกัน

สมอ. เปิดประตูสู่ AEC
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เป็นภาษาเวียดนามน่าจะเข้าใจง่ายกว่าเป็น

ภาษาอังกฤษ ใบแจ้งความที่ได้ต้องติดรูปถ่าย

ด้วยท�าให้เราต้องไปถ่ายรูป ซ่ึงโชคดีที่ม ี

ร้านถ่ายรูปตั้งอยู ่ตรงข้ามสถานีต�ารวจพอดี  

ใช้เวลารอรูปประมาณ 15 นาที ก็กลับมารอ 

รับเอกสารจากเจ ้าหน้าที่ต�ารวจ จากนั้น  

เราก็ลุ้นต่อว่า ที่สนามบินญาจางจะยอมให้เรา

ขึ้นเครื่องบินไปโฮจิมินห์ด้วยเอกสารเท่าที่เรา 

มอียูน้ี่หรือไม่ เนือ่งจากญาจางไม่มสีถานกงสลุไทย 

เราจ�าเป็นต้องไปด�าเนนิการต่อทีส่ถานกงสลุใหญ่  

ณ นครโฮจิมินห์ และในระหว่างท่ีอยู่ญาจาง  

เราได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ไทยที่สถานกงสุล

โฮจิมินห์ทราบและส่งอีเมลส�าเนาเอกสาร 

ทีเ่ราม ีทัง้ส�าเนาหนงัสอืเดนิทางและใบแจ้งความ 

ที่ญาจางเพื่อให ้ด�าเนินการรอแล้ว ทันท ี

ที่เราถึงโฮจิมินห์ ก็จะรีบนั่งรถไปสถานกงสุล

เพื่อรับเอกสารทันที 

โชคดีที่เจ้าหน้าท่ีสนามบินญาจาง

เข้าใจ (ด้วยการอธิบายของเจ้าหน้าที ่STAMEQ 

ซึ่งเดินทางไปสนามบินกับเราด้วย) เราจึง

สามารถข้ึนเคร่ืองไปโฮจิมินห์ได้ และเมื่อถึง 

โฮจมินิห์ เรากไ็ด้รบัแจ้งจากเจ้าหน้าที ่STAMEQ  

ว่า เจอหนังสือเดินทางแล้ว! มันตกอยู่ในห้อง

ประชุม!! พวกเราดีใจกันมาก เพราะเจ้าหน้าที่

กงสุลไทยแจ้งเราว่า แม้สถานกงสุลจะออก

เอกสารรับรองให้เราแล้ว แต่ก็ยังคงข้ึนอยู่กับ

ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของ

เวียดนามว่าจะยอมให้เราบินกลับไทยหรือไม่ 

ซึ่งการด�าเนินการส่วนนี้อาจใช้เวลา 1-3 วัน 

ด้วยเหตุนี้ การเจอหนังสือเดินทางท่ีหายไปจึง

เป็นเรื่องที่ดีที่สุด พี่ผู ้แทนท่านน้ันเพียงแค่

ต้องหาที่พักที่โฮจิมินห์และรอให้เจ้าหน้าที่ 

STAMEQ ที่จะบินกลับฮานอยแต่จะมาต่อ

เคร่ืองทีโ่ฮจมินิห์น�าหนงัสอืเดนิทางมาส่งให้กนั

ที่สนามบินโฮจิมินห์ในเช้าวันรุ่งขึ้นเท่านั้นเอง 

ประสบการณ์หนงัสือเดนิทางหายในครัง้นีส้ร้างความประทบัใจให้ดฉินัเป็นอย่างยิง่  

ดิฉันได้เห็นถึงความมีน�้าใจและมิตรภาพของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งเจ้าหน้าที่ STAMEQ ที่ช่วย

ประสานและส่งเจ้าหน้าที่ท่ีโฮจิมินห์มาช่วยดูแลพี่ผู้แทนท่านนั้นในช่วงที่ต้องรออยู่ท่ีโฮจิมินห์  

รวมถึงคณะผู้แทนไทยที่ไปร่วมประชุมที่เป็นห่วงและช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ ในที่สุด พวกเรา 

คณะผู้แทนไทยทุกคนก็สามารถเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมความรู้สึกที่ว่า 

“Difficult times always create opportunities for you to experience more 

love in your live.” 

          

      Barbara De Angelis    

สมอ. เปิดประตูสู่ AEC



ในเดือนกันยายน 2559 สมอ. ได้ประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใหม่ จ�านวน 7 เรื่อง ที่มีผล

บังคับใช้ พร้อมให้ผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมายื่นขอการรับรอง ดังนี้ 

ท้ังน้ี สามารถตรวจสอบรายละเอียดมาตรฐานได้ที่ www.tisi.go.th  และสั่งซ้ือโดยตรงที่กองส่งเสริมและ

พัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. โทร. 0 2202 3426 

ล�ำดบั เลขที ่มอก. รำยชือ่มำตรฐำน

1 มอก.2624 เล่ม 1-2557 สมรรถนะดวงโคมไฟฟ้ำ เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องกำรทั่วไป

2 มอก.1155-2557 เครื่องปรับอำกำศส�ำหรับห้อง แบบแยกส่วน

3 มอก.2586 เล่ม 1-2558 เทคนิคกำรทดสอบแรงดันไฟฟ้ำสูงส�ำหรับบริภัณฑ์แรงดันไฟฟ้ำต�่ำ เล่ม 1 
บทนิยำม คุณลักษณะที่ต้องกำรด้ำนกี่ทดสอบและวิธีด�ำเนินกำร

4 มอก.2624เล่ม2(1)-2557 ดวงโคมไฟฟ้ำไดโอดเปล่งแสง เล่ม 2 (1) 
- คุณลักษณะที่ต้องกำรด้ำนสมรรถนะ

5 มอก.2586 เล่ม2-2558 เทคนิคกำรทดสอบแรงดันไฟฟ้ำสูงส�ำหรับบริภัณฑ์แรงดันไฟฟ้ำต�่ำ เล่ม 2 
เครื่องทดสอบ

6 มอก.2335-2558
ยำนยนต์ประเภท M1 N1 ที่ใช้เครื่องยนต์สันดำปภำยใน หรือที่ขับเคลื่อน
ด้วยไฟฟ้ำหรือไฮบริดไฟฟ้ำ : สำรมลพิษคำร์บอนไดออกไซด์ ควำมสิ้น
เปลืองเชื้อเพลิง – พลังงำนไฟฟ้ำและระยะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ำ

7 มอก2675-2558 ตู้แช่เย็นเชิงพำณิชย์ เฉพำะด้ำนควำมปลอดภัย

ประกำศมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมใหม่
ในเดือนกันยำยน 2559

|  กันยายน 255910 สมอ สาร

กองบรรณาธิการสมอ. UPDATE มาตรฐานใหม่

http://www.tisi.go.th/
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มาตรการที่แจ้ง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สมอ. เป็นหน่วยงานทีเ่ป็นแกนกลาง 

ในการปฏิบัติตามพันธกรณีตามมติคณะรัฐมนตรี  

ในเรื่องความ ตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิค 

ต่อการค้า (Agreement on technical barriers  

To Trade: TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) 

จึงได้สรุปสาระส�าคัญของกฎระเบียบด้านเทคนิค 

และมาตรฐานระหว่างกันของประเทศสมาชิก WTO 

มาให้ทราบกนัอยูเ่สมอใน สมอ สาร เป็นประจ�าทกุเดือน  

เพื่อเป็นข้อมูลทางการค้า ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนและ 

เอื้อประโยชน์ต่อการค้า รวมท้ังส่งเสริมประเทศ

สมาชิกให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการในการจัดท�า

และใช้บงัคบักฎระเบียบด้านเทคนคิและมาตรฐานแก่

ประเทศก�าลังพัฒนา 

สมอ สาร ฉบับนี้ ขอน�าเสนอความ

เคลื่อนไหวเก่ียวกับกฎระเบียบ มาตรฐานของ

ประเทศสมาชิกองค ์การการค ้าโลกฟิลิปป ินส  ์

ได้ออกประกาศแก้ไขกฎระเบยีบการรบัรองผลิตภณัฑ์

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ซีเมนต์และเหล็กที่ผลิต/น�าเข้า 

(Notification G/TBT/N/PHL/195)

 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทาง

เทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical 

Barriers to Trade: TBT) ฟิลิปปินส์ได ้แจ้ง 

องค ์การการค ้ า โลก ตามเอกสารหมายเลข  

G/TBT/N/PHL/195 เรื่อง Amendment to  

the rules and regulations concerning  

the product certification schemes of the 

bureau of Philippine standards

วันที่แจ้ง    

5 สิงหาคม 2559

วันที่มีผลบังคับใช ้   

15 วันหลังจากตีพิมพ์ลงใน Official Gazette   

วันที่ก�ำหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้ำน 

30 วันหลังจากประกาศ

ท่อเหล็ก เหล็กข้ออ้อย เหล็กเส้นรีดซ�้า เหล็กเส้นฉากขาเท่ากันกระจก

แผ่นเรียบ ปูนซีเมนต์

สาระโดยสรุป

สถาบันมาตรฐาน (The bureau of Philippine Standards: BPS) ของ

ฟิลิปปินส์ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการแก้ไขกฎระเบียบการรับรองผลิตภัณฑ์ส�าหรับ

ผลติภัณฑ์ซเีมนต์และเหลก็ท่ีผลติ/น�าเข้า ซึง่เป็นการแก้ไขกฎระเบยีบ DAO ฉบบัที ่ 4  

ปี 2008 และ กฎระเบยีบ DAO ฉบบัที ่5 ปี 2008 และ กฎระเบยีบ DAO ฉบบัที ่15-1 

ปี 2015 โดยปรับกฎระเบียบผลิตภัณฑ์ซีเมนต์และเหล็กใหม่ ดังนี้

1. มาตรฐานบังคับ 

การปรบัปรงุมาตรฐานท่อเหลก็เชือ่มตามยาวเคลอืบสงักะสโีดยวธิจีุม่ร้อน

ผิวสีด�า จากมาตรฐาน PNS 26:1992 เป็น PNS 26:2003 และก�าหนดให้มาตรฐาน

กระจกแผ่นเรยีบ (PNS 193:2012) เป็นมาตรฐานอ้างองิ ทัง้นี ้ผู้ผลติ/จ�าหน่าย/น�าเข้า 

/ขายจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น

นางสาวจิราวรรณ ลิ้มไพบูลย์ • นักวิเทศสัมพันธ์ช�านาญการ WTO/TBT
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เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ซีเมนต์และเหล็กต้องเป็นไป

ตามมาตรฐาน

 ท่านผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารฉบบัสมบรูณ์ได้ที ่กลุม่ความตกลงด้านอปุสรรคทางเทคนคิ

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

2. ข้อก�าหนดการรับรองผลิตภัณฑ์ซีเมนต ์

ก�าหนดให้ปนูซีเมนต์พอร์ตแลนด์และปนูซเีมนต์ผสมจะต้องมคุีณลักษณะทนต่อความต้าน

แรงอัดได้สูงไม่น้อยกว่า 3 วัน 7 วัน และ 28 วัน ส�าหรับการทวนสอบผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตจะต้องยื่น

รายงานจ�านวนการผลิตปูนซีเมนต์ในแต่ละรุ่นพร้อมกับใบตรวจปล่อยสินค้า (Import Commodity 

Clearance: ICC) ให้แก่สถาบันมาตรฐาน BPS หรือเขต/จังหวัดที่อยู่ภายใต้ก�ากบัของกรมการค้าและ

อตุสาหกรรม (The Department of Trade & Industry: DTI) โดยสินค้าจะต้องมีสติ๊กเกอร์ของ 

ใบตรวจปล่อยสินค้าก�ากับไว้ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้จ�าหน่ายในฟิลิปปินส์ได้

3. ข้อก�าหนดการรับรองผลิตภัณฑ์เหล็ก 

 3.1 การสุม่ตัวอย่างผลติภณัฑ์ ก�าหนดให้มกีารสุม่ตวัอย่างผลติภณัฑ์เหลก็ประเภท

เหล็กข้ออ้อย เหล็กเส้นรีดซ�้า และเหล็กเส้นฉากขาเท่ากันก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้จ�าหน่ายใน

ฟิลิปปินส์ ดังนี้

  -  การขอใบตรวจปล่อยสินค้าจะต้องสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์

     ต่อ 1 ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) 

  -  การขอใบอนุญาตจะต้องสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่อรอบการผลิตและ 

     ต้องแจ้งสถาบันมาตรฐาน BPS หรือเขต/จังหวัดที่อยู่ภายใต้ก�ากับ 

      ของกรมการค้าและอุตสาหกรรม ก่อนการผลิต

 ทัง้นี ้การสุม่ตวัอย่างผลติภัณฑ์จะต้องผ่านการทดสอบตามทีม่าตรฐานฟิลปิปินส์ 

ก�าหนดหรือเทียบเท่า

 3.2 การอนุมัติโลโก้/เครื่องหมายที่จะใช้แสดงบนเหล็ก ผู้ผลิตในต่างประเทศ 

และผู้น�าเข้าจะต้องยื่นโลโก้/เครื่องหมายที่จะใช้แสดงบนเหล็กเพื่อให้สถาบันมาตรฐาน BPS อนุมัติ

ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้จ�าหน่ายในฟิลิปปินส์ได้

วัตถุประสงค์

WTO/TBT

mailto:wto@tisi.go.th
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จากการด�าเนนิการส�ารวจความเชือ่มัน่และความพงึพอใจ

ของผู ้บริโภคที่ใช้สินค้าท่ีแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (มอก.) ประจ�าปีงบประมาณ 2559 ของ สมอ. ซึ่งด�าเนิน

การโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สรุปผลการส�ารวจ ได้ดังนี้

เลือกจากยี่ห้อมากที่สุดร้อยละ 71.7 และตัดสินใจเลือก

จากผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมาย มอก. ร้อยละ 57.5 

การส�ารวจได้ใช้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจ�านวน 2,023 ราย 

โดยแบ่งตามพ้ืนท่ีการวิจัยออกเป็นกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ 

4 ภมูภิาค ได้แก่ ภาคเหนอื ภาคกลางและภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ และภาคใต้ เป็นเพศหญิงร้อยละ 50.9 และเป็นเพศชาย 

ร้อยละ 49.1 โดยผูต้อบแบบสอบถามอายอุยูใ่นช่วง 18 -30 ปี มากท่ีสดุ  

คิดเป็นร้อยละ 23.9 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพส่วนตวั 

ร้อยละ 31.3  โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท  

มากที่สุด ร้อยละ 38.8 

ข้อมูลทั่วไป

เกณฑ์ในกำรตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ำ

ผลการส�ารวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ผลส�ำรวจ
ควำมเชื่อมั่นและควำมพึงพอใจของผู้บริโภค
ที่ใช้สินค้ำที่แสดงเครื่องหมำยมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 
ประจ�ำปีงบประมำณ 2559

กองบรรณาธิการ สกู๊ปพิเศษ

• รู้จัก สมอ. ร้อยละ 58.6 และไม่รู้จักร้อยละ 41.3 

• เคยเหน็และรู้จกัเครือ่งหมายมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 

(มอก.) แบบเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป ร้อยละ 59.9 

• เคยเหน็และรู้จกัเครือ่งหมายมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 

(มอก.) แบบเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ ร้อยละ 50.8

• รู้จักเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

จากสินค้ามากที่สุดร้อยละ 85.3 รองลงมารู้จักผ่านโทรทัศน์ 

ร้อยละ 50.7 

ส่วนใหญ่ระบุว่า ดูบ้างเป็นบางคร้ัง ในกรณียี่ห้อสินค้า 

ไม่มีชื่อเสียง ร้อยละ 41.6 รองลงมาดูว่าต้องมีเครื่องหมาย มอก. ก่อน

ทุกครั้งที่ซื้อ ร้อยละ 31.3 

พฤติกรรมกำรดูเครื่องหมำย มอก.

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าการมีเครื่องหมาย มอก.  

มีประโยชน์ ร้อยละ 91.5 โดยเห็นว่าท�าให้เชื่อมั่นในความปลอดภัย  

ร้อยละ 68.5 รองลงมาให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพ ร้อยละ 69.6 และ

ช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้หรือซื้อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 49.7 

ประโยชน์ของเครื่องหมำย มอก.
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กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินค้าท่ีแสดงเครื่องหมาย มอก. ร้อยละ 87.4  

โดยให้เหตุผลว่า มีคุณภาพเหมาะสม ร้อยละ 62.1 รองลงมามีความปลอดภัย ร้อยละ 65.0  

และราคาเหมาะสม ร้อยละ 26.1 

ส่วนข้อเสนอแนะที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อ สมอ. คือ อยากให้มีการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น รองลงมาอยากให้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทุกอย่างให้มี

มาตรฐาน มีคุณภาพ และสุ่มตรวจอย่างสม�่าเสมอ และอยากให้เครื่องหมาย มอก.  

บนผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และปลอดภัยตามมาตรฐาน 

ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความเชื่อมั่นเฉลี่ยรวม 3.95 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ “ควำมเชื่อมั่นมำก” โดยด้านที่มีคะแนน

ความเชื่อมั่นสูงที่สุด คือ สินค้าที่แสดงเครื่องหมาย มอก. 

จากการส�ารวจครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างคาดหวังให้ สมอ. ด�าเนินการ

กำรเลือกซื้อสินค้ำที่มีเครื่องหมำย มอก.

ด้ำนควำมเชื่อมั่นและควำมพึงพอใจของผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมำย มอก.

ตรวจสอบอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด ก่อนอนุญาตให้แสดง
เครื่องหมาย มอก. บนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 

สุ่มตรวจสอบสินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย มอก. ไม่ให้มีสินค้าด้อย
คุณภาพปะปนออกมาสู่ท้องตลาด

รักษามาตรฐานและท�างานให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป

1

2

3
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ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม จัดงานเปิดตัวโครงการ “ร้าน มอก.” เพ่ือผลักดัน

ร้านค้าให้จ�าหน่ายสินค้าท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อความ

ปลอดภัยของผู้บริโภค เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2559  ณ ห้อง  

Mayfair Grand Ballroom โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้า 

กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการในลักษณะประชารัฐตามนโยบายของ

รฐับาล คอื โครงการทีภ่าครฐัและเอกชนร่วมมอืกนัในการคุ้มครอง

ความปลอดภัยในคุณภาพสินค้าแก่ประชาชนและผู ้บริโภค  

โดยการเข้าร่วมโครงการ “ร้าน มอก.” เพื่อยืนยันถึงความมุ่งมั่น

ของผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความตระหนัก 

และเอาใจใส่ในความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยคัดเลือกจากร้าน

จ�าหน่ายสนิค้าทีแ่สดงเคร่ืองหมาย มอก. ภายในร้าน ซ่ึงการด�าเนนิ

การในลักษณะนี้เป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ย่อมน�ามาซึ่ง

ความสมัครใจและเป็นพลังให้เกิดประสิทธิผลในวงกว้าง เพราะ

ผลิตภัณฑ์ที่ เป ็นมาตรฐานบังคับท่ีอยู ่ในการก�ากับดูแลของ

ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มจี�านวน 106 ชนดิ ใน

หลายสาขา มผีูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัใบอนญุาตแล้ว กว่า 3,000 ราย 

ยังไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานท่ัวไป ซ่ึงเป็นภารกิจที่หนัก

หน่วงของ สมอ. เนื่องจากอัตราก�าลังในการลงพื้นที่ตรวจติดตาม

ร้านจ�าหน่ายมีจ�านวนไม่เพียงพอ การส่งเสริมให้มีร้านจ�าหน่าย

สินค้า มอก. ท่ีมีคุณภาพทั่วประเทศจึงเป็นวิธีการคุ้มครองความ

ปลอดภัยให้ผู้บริโภคจากการเลือกซ้ือสินค้าท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

จากร้าน มอก.

สมอ. เปิดตัวโครงการ “ร้าน มอก.” 
เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

ที่มา: http://www.industry.go.th/center_mng/media/k2/items/
       cache/389d52b40ee851e4d4ee5c8e8dc6067b_XL.jpg

การเปิดตวัโครงการ “ร้าน มอก.” ครัง้นีเ้พือ่ส่งเสริมให้

ผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัใบอนญุาตจาก สมอ. และประกาศเกยีรตคิณุ

แก่ร้านจ�าหน่ายสินค้าทีม่คีวามใส่ใจในความปลอดภัยของผูบ้รโิภค 

และเพ่ิมทางเลอืกให้ประชาชนในการเลอืกซือ้สินค้าทีไ่ด้มาตรฐาน

มากขึน้ โดยโครงการ “ร้าน มอก.” ได้เริม่ด�าเนนิการรบัสมคัร และ

คัดเลือกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดย สมอ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่

ไปตรวจสอบ หากผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดจะได้รับป้ายสัญลักษณ์  

“ร้าน มอก.”  ซึ่งมีอายุการรับรอง 3 ปี ในวันนี้ (2 กันยายน 2559) 

กองบรรณาธิการ สกู๊ปพิเศษ
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คาดว่าภายใน 5 ปี จะมีร้านจ�าหน่ายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ สมอ. ยังได้แก้ไขปรับปรุง 

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว ดังนี้

  การท�า หรือน�าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต

 เดิม จ�าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

 แก้เป็น จ�าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 - 5,000,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

  ร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

 เดิม จ�าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่  1,000 - 50,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

 แก้เป็น จ�าคุกไม่เกิน  1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000–5,000,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

โดยคาดว่าพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ฉบับแก้ไขจะประกาศใช้ภายในปีนี้  

นอกจากจะมีพิธีเปิดโครงการ “ร้าน มอก.” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางอรรชกา สีบุญเรือง ยังได้มอบป้ายสัญลักษณ์  

“ร้าน มอก.” ให้แก่ร้านจ�าหน่ายที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน 8 ราย ดังนี้ 

  บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ�ำกัด  จ�านวน 42 สาขา

  บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ�ำกัด (มหำชน)  จ�านวน 40 สาขา 

  บริษัท สยำมแม็คโคร จ�ำกัด (มหำชน)  จ�านวน 98 สาขา 

  บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ำกัด (เทสโก้ โลตัส)  จ�านวน 173 สาขา 

  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหำชน)  จ�านวน 78 สาขา 

  บริษัท ไฟฟ้ำชัยมงคล จ�ำกัด 

  บริษัท ฮ.รุ่งเรืองดิจิตอล (2000) จ�ำกัด 

  บริษัท ฮ.รุ่งเรือง จ�ำกัด

สกู๊ปพิเศษ
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นำยธวัช ผลควำมดี เลขำธิกำร สมอ. เป็น

ประธานในพิธีมอบใบรบัรองความสามารถห้องปฏบิตักิาร มอก.

17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) สาขาสอบเทียบ แก่ 

นายพรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู ้อ�านวยการสถาบันเทคโนโลยี

นวิเคลยีร์แห่งชาต ิ(องค์กรมหาชน) เมือ่วนัที ่1 กันยายน 2559 

ณ อาคาร สมอ.

นำงอรรชกำ สบีญุเรอืง รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวง

อุตสำหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ “ร้าน มอก.” และ

มอบป้ายสัญลักษณ์ร้าน มอก. ซึ่ง สมอ. จัดขึ้น โดยนำยธวัช 

ผลควำมด ีเลขำธกิำร สมอ. และผูบ้รหิารกระทรวงอตุสาหกรรม 

เข้าร่วมงาน เมือ่วนัที ่2 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลย์ี 

ประตูน�้า กรุงเทพฯ

สมอ. จัดพิธีมอบใบรับรอง 
มอก.17025-2548

สมอ. เปิดโครงการร้าน มอก.

TISI NEWS & ACTIVITIES

นำยธวัช ผลควำมดี เลขำธิกำร สมอ. เป็นประธานเปิด 

การสัมมนา เสริมสร้างความรู้ มอก.๙๙๙๙ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ภาคอุตสาหกรรม แก่บุคลากร สมอ. และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี 

นายประสงค์ ประยงค์เพชร ผูอ้�านวยการกองตรวจการมาตรฐาน 2 สมอ. 

และนายสมรักษ์ อังคาร หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ บริษัทไทยเวิลด์

แวร์โพลีโปรดักส์ จ�ากัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในการน�า  

มอก. ๙๙๙๙ ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559  

ณ อาคาร สมอ.

สมอ. จัดสัมมนา มอก.9999
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นำยอำคม เตมิพทิยำไพสฐิ รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงคมนำคม 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี และนำยพรชัย ตระกูลวรำนนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำ 

กระทรวงอตุสำหกรรม ให้เกยีรตเิป็นสกัขพียานในพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลง 

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบราง 

ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย สถาบนัวิจยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย และส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม เพือ่พฒันา

ความสามารถด้านเทคโนโลยี ระบบขนส่งทางรางของประเทศ ในการ

สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมระบบราง 

ควบคู่ไปกับการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศตามแผน

แม่บทการพัฒนา ระบบขนส่งมวลชนทางรางและระบบรถไฟของประเทศไทย 

ภายหลังพิธีลงนามมีการเสวนาในหัวข ้อ "ยุทธศาสตร ์การพัฒนา 

ระบบรางของประเทศ" โดยม ีผูว่้าการการรถไฟแห่งประเทศไทย เลขาธกิาร

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมการเสวนา เม่ือวันที่  

7 กันยายน 2559 ณ หอประชุมกระทรวงคมนาคม

สมอ. เข้าร่วมลงนาม MoU 
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบราง
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นำงเบญจมำพร เอกฉตัร์ รองเลขำธิกำร 

สมอ. ร่วมลงนาม กบั สคบ. และ 8 หน่วยงานคุม้ครอง

ผู้บริโภคเฝ้าระวังสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัยและ

การทดสอบสินค้าเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

1) ความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังสินค้า

และบริการที่ไม่ปลอดภัย ระหว่างส�านักงานคณะ

กรรมการคุ้มครองผู ้บริโภค ส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ส�านักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา และส�านักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

2) ความร่วมมือด้านการทดสอบสินค้า 

ระหว่างส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

สคบ. ผนึกกำาลังหน่วยงานพันธมิตร
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

เฝ้าระวังสินค้า/บริการไม่ปลอดภัย

สมอ. จัดสัมมนา เรื่อง "การพัฒนา

ศักยภาพบคุลากรด้านการตรวจตดิตามสาขาผลติภณัฑ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ระหว่างวันท่ี  

16-17 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแคนทารี่ อยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา

สมอ. จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการตรวจติดตาม

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร สถาบนัยานยนต์ และสถาบนัไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์

การบรูณาการการท�างานครัง้นี ้เป็นการร่วมกนัในการตดิตามเฝ้าระวงัสนิค้า

ท่ีอาจก ่อให ้ เกิดความไม ่ปลอดภัยเพื่อแจ ้งข ้อมูลข ่าวสารเตือนภัยผู ้บริ โภค  

ลดความซ�้าซ้อน และอุดช่องว่างในการด�าเนินงานในการเฝ้าระวังสินค้าและบริการ 

ท่ีไม ่ปลอดภัย เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ  

กรุงเทพฯ
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นำยธวัช ผลควำมดี เลขำธิกำร สมอ. ผนึกก�าลังสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) น�าโดยนายเจน น�าชัยศิริ 

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึก 

ความเข้าใจ เรือ่ง “ความร่วมมอืด้านการมาตรฐาน ระหว่าง ส�านกังาน

มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม กบั สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย” 

เดินหน้าส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีศักยภาพ พร้อมเร่งผลัก

ดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการมาตรฐานของประเทศ 

ให้เป็นไปตามแนวทางสากล โดยมีนางเบญจมาพร เอกฉัตร์  

รองเลขาธิการ สมอ. นายบวร วงศ์สินอุดม รองประธานสภา

อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายบณัฑติย์ วฒุริกัษ์ชยันนัท์ ผูอ้�านวย

การกองก�าหนดมาตรฐาน สมอ. และนางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล 

ประธานคณะกรรมการมาตรฐานและความปลอดภยั ร่วมเป็นพยาน 

เมือ่วนัจนัทร์ที ่19 กนัยายน 2559  ณ ห้องประชมุ 230 อาคาร สมอ.

สมอ. ร่วมกับ ส.อ.ท. ลงนาม MoU 
ความร่วมมือด้านการมาตรฐาน

|  กันยายน 255920 สมอ สาร
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กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สมอ. 

และเจ้าหน้าที่ต�ารวจ เข้าไปตรวจสนิค้าในร้าน

จ�าหน่ายต่าง ๆ  สมอ. ขอเรยีนว่าการปฏบิตัหิน้าที่

ตรวจร้านจ�าหน่ายน้ัน เจ้าหน้าที่ของ สมอ.  

จะแสดงบตัรประจ�าตวัพนกังานเจ้าหน้าที ่สมอ. 

ที่ออกให้โดย สมอ. (ตามความในมาตรา 45 

พระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2511) และแสดงบัตรทุกครั้งก่อนที่จะ

ตรวจสนิค้าภายใน หากเจ้าของร้านมข้ีอสงสยั

โทรสอบถามได้ที่

     โทร. 02 202 3429, 02 202 3517

เตือนร้านจำ หน่ายทั่วประเทศ  
ระวังมิจฉาชีพปลอมตัว
เป็นเจ้าหน้าที่

เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง

แอบอ้างชื่อ สมอ. เพื่อขอการสนับสนุนให้ลง

โฆษณาในหนงัสอืรายงานประจ�าปี และเอกสาร

เผยแพร่ของทาง สมอ. นั้น  ขอเรียนว่า สมอ. 

ไม่มีนโยบายในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์

จดัท�าฉบบัพเิศษ โดยวิธีการขอรบัการสนบัสนนุ

งบประมาณจากผู้ประกอบการ หาก สมอ. จะ

ด�าเนนิการจดัท�าจะด�าเนนิการโดยใช้งบประมาณ

ของหน่วยงาน  จึงขอแจ้งเตือนผู้ประกอบการ

อย่าได้หลงเชือ่ในหนงัสอืขอการสนบัสนนุการ

จัดท�าหนังสือรายงานฉบับพิเศษใด ๆ ของ

หนังสือพิมพ์ดังกล่าว 

อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง
ขอการสนับสนุนการโฆษณา 
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