




	 1.	 กำำ�หนดม�ตรฐ�นท่ี่�ตรงคว�มต้องกำ�รและสอดคล้องกัำบแนวที่�งส�กำล
	 2.	กำำ�กัำบดูแลผลิตภััณฑ์์และกำ�รตรวจสอบรับรองด้�นกำ�รม�ตรฐ�นให้ได้รับกำ�รยอมรับ
	 3.	 ส่งเสริมและพััฒน�ด้�นกำ�รม�ตรฐ�นของประเที่ศ

	 1.	 ผลักำดันกำ�รม�ตรฐ�นให้เปน็ท่ี่�ยอมรับและนำ�ไปใช้้ประโยช้น์
	 2.	พััฒน�ผู้ประกำอบกำ�รกำล่่มอ่ตส�หกำรรมเป้�หม�ยท่ี่�ม่ศักำยภั�พัให้ได้รับกำ�รรับรอง 
	 	 ด้�นกำ�รม�ตรฐ�น
	 3.	 พััฒน�โครงสร้�งพ้ั�นฐ�นด้�นกำ�รม�ตรฐ�นเพ้ั�อให้รองรับอ่ตส�หกำรรมเป้�หม�ย
	 4.	ยกำระดับกำ�รให้บริกำ�รด้�นกำ�รม�ตรฐ�นเพ้ั�อตอบสนองคว�มต้องกำ�รของท่ี่กำภั�คส่วน
	 5.	 พััฒน�องค์กำรต�มหลักำธรรม�ภิับ�ล	บริห�รง�นอย่�งม่ประสิที่ธิภั�พัให้เปน็ท่ี่�ยอมรับ

 1.  Promotion of the recognition and implementation of standardization.
 2. Development of potential entrepreneurs of the target industries  
  through conformity assessment.
 3. Development of standardization infrastructure to support the target industries.
 4. Upgrading the service in standardization to respond to the needs of every sector.
 5. Development of organization in accordance with good governance  
	 	 and	administration	of	the	work	with	efficiency	to	achieve	recognition.

กำ�รม�ตรฐ�นไที่ยขับเคล้�อนสินค้�และบริกำ�รให้เปน็ท่ี่�ยอมรับและแข่งขันได้ในระดับส�กำล

Thai standardization promotes the products and services  
to be recognized and competitive at the international level.

 1. To develop standards to meet the needs and in line with international practices.
 2. To supervise products and conformity assessment to acceptance.
 3. To promote and develop national standardization activities.
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สารปลััดกระทรวง
อุุตสาหกรรม
Message from  
Permanent Secretary 
Ministry of Industry

	 กระทรวงอุุตสาหกรรม	 ให้ความสำาคัญกับการพััฒนา 
อุุตสาหกรรมตามแนวทางอุุตสาหกรรม	4.0	(Industry	4.0)	เพ่ั�อุ 
ขัับเคล่ื่�อุนภาคอุุตสาหกรรมขัอุงประเทศในทุกๆ	 ด้้านเข้ัาส่� 
ความเป็นดิ้จิิทัลื่ตามนโยบายขัอุงรัฐมนตรีว�าการกระทรวง
อุุตสาหกรรมแลื่ะนโยบายรัฐบาลื่ดิ้จิิทัลื่	 (Digital	 Government) 
โด้ยการจัิด้ทำาระบบ	 Big	 Data	 เพ่ั�อุยกระดั้บการบริการให้กับ
ประชาชนแลื่ะผู้่้ประกอุบการ	เพิั�มประสิทธิิภาพัแลื่ะความรวด้เร็ว
ในการปฏิิบัติงาน	 ตลื่อุด้จินอุำานวยความสะด้วกในการด้ำาเนิน
ธุิรกิจิ	นอุกจิากนี�	ยังส�งเสริมให้ผู้่้ประกอุบการนำาระบบเทคโนโลื่ยี
แลื่ะอิุนเทอุร์เน็ตมาใช้ในกระบวนการผู้ลิื่ตสินค้า	 เพ่ั�อุสามารถ
เช่�อุมความต้อุงการขัอุงผู้่้บริโภคเข้ัากับกระบวนการผู้ลิื่ตสินค้าได้้
โด้ยตรง	 ตลื่อุด้จินผู้สมผู้สานเทคโนโลื่ยีที�มีอุย่�ให้มีประสิทธิิภาพั	
สามารถตอุบสนอุงความต้อุงการขัอุงตลื่าด้ได้้	สิ�งเหลื่�านี�นอุกจิาก
จิะเป็นการวางพ่ั�นฐานที�สำาคัญเพ่ั�อุให้ไทยก้าวเป็นผู้่้นำาเศรษฐกจิิ
ดิ้จิิทัลื่ในภ่มิภาคอุาเซีียนแล้ื่ว	ยังเป็นการป่ทางรอุงรับอุุตสาหกรรม	
4.0	อีุกด้้วย

	 สำานักงานมาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	(สมอุ.)	เป็น
ตัวอุย�างขัอุงหน�วยงานที�มีการปรับปรุงกระบวนการทำางาน 
มาอุย�างต�อุเน่�อุง	 มุ�งส่�การเป็น	 สมอุ.	 4.0	 โด้ยการนำาระบบ 
เทคโนโลื่ยีสารสนเทศมาใช้ในทุกกระบวนการทำางาน	 เพ่ั�อุ 
อุำานวยความสะด้วกในการด้ำาเนินธุิรกิจิให้ผู้่้ประกอุบการ 
ตามนโยบายอุุตสาหกรรม	 4.0	 แลื่ะเป็นหน�วยงานหลื่ัก 
ในสังกัด้กระทรวงอุุตสาหกรรม	 ที�มีภารกิจิด้้านการพััฒนา 
อุุตสาหกรรม	 ควบค่�ไปกับการคุ้มครอุงผู้่้บริโภคภายในประเทศ	
ผู้�านกระบวนการกำาหนด้มาตรฐานแลื่ะการรับรอุงคุณภาพั 
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์	 เพ่ั�อุยกระด้ับการมาตรฐานให้กับอุุตสาหกรรมไทย	 
โด้ยเฉพัาะผู้่้ประกอุบการ	 SMEs	 แลื่ะผู้่้ผู้ลิื่ตชุมชนให้ก้าวทันส่� 
อุุตสาหกรรม	4.0	ได้้อุย�างมีประสิทธิิภาพั	พัร้อุมเป็นกลื่ไกสำาคัญ
ในการขัับเคล่ื่�อุนแลื่ะพัลิื่กฟ้ื้�นเศรษฐกิจิไทย

	 ผู้มขัอุแสด้งความยินดี้กับ	 สมอุ.	 ในโอุกาสที�ด้ำาเนินงาน	
มาครบรอุบ	 50	 ปี	 ในปีนี�	 ซ่ี�งถ่อุเป็นอีุกหน่�งกำาลัื่งสำาคัญ	
ขัอุงกระทรวงอุุตสาหกรรม	เพ่ั�อุร�วมกันพััฒนาภาคอุุตสาหกรรม
ขัอุงประเทศให้เป็นที�ยอุมรับขัอุงสากลื่	ผู้มขัอุแสด้งความช่�นชม
ต�อุคณะผู้่้บริหารแลื่ะข้ัาราชการ	 สมอุ.	 ทุกท�าน	 ที�ได้้มุ�งมั�น 
พััฒนางานด้้านการมาตรฐานขัอุงประเทศให้เจิริญก้าวหน้า	
โอุกาสนี�	 ขัอุอุำานวยพัรให้ทุกท�านประสบความสุขั	 ความเจิริญ	
สมบ่รณ์ด้้วยกำาลัื่งกาย	 กำาลัื่งใจิ	 แลื่ะกำาลัื่งสติปัญญา	 เพ่ั�อุ 
ร�วมกันพััฒนาอุุตสาหกรรมเศรษฐกิจิแลื่ะสังคมขัอุงประเทศ	
ให้เจิริญแลื่ะมั�นคงส่บไป

(นายกอุบชัย	สังสิทธิิสวัสดิ้�)
ปลัื่ด้กระทรวงอุุตสาหกรรม
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   ร�ยง�นประจำ�ป ี2562    สำ�นักำง�นม�ตรฐ�นผลิตภััณฑ์์อ่ตส�หกำรรม กำระที่รวงอ่ตส�หกำรรม



Mr.Kobchai	Sungsitthisawad 
Permanent	Secretary,	Ministry	of	Industry

	 The	Ministry	of	Industry	places	importance	on	the	industrial	development	in	accordance	
with	Industry	4.0	in	order	to	mobilize	the	industrial	sector	to	become	digitalized	according	
to	 the	 policy	 of	Minister	 of	 Industry	 and	 the	 government	 policy	 in	 Digital	 Government.	 
To	this	end,	the	big	data	system	has	been	used	to	upgrade	the	service	to	entrepreneurs	and	
general	public	to	increase	efficiency	and	speed	in	the	business	facilitation.	Moreover,	industry	
is	encouraged	to	use	information	technology	and	internet	in	their	production	in	order	to	link	
the	customers’	demand	directly	with	the	production	process	and	to	synchronize	with	the	existing 
technology	 to	 meet	 the	 market	 demand	 efficiently.	 Digitalization	 is	 a	 significant	 
foundation	for	Thailand	to	become	a	digital	economy	leader	in	ASEAN	and	paves	the	way	
for	Industry	4.0.

	 The	Thai	Industrial	Standards	Institute	(TISI)	has	improved	continuously	their	working	
procedure	 towards	 TISI	 4.0	 transformation.	 Information	 technology	 has	 been	 used	 in	 all	
procedures	for	business	facilitation	in	accordance	with	the	policy	of	Industry	4.0.	TISI	 is	a	
principal	organization	of	the	Ministry	of	Industry	of	which	its	mission	is	industrial	development	
together	with	local	consumer	protection	through	the	process	of	standard	development	and	
conformity	assessment.	The	objectives	of	TISI	are	 to	upgrade	the	standardization	 for	 the	 
Thai	industry	particularly	SMEs	and	community	enterprises	to	keep	up	with	Industry	4.0	with	 
efficiency	and	to	become	important	mechanism	in	strengthening	the	Thai	economy.	

	 I	 wish	 to	 congratulate	 TISI	 for	 having	 reached	 the	 50th	 years	 of	 its	 establishment.	 
TISI	 is	 a	 significant	 organization	which	 takes	 part	 in	 the	 industrial	 development	 to	 be	 
recognized	worldwide.	On	this	occasion,	I	wish	to	express	my	appreciation	and	admiration	
to	the	executives	and	staff	for	their	dedication	to	the	progress	of	national	standardization.	 
I	would	like	to	wish	you	good	health	and	buoyant	spirit	that	would	support	all	of	us	in	working	
for	the	development	of	industry,	economy	and	society	for	years	to	come.

7
                     Thai Industrial Standards Institute Ministry of Industry   
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(นายวันชัย	พันมชัย) 
เลื่ขัาธิิการสำานักงานมาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม

สารเลัขาธิิการ 
สำนัักงานัมาตรฐานั
ผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม
Message from TISI 
Secretary-General

	 ปีพุัทธิศักราช	2562	เป็นปีแห�งการสถาปนาสำานักงานมาตรฐานผู้ลื่ติภณัฑ์์
อุตุสาหกรรม	(สมอุ.)		ครบรอุบ	50	ป	ีแลื่ะเปน็ปแีห�งการเปลื่ี�ยนแปลื่งกระบวนการ
ทำางานเพ่ั�อุ	Transform	อุงค์กรมุ�งส่�การเป็น	สมอุ.	4.0	อุย�างต�อุเน่�อุง	โด้ย	สมอุ.	 
ได้้นำาระบบเทคโนโลื่ยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการทำางานทุกภารกิจิหลัื่ก	 
ขัอุงหน�วยงาน	 ทั�งการกำาหนด้มาตรฐาน	การตรวจิสอุบ	แลื่ะรับรอุง	รวมถ่งการส�งเสริม
มาตรฐาน	เพ่ั�อุยกระดั้บงานบริการผู้่้ประกอุบการแลื่ะประชาชนตามนโยบายไทยแลื่นด์้	4.0 
ขัอุงรัฐบาลื่	แลื่ะผู้ลัื่กดั้นผู้่้ประกอุบการไทยก้าวเข้ัาส่�ยุคอุุตสาหกรรม	4.0

	 ในรอุบปีที�ผู้�านมา	 สมอุ.	 ได้้มุ�งมั�นด้ำาเนินงานด้้านการมาตรฐาน 
เพ่ั�อุเพิั�มศักยภาพัในการแขั�งขัันทางการค้าให้ผู้่้ประกอุบการ	 แลื่ะคุ้มครอุง 
ผู้่้บริโภคให้ปลื่อุด้ภัย	 โด้ยมีผู้ลื่การด้ำาเนินงานในรอุบปีส่งที�สุด้เป็นประวัติการณ์ 
ทั�งการกำาหนด้มาตรฐาน	การอุอุกใบอุนุญาตผู้�านระบบ	e-License	การตรวจิติด้ตาม
ผู้ลื่ผู้่้ได้้รับใบอุนุญาตผู้�านระบบอิุเล็ื่กทรอุนิกส์	หร่อุระบบ	e-Surveillance	แลื่ะการ
ชำาระค�าบริการ	 ค�าธิรรมเนียมงานบริการด้้านอุ่�นๆ	 ผู้�านระบบอิุเล็ื่กทรอุนิกส์ 
หร่อุ	e-Payment	เป็นต้น	นอุกจิากนี�	ยังได้้แก้ไขักฎหมายพัระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผู้ลื่ิตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	พั.ศ.	2511	ให้มีความทันสมัยสอุด้คลื่้อุงกับสถานการณ์
แลื่ะนโยบายรัฐบาลื่ที�จิะลื่ด้ขัั�นตอุนการทำางาน	 เพั่�อุอุำานวยความสะด้วก 
ให้ผู้่้ประกอุบการในการด้ำาเนินธิุรกิจิ	ตามนโยบาย	Ease	of	Doing	Business	
ขัอุงรัฐบาลื่	ซ่ี�งจิะทำาให้การกำาหนด้มาตรฐานขัอุง	สมอุ.	รวด้เร็วทันต�อุความต้อุงการ
ขัอุงภาคอุุตสาหกรรม	 แลื่ะการกำากับด้่แลื่การทำาแลื่ะนำาเขั้าผู้ลื่ิตภัณฑ์์ 
อุุตสาหกรรมเป็นไปอุย�างมีประสิทธิิภาพัมากขั่�น	

	 ด้้านผู้ลิื่ตภัณฑ์์ชุมชน	 สมอุ.	 ได้้บ่รณาการการทำางานร�วมกับหน�วยงาน	 
ภายในกระทรวงอุุตสาหกรรม	 ได้้แก�	 สำานักงานอุุตสาหกรรมจัิงหวัด้	 แลื่ะ 
กรมส�งเสริมอุุตสาหกรรม	เพ่ั�อุร�วมกันพััฒนาผู้่้ผู้ลิื่ตชุมชนในหม่�บ้าน	CIV	โด้ยต�อุยอุด้
พััฒนาสินค้าที�ผู้ลิื่ตในชุมชนให้ได้้รับการรับรอุงมาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์ชุมชน 
(มผู้ช.)	อัุนเป็นการสรา้งความเขัม้แขัง็จิากภายใน	แลื่ะสรา้งม่ลื่ค�าเพิั�มใหก้บัสนิคา้
ในชุมชน	นอุกจิากนี�ยังร�วมกับกรมการพััฒนาชุมชน	ต�อุยอุด้โครงการชุมชนท�อุงเที�ยว	
OTOP	นวัตวิถี	เพั่�อุยกระด้ับมาตรฐานผู้ลื่ิตภัณฑ์์	OTOP	ให้มีศักยภาพั	เขั้มแขั็ง
สามารถยกระดั้บคุณภาพัสินค้า	 OTOP	 ให้ได้้รับการรับรอุง	 มผู้ช.	 สร้างความ
มั�นใจิให้กับผู้่้บริโภคในการเล่ื่อุกซี่�อุผู้ลื่ิตภัณฑ์์ชุมชน	 สามารถสร้างรายได้้ 
ให้กระจิายส่�ชุมชนอุย�างทั�วถ่ง

	 สำาหรับการก�อุสรา้งศ่นยท์ด้สอุบยานยนตแ์ลื่ะยางล้ื่อุแห�งชาต	ิ(ATTRIC)	
ซ่ี�งเป็นศ่นย์ทด้สอุบฯ	แห�งแรกในอุาเซีียนได้้ก�อุสร้างสนามทด้สอุบยางล้ื่อุแล้ื่วเสร็จิ
แลื่ะได้้รับการรับรอุงตามมาตรฐานสากลื่แล้ื่ว	 ซี่�งการมีสนามแลื่ะเคร่�อุงม่อุเพั่�อุ 
รอุงรับการทด้สอุบช�วยส�งเสริม	 สนับสนุนอุุตสาหกรรมยานยนต์แลื่ะชิ�นส�วน	 
ในประเทศ	ไม�ว�าจิะเป็นยางล้ื่อุ	ยางพัาราแปรร่ปแลื่ะอุุตสาหกรรมอุ่�นๆ	ที�เกี�ยวข้ัอุง 
ในอุนาคตทำาให้อุุตสาหกรรมทั�งระบบขัอุงประเทศมีความมั�นคงแลื่ะยั�งย่น	

	 โอุกาสนี�	ผู้มต้อุงขัอุขัอุบคุณข้ัาราชการ	แลื่ะเจ้ิาหน้าที�	สมอุ.	ทุกท�านที�มี	
ส�วนสำาคญัในการผู้ลื่กัด้นัใหก้ารด้ำาเนนิงานด้า้นการมาตรฐานขัอุงประเทศเจิรญิ
ก้าวหน้า	 ซี่�งการมาตรฐานจิะมีบทบาทสำาคัญยิ�งๆ	 ขั่�น	 ทั�งในการด้ำารงชีวิตแลื่ะ 
การคา้ขัาย	โด้ยเฉพัาะอุย�างยิ�งการค้าระหว�างประเทศ	สมอุ.	จ่ิงตอุ้งด้ำาเนินภารกจิิ
ด้้านการมาตรฐานด้้วยความมุ�งมั�นตั�งใจิ	 เพ่ั�อุให้การมาตรฐานเป็นเคร่�อุงม่อุในการ	
คุ้มครอุงด้่แลื่ผู้่้บริโภค	 ให้ผู้่้ประกอุบการพััฒนาตนเอุงให้สามารถแขั�งขัันได้้	 ซี่�ง 
จิะเปน็การพััฒนาที�ยั�งย่นต�อุไปผู้มตอุ้งขัอุขัอุบคณุทกุท�านไว	้ณ	โอุกาสนี�	แลื่ะขัอุ
อุาราธินาคุณพัระศรีรัตนตรัย	 แลื่ะสิ�งศักดิ้�สิทธิิ�ทั�งหลื่ายจิงด้ลื่บันด้าลื่	 ให้
ขั้าราชการ	 สมอุ.	 พัร้อุมครอุบครัว	 ประสบแต�ความสุขั	 ความเจิริญ 
ด้้วยจิตุรพัิธิพัรชัยสมบ่รณ์พั่นผู้ลื่ในสิ�งที�พั่งปรารถนาทุกประการ

8

   ร�ยง�นประจำ�ป ี2562    สำ�นักำง�นม�ตรฐ�นผลิตภััณฑ์์อ่ตส�หกำรรม กำระที่รวงอ่ตส�หกำรรม



Mr.Wanchai	Phanomchai 
TISI	Secretary-General

	 The	year	2019	marks	the	50th	year	of	Thai	Industrial	Standards	Institute	(TISI)	since	its	founding	as	

the	national	standards	body.	It	is	also	the	year	when	all	working	processes	have	undergone	a	continued	

change	in	order	to	transform	the	organization	into	TISI	4.0.	TISI	has	introduced	information	technology	to	

all	 of	 its	 core	 processes	 comprising	 standards	development,	 conformity	 assessment	 and	 standardization	 

promotion.	 The	purpose	 is	 to	 upgrade	 TISI	 service	 provided	 to	 the	 Thai	 industry	 and	 the	 consumers	 in	 

accordance	with	the	government	policy	of	Thailand	4.0	and	to	promote	the	Thai	industry	to	step	forward	

to	Industry	4.0.	

	 In	 the	 previous	 year,	 Thailand	 has	 carried	 out	 its	 task	 in	 standardization	 in	 order	 to	 increase	 

the	trade	competitiveness	for	industry	and	for	consumer	protection.	TISI’s	performance	can	be	considered	

the	highest	since	its	establishment.	The	achievement	includes	standards	development,	granting	of	e-Licenses,	

conducting	e-Surveillance	and	payment	of	all	fee	by	e-Payment.	Moreover,	the	Industrial	Products	Standards	

Act	 B.E.	 2511	 (1968)	 has	 been	 amended	 to	 be	 up-to-date	 and	 conform	 to	 the	 present	 situation	 and	 

the	 government	 policy	 of	 “Ease	 of	 Doing	 Business”	 to	 reduce	working	 steps	 for	 business	 facilitation.	 

All	 these	will	 improve	 timeliness	 of	 the	 standards	 development	 to	 respond	 to	 the	 demand	 of	 the	 

industrial	sector	and	efficiency	of	the	supervision	of	production	and	import	of	industrial	products.	

	 For	the	community	products,	TISI	has	integrated	its	effort	with	other	organizations	under	the	Ministry	

of	Industry	including	the	Provincial	Industrial	Offices	and	the	Department	of	Industrial	Promotion	to	develop	

community	enterprises	in	the	Creative	Industry	Village	(CIV)	by	supporting	them	to	achieve	certification	

according	to	the	community	product	standards	which	 is	the	way	to	generate	strength	from	within	and	 

to	create	the	value-added	product.	Moreover,	TISI,	in	cooperation	with	the	Community	Development	Department, 

furthered	 the	 “OTOP	 Tourism	 Community	 Project,	 Innovative	Way”	 by	 helping	 to	 upgrade	 the	OTOP	 

products	to	meet	the	standards	of	community	products	in	order	to	increase	confidence	of	the	consumers	

in	using	community	products	and	to	generate	income	to	the	community.	

	 Regarding	the	construction	of	Automotive	and	Tyre	Testing,	Research	and	Innovation	Center	(ATTRIC)	

as	the	first	automotive	testing	center	in	ASEAN,	the	testing	tracks	for	tyre	have	been	completed	and	certified	

to	be	in	accordance	with	the	international	standard.	The	availability	of	the	testing	tracks	and	test	equipment	

will	be	beneficial	for	the	automotive	and	automotive	parts	industry,	not	only	the	rubber	tyres	but	also	

other	relevant	industries	 in	the	future.	Thus,	the	industrial	system	of	the	country	will	become	stable	and	 

sustainable.

	 On	this	occasion,	 I	would	like	to	convey	my	appreciation	to	all	TISI	officials	and	employees	for	

having	 taken	 active	 part	 in	making	 a	 progress	 of	 the	 national	 standardization.	 As	 standardization	 has	 

an	increasing	role	in	not	only	our	daily	life	but	also	in	trade	particularly	in	international	trade,	TISI	has	to	carry	

out	its	mission	in	standardization	with	strong	determination	in	order	that	standardization	becomes	a	vital	

tool	for	consumer	protection	as	well	as	for	manufacturers’	development	to	increase	their	competitiveness	

which	is	a	sustainable	development.	By	the	Buddhist	virtue,	may	all	of	you	and	your	families	be	bestowed	

great	blessings	for	happiness	and	prosperity.
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การบริหารองค์กร
Organizational Management



การบริหารองค์กร
Organizational Management



	 สำานักงานมาตรฐานผู้ลื่ิตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	 
(สมอุ.)	 มีภารกิจิเกี�ยวกับการด้ำาเนินงานด้้านการ 
มาตรฐานขัอุงประเทศ	โด้ยกำาหนด้	ตรวจิสอุบแลื่ะ
รับรอุงมาตรฐานผู้ลื่ิตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	มาตรฐาน	
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์ชุมชน	มาตรฐานที�เกี�ยวข้ัอุงกับการตรวจิสอุบ
แลื่ะรบัรอุง	แลื่ะมาตรฐานอุ่�นตามที�ได้ร้บัมอุบหมาย
ควบคุม	 ส�งเสริม	 สนับสนุน	 แลื่ะพััฒนาผู้ลิื่ตภัณฑ์์
อุุตสาหกรรมแลื่ะผู้ลิื่ตภัณฑ์์ชุมชนให้เป็นที�ยอุมรับ	 
เพ่ั�อุเพิั�มขีัด้ความสามารถในการแขั�งขัันขัอุงอุุตสาหกรรมไทย
ในตลื่าด้โลื่ก	 พัิทักษ์สิ�งแวด้ลื่้อุมแลื่ะคุ้มครอุง 
ผู้่้บริโภคให้ได้้รับความเป็นธิรรม	 มีความปลื่อุด้ภัย 
ใน ชีวิ ตแลื่ะท รัพัย์ สิ นจิากการ ใช้ ผู้ลื่ิ ตภัณฑ์์
อุุตสาหกรรม	รวมทั�งการกำากับด่้แลื่หน�วยตรวจิสอุบ
แลื่ะรับรอุงให้เป็นไปตามกฎหมาย

กิาร์บริ์หาร์องค์์กิร์ 
Organizational Management

	 The	Thai	Industrial	Standards	Institute	
(TISI)	 is	 responsible	 for	 the	 national	 
standardization.	TISI	is	in	charge	of	standards	
development	 and	 conformity	 assessment	
according	to	the	Thai	 Industrial	Standards	
(TIS),	Community	Product	Standards	(TCPS),	
standards	concerning	conformity	assessment	
and	other	standards	as	assigned.	TISI	controls,	
promotes,	supports	and	develops	industrial	
products	 and	 community	 products	 to	 be	
acceptable	to	increase	competitiveness	of	
the	Thai	industry	in	the	world	market.	TISI	
protects	 the	environment	and	consumers	
to	have	fairness	and	safety	in	life	and	property 
from	the	use	of	industrial	products.	Last	but	
not	 least,	 TISI	 supervises	 the	 conformity	
assessment	bodies	to	comply	with	the	law.
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อำานาจหน้าท่�
Authority
	 1.		ด้ำาเนนิการตามกฎหมายว�าด้ว้ยมาตรฐาน
ผู้ลื่ิตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	 กฎหมายว�าด้้วยการ
มาตรฐานแห�งชาติ	แลื่ะกฎหมายอุ่�นที�เกี�ยวขั้อุง	
	 2.		เสนอุแนะนโยบาย	แนวทาง	แลื่ะมาตรการ
ในการส�งเสริมแลื่ะพััฒนาด้้านการมาตรฐาน 
ขัอุงประเทศ	 ตลื่อุด้จินพััฒนาโครงสร้างพั่�นฐาน 
ด้้านการมาตรฐาน	
	 3.		ส�งเสริม	สนับสนุน	กำากับด่้แลื่	แลื่ะด้ำาเนินการ
กำาหนด้มาตรฐาน	ตรวจิสอุบแลื่ะรับรอุง	แลื่ะควบคมุ
การใช้เคร่�อุงหมายมาตรฐาน	
	 4.		ส�งเสริม	สนับสนุน	กำากับด่้แลื่	แลื่ะให้บริการ
เกี�ยวกับการรับรอุงระบบงานด้้านการมาตรฐาน	 
ตลื่อุด้จินการมาตรฐานขัอุงประเทศใหเ้กดิ้ความเปน็
เอุกภาพัแลื่ะเป็นที�ยอุมรับ	
	 5.		ส�งเสริมแลื่ะพััฒนาอุงค์กรแลื่ะบุคลื่ากร 
ทั�งภาครัฐแลื่ะเอุกชนในด้้านการมาตรฐาน	
	 6.		ร�วมม่อุแลื่ะประสานงานกับอุงค์การแลื่ะ 
หน�วยงานที�เกี�ยวข้ัอุงทั�งในประเทศ	 ต�างประเทศ	
แลื่ะระหว�างประเทศในด้้านการมาตรฐาน	 รวมทั�ง
การทำาความตกลื่งด้้านการมาตรฐานที�เกี�ยวขั้อุง	
	 7.		ด้ำาเนนิการเกี�ยวกบัข้ัอุมล่ื่แลื่ะสารสนเทศ
ด้้านการมาตรฐาน
	 8.		ปฏิิบัติการอุ่�นใด้ตามที�กฎหมายกำาหนด้ 
ให้เป็นหน้าที�แลื่ะอุำานาจิขัอุงสำานักงานหร่อุตามที� 
รัฐมนตรีหร่อุคณะรัฐมนตรีมอุบหมาย

	 1.	 To	 operate	 under	 the	 Industrial	
Product	Standards	Act,	B.E.	2511	the	National	 
Standardization	 Act,	 B.E.	 2551	 (2008)	 and	
other	relevent	laws.
	 2.	 To	propose	policy,	guidelines	and	
measures	in	the	promotion	and	development	
of	 the	 national	 standardization	 and	 its	 
infrastructure.
	 3.	 To	promote,	support,	oversee	and	
develop	 standard,	 conduct	 conformity	 
development,	assessment	and	control	the	
use	of	the	standards	marks.
	 4.	 To	promote,	support,	oversee	and	
provide	accreditation	service	and	to	provide	
the	national	standardization	with	uniformity	
and	recognition.
	 5.	 To	promote	and	develop	pubilc	and	
private	 organizations	 and	 their	 human	 
resources	in	standardization.
	 6.	 To	coorperate	and	coordinate	with	
the	 national,	 foreign	 and	 international	 
organizations	 and	 agencies	 in	 the	 area	 of	
standardization	and	to	make	agreements	in	
standardization.
	 7.	 To	carry	out	the	task	 in	standard	
and	information.
	 8.	 To	carry	out	other	duty	in	accordance	
with	the	Acts	or	as	assigned	by	the	Minister	
of	Industry	or	the	cabinet.
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เลขาธิการ
Secretary-General

รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General

รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General

กลุมท่ีปรึกษา
Advisory Group

กลุมตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group

สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary

กองตรวจการมาตรฐาน 1
Surveillance Division 1

กองบริหารมาตรฐานระหวางประเทศ
International Affairs Division

กองยุทธศาสตรและแผนงาน
Strategy and Planning Division

กองกำกับองคกรดานการมาตรฐาน
Standards and Conformity Assessment 

Management Division

กองสงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐาน
Standardization Promotion and

Development Division

สำนักงานคณะกรรมการ
การมาตรฐานแหงชาติ

Office of National Standardization Council

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
Information and 

Communication Technology Center

กองตรวจการมาตรฐาน 2
Surveillance Division 2

กองตรวจการมาตรฐาน 3
Surveillance Division 3

กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
Community Products Standards Division

กองกฎหมาย
Legal Division

กองกำหนดมาตรฐาน
Standards Division

กองควบคุมมาตรฐาน
Certification Division

โค์ร์งสร้์าง สมอ.
Organization Chart
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Communication Technology Center

กองตรวจการมาตรฐาน 2
Surveillance Division 2

กองตรวจการมาตรฐาน 3
Surveillance Division 3

กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
Community Products Standards Division

กองกฎหมาย
Legal Division

กองกำหนดมาตรฐาน
Standards Division

กองควบคุมมาตรฐาน
Certification Division
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ค์ณะผู้้้บริ์หาร์ สมอ. ปร์ะจำาป ี2563
TISI Executives 2020

นายธนะ อััลภาชน์ 
ร์องเลขาธิกิาร์สำานักิงานมาตร์ฐาน 

ผู้ลิตภััณฑ์์อุตสาหกิร์ร์ม

Mr.Thana Alapach 
Deputy Secretary-General

นายวีีระกิิตติ� รันทกิิจธนวัีชร์ 
ร์องเลขาธิกิาร์สำานักิงานมาตร์ฐาน 

ผู้ลิตภััณฑ์์อุตสาหกิร์ร์ม

Mr.Verakit Rantkittanawat 
Deputy Secretary-General

นายวัีนชัย พนมชัย 
เลขาธิกิาร์สำานักิงานมาตร์ฐาน 

ผู้ลิตภััณฑ์์อุตสาหกิร์ร์ม

Mr.Wanchai Phanomchai 
Secretary-General

12 3
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นางสาวีสิริลักิษณ์์ ชูโชติ 
ผู้้้เช่ี่�ยุวิชี่าญเฉพัาะด้้านกิาร์รั์บร์อง

Ms.Sirilak Choochote 
Expert on Conformity Assessment

นายสถาพร ร่�งรัตนาอ่ับล 
รั์กิษากิาร์ในตำาแหน่ง 
ผู้้้เช่ี่�ยุวิชี่าญเฉพัาะด้้านกิาร์กิำาหนด้มาตร์ฐาน

Mr.Sathaporn Rungrattanaubol 
Acting Expert on Standards Development

นายวีีระศัักิดิิ์� เพ้งหล้ง 
รักิษากิารในตำาแหน�ง 
ผูู้้เชี�ยวีชาญเฉพาะด้ิ์านกิฎระเบียบทางวิีชากิาร

Mr.Weerasak Phenglong 
Acting Expert on Technical Regulations

นางสาวีอัาภัสสร ส่กิใส  
รักิษากิารในตำาแหน�ง 

ผูู้้เชี�ยวีชาญเฉพาะด้ิ์านกิารมาตรฐานระหวี�างประเทศั

Ms.Apassorn Suksai 
Acting Expert on International Standardization
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นางนงลักิษณ์์ โรจน์วีีระ 
เลขานุกิาร์กิร์ม

Mrs.Nongluck Rojveera 
Secretary, Office of the Secretary

น.ส.กินกิวีรรณ์ พรหมณ์เรศั 
ผู้้้อำานวิยุกิาร์กิองกิำาหนด้มาตร์ฐาน

Ms.Kanokvan Promnaret 
Director, Standard Division

นายทนงศัักิดิิ์� สิงห์โต 
ผู้้้อำานวิยุกิาร์กิองกิฎหมายุ

Mr.Tanongsak Singto
Director, Legal Division

นางกิมลวีรรณ์ ฉำ�าเลิศัวัีฒน์ 
ผู้้้อำานวิยุกิาร์กิองค์วิบคุ์มมาตร์ฐาน

Mrs.Kamonwan Chamlerdwat 
Director, Certification Division
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น.ส.จันทนี อััครเมฆิินทร์ 
ผู้้้อำานวิยุกิาร์กิองตร์วิจกิาร์มาตร์ฐาน 1

Ms.Chantanee Akramekin
Director, Surveillance Division 1

นายนร่ณ์ ส่ขสมาน 
ผู้้้อำานวิยุกิาร์กิองตร์วิจกิาร์มาตร์ฐาน 2

Mr.Naroon Sooksamarn 
Director, Surveillance Division 2

นางส่ธาวีดีิ์ เตชะจันตะ 
ผู้้้อำานวิยุกิาร์กิองตร์วิจกิาร์มาตร์ฐาน 3

Mrs.Sutavadee Techajunta 
Director, Surveillance Division 3

นายประสงค์ ประยงค์เพชร 
ผู้้้อำานวิยุกิาร์กิองบริ์หาร์มาตร์ฐานผู้ลิตภััณฑ์์ชุี่มชี่น

Mr.Prasong Prayongpetch 
Director, Community Products Standards Division
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นายวีีระวัีฒน์ ศัรีสม 
ผู้้้อำานวิยุกิาร์ศ้นย์ุเทค์โนโลยุ่สาร์สนเทศและกิาร์ส่�อสาร์

Mr.Verawat Srisom 
Director, Information and Communication  
Technology Center

นายไชยวัีฒน์ ตั�งเกิริกิโอัฬาร 
ผู้้้อำานวิยุกิาร์กิองบริ์หาร์มาตร์ฐานร์ะหว่ิางปร์ะเทศ

Mr.Chaiyavat Tangkrockolan 
Director, International Affairs Division

นายเกิษม ชลันธร 
ผู้้้อำานวิยุกิาร์กิองยุุทธศาสตร์์และแผู้นงาน

Mr.Kasem Charunthon
Director, Strategy and Planning Division

นางนฤมล วีาณิ์ชย์เจริญ 
ผู้้้อำานวิยุกิาร์กิองส่งเสริ์มและพััฒนาด้้านกิาร์มาตร์ฐาน

Mrs.Narumol Vanitchareon 
Director, Standardization Promotion and  

Development Division
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นายเอักินิติ รมยานนท์ 
ผู้้้อำานวิยุกิาร์สำานักิงานค์ณะกิร์ร์มกิาร์กิาร์มาตร์ฐานแห่งชี่าติ

Mr.Ekanit Romyanon 
Director, Office of the National  
Standardization Council

นายนนทิชัย ลิขิตาภรณ์์ 
ผู้้้อำานวิยุกิาร์กิองกิำากัิบองค์์กิร์ด้้านกิาร์มาตร์ฐาน

Mr.Nontichal Likitaporn 
Director, Standards and Conformity  

Assessment Management Division

3 14

364
วิชาการ

Knowledge 
Worker 
Positions

59
ทั่วไป

General
Positions

บริหาร
Executive
Positions

อำนวยการ
Managerial
Positions

ตำแหน่ง
Position

อัตรากําลัง
Manpower
สมอ. มีจํานวนบุคลากร

รวม 440 คน รายละเอียดดังนี้

The number of TISI personnel 
is 440 detailed as follows:

อัตรากําลัง
Manpower

ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2562
As Of 4 December 2019
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กิาร์ด้ำาเนินกิาร์ตามอุตสาหกิร์ร์มเป้าหมายุและนโยุบายุรั์ฐบาล

 1. กิาร์กิำาหนด้มาตร์ฐานร์องรั์บกิาร์พััฒนาอุตสาหกิร์ร์ม 4.0
	 สมอุ.	ด้ำาเนินการกำาหนด้มาตรฐานตามนโยบายรัฐบาลื่	ยุทธิศาสตร์ชาติ	20	ปี	ยทุธิศาสตร์กระทรวงอุุตสาหกรรม	
แลื่ะตามแนวทางสากลื่	เพ่ั�อุให้ทันต�อุการเปลีื่�ยนแปลื่งขัอุงเศรษฐกิจิโลื่ก	แลื่ะทันต�อุความต้อุงการขัอุงภาคอุุตสาหกรรม
ภายในประเทศ	โด้ยเฉพัาะในกลุื่�มอุุตสาหกรรมเด้มิที�มีศักยภาพั	(S-Curve)	แลื่ะอุุตสาหกรรมอุนาคต	(New	S-Curve)	
โด้ยในปีงบประมาณ	2562	สมอุ.	กำาหนด้มาตรฐานรอุงรับการพััฒนาอุุตสาหกรรม	4.0	ดั้งนี�

 อุตสาหกิร์ร์มเดิ้ม (S-Curve)
	 	 -	อุุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม�	 9	 มาตรฐาน
	 	 -	อุุตสาหกรรมการท�อุงเที�ยวกลุื่�มรายได้้ดี้แลื่ะการท�อุงเที�ยวเชิงสุขัภาพั	 6	 มาตรฐาน
	 	 -	การเกษตรแลื่ะแลื่ะเทคโนโลื่ยีชีวภาพั	 4	 มาตรฐาน
	 	 -	อุุตสาหกรรมแปรร่ปอุาหาร	 25	 มาตรฐาน

 อุตสาหกิร์ร์มอนาค์ต (New S-Curve)
	 	 -	หุ�นยนต์เพ่ั�อุอุุตสาหกรรม	 27	 มาตรฐาน
	 	 -	อุุตสาหกรรมเช่�อุเพัลิื่งชีวภาพัแลื่ะเคมีชีวภาพั	 12	 มาตรฐาน
	 	 -	อุุตสาหกรรมการแพัทย์ครบวงจิร	 27	 มาตรฐาน

 อุตสาหกิร์ร์มอ่�นๆ
	 	 -	อุุตสาหกรรมเคร่�อุงใช้ไฟื้ฟ้ื้าแลื่ะอิุเล็ื่กทรอุนิกส์	 42	 มาตรฐาน
	 	 -	อุุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์์	 31	 มาตรฐาน
	 	 -	เกษตรแปรร่ป	 10	 มาตรฐาน
	 	 -	อุุตสาหกรรมยางแลื่ะพัลื่าสติก	 6	 มาตรฐาน

 นโยุบายุ
	 	 -	นวัตกรรม	 8	 มาตรฐาน
	 	 -	สมุนไพัร	 17	 มาตรฐาน

หมายเหตุุ	(1)	 มาตรฐานนวัตกรรม	ประกอุบด้้วย
	 	 	 	 -	มาตรฐานตามกลุื่�มอุุตสาหกรรมการแพัทย์ครบวงจิร	จิำานวน	5	มาตรฐาน
	 	 	 	 -	มาตรฐานตามกลุื่�มอุุตสาหกรรมเช่�อุเพัลิื่งชีวภาพัแลื่ะเคมีชีวภาพั	จิำานวน	1	มาตรฐาน
	 	 	 	 -	มาตรฐานตามกลุื่�มอุุตสาหกรรมการเกษตรแลื่ะเทคโนโลื่ยีชีวภาพั	จิำานวน	1	มาตรฐาน
	 	 	 	 -	มาตรฐานตามกลุื่�มอุุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์์	จิำานวน	1	มาตรฐาน
	 	 (2)	 มาตรฐานสมุนไพัร	เป็นมาตรฐานตามกลุื่�มอุุตสาหกรรมการแพัทย์ครบวงจิร	จิำานวน	17	มาตรฐาน

WORK ON THE TARGET INDUSTRIES AND GOVERNMENT POLICY
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 1. Standards development to support Industry 4.0
	 TISI	develops	standards	in	accordance	with	the	20-year	national	plan,	strategy	of	Ministry	
of	Industry	and	international	guidelines	to	cope	with	the	world	economic	changes	and	to	meet	
the	demand	of	local	industries	particularly	the	S-Curve	and	the	New	S-Curve	industries.	In	2019,	
TISI	has	developed	standards	to	support	the	development	of	Industry	4.0	as	follows:

 S-Curve
	 	 -	Next	generation	automotive	industry	 9	 standards
	 	 -	Affluent,	medical	and	wellness	tourism	 6	 standards
	 	 -	Agriculture	and	biotechnology	 4	 standards
	 	 -	Food	for	the	future	 25	 standards

 New S-Curve
	 	 -	Robotics	 27	 standards
	 	 -	Biofuels	and	biochemical	 12	 standards
	 	 -	Medical	hub	 27	 standards

 Others
	 	 -	Electrical	and	electronics	appliances	 42	 standards
	 	 -	Chemical	products	 31	 standards
	 	 -	Agro	industry	 10	 standards
	 	 -	Rubber	and	plastic	industry	 6	 standards

 Industry according to the government policy
	 	 -	Innovative	products	 8	 standards
	 	 -	Herbal	product	 17	 standards

Remark (1)	 Innovative	standards	comprise:
	 	 	 	 -	Medical	hub	5	standards
	 	 	 	 -	Biofuels	and	biochemical	1	standard
	 	 	 	 -	Agriculture	and	biotechnology	1	standard
	 	 	 	 -	Chemical	products	1	standard
	 	 (2)	 Herbal	standards	consist	of	17	standards	in	medical	hub
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 2. โค์ร์งกิาร์ศ้นย์ุทด้สอบยุานยุนต์และ
ยุางล้อแห่งชี่าติ เปิด้ให้บริ์กิาร์ทด้สอบยุางล้อ
ตามมาตร์ฐาน UN R117 (มอกิ.2721-2560)
	 ศ่นย์ทด้สอุบยานยนต์แลื่ะยางล้ื่อุแห�งชาติ	(ATTRIC)	 
จิัด้ตั�งขั่�นตามมติคณะรัฐมนตรี	 เม่�อุวันที�	 29	 มีนาคม	
2559	 อุนุมัติให้กระทรวงอุุตสาหกรรม	 โด้ยสำานักงาน
มาตรฐานผู้ลิื่ตภณัฑ์อ์ุตุสาหกรรม	ด้ำาเนนิโครงการจัิด้ตั�ง
ศ่นย์ทด้สอุบยานยนต์แลื่ะยางลื่้อุแห�งชาติ	 กรอุบวงเงิน	
3,705.7	ลื่้านบาท
	 รัฐเป็นผู้่้ลื่งทุนทั�งหมด้	 บนพ่ั�นที�	 1,234.98	 ไร�	 
ณ	เขัตสวนป่าลื่าด้กระทิง	ตำาบลื่ลื่าด้กระทิง	อุำาเภอุสนามชัยเขัต
จิังหวัด้ฉะเชิงเทรา	แบ�งเป็น	2	ระยะ	ค่อุ	ระยะที�	1	ส�วน
ทด้สอุบยางลื่้อุตามมาตรฐาน	UN	R117	ระยะที�	2	ส�วน
ทด้สอุบยานยนต์แลื่ะชิ�นส�วน	
	 ตามนโยบายรัฐบาลื่ที� ต้อุงการผู้ลัื่กด้ันให้
ประเทศไทยเป็นศ่นย์กลื่างอุุตสาหกรรมยานยนต์	ชิ�นส�วน
แลื่ะยางลื่้อุ	 ขัอุงภ่มิภาคอุาเซีียน	 โด้ยการพััฒนาแลื่ะ 
ยกระด้ับอุุตสาหกรรม	ไปส่�การเป็น	“Super	Cluster”	
“อุุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม�”	แลื่ะ	“อุุตสาหกรรม	4.0” 
ที�มีมาตรฐาน	 แลื่ะนวัตกรรม	 ตลื่อุด้จินเป็นศ่นย์กลื่าง 
การเรียนร้่แลื่ะถ�ายทอุด้	เทคโนโลื่ยใีหก้บัภาคส�วนต�าง	ๆ
ที�เกี�ยวขั้อุง

 2. The Automotive and Tyre Testing, 
Research and Innovation Center (ATTRIC) 
provides testing service of tyre according 
to UN R117 (TIS 2721-2560)
	 The	Automotive	and	Tyre	Testing,	Research	
and	Innovation	Center	(ATTRIC)	was	established	by 
the	cabinet	resolution	on	29	March	2016	which	gave 
approval	 to	 the	 Ministry	 of	 Industry	 by	 
the	Thai	Industrial	Standards	Institute	to	implement 
the	project	of	establishing	the	national	center	
for	automotive	and	tyre	testing	by	the	government 
budget	within	the	frame	of	3,705.7	million	Baht

	 On	an	area	of	1,234.98	rai	at	Lad	Krathing	
Forest	Garden,	Lad	Krathing	Subdistrict,	Sanam	
Chai	Khet	District,	Chachoengsao	Province.	The	project 
comprises	2	phases.	The	first	phase	deals	with	
the	testing	of	 tyre	based	on	UN	R117.	The	second	
phase	concerns	the	testing	of	motor	vehicle	and	
automotive	parts.

	 The	project	is	implemented	in	accordance	
with	the	government	policy	which	intends	to	
promote	 the	 testing	center	 to	be	 the	ASEAN	
center	of	automotive	industry,	automotive	parts	
and	 tyres	 and	 to	 be	 the	 learning	 center	 for	
technology	 transfer	 for	other	 related	sectors.	
To	this	end,	the	automotive	industry	has	been	
developed	 and	 upgraded	 by	 standards	 and	
innovation	 to	 become	 “the	 super	 cluster”	 
and	“the	next	generation	automotive	industry”	
to	support	“Industry	4.0”.
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 โครงการระยะที่ 1 ส่วนทดสอบยางล้อตุาม 
มาตุรฐาน UN R117 

	 ประกอุบด้้วย	สนามทด้สอุบยางล้ื่อุแลื่ะเคร่�อุงม่อุ
ทด้สอุบตามมาตรฐาน	UN	R117	ทด้สอุบรายการเสียง
จิากยางล้ื่อุที�สัมผัู้สผิู้วถนน	 (Noise)	 การย่ด้เกาะถนน 
บนพ่ั�นเปียก	 (Wet	 Grip)	 แลื่ะความต้านทานการหมุน	
(Rolling	Resistance)	ขัอุงยางล้ื่อุ	สมอุ.	ด้ำาเนินการแล้ื่วเสร็จิ 
แลื่ะได้้รับการรับรอุงสนามทด้สอุบจิาก	 APPLUS	 +	
ID IADA	 ราชอุาณา จัิกรส เปน	 สนามทด้สอุบ 
เปน็ไปตามมาตรฐาน	UN	R117	แลื่ะพ่ั�นผิู้วสนามทด้สอุบ
เสียงเป็นไปตามมาตรฐาน	ISO	10844:2014	ทำาให้เป็น
ที�ยอุมรบัในระดั้บสากลื่	เปิด้ให้บริการทด้สอุบตั�งแต�เด่้อุน
กันยายน	2562	เป็นต้นมา

 โครงการระยะท่ี 2 ส่วนทดสอบยานยนต์ุและ 
ช้ิ้�นส่วน 

 ประกอุบด้้วยสนามทด้สอุบ	5	สนาม	ค่อุ	

	 1)	 สนามทด้สอุบสมรรถนะยานยนต์
	 2)	 สนามทด้สอุบระบบเบรก	
	 3)	 สนามทด้สอุบระบบเบรกม่อุ	
	 4)	 สนามทด้สอุบเชิงพัลื่วัต	
	 5)	 สนามทด้สอุบการย่ด้เกาะถนนขัณะเขั้าโค้ง 
	 แลื่ะเคร่�อุงม่อุทด้สอุบตามมาตรฐาน	รวม	19	รายการ
สมอุ.	ด้ำาเนินการปรับพ่ั�นที�แลื่ะอุอุกแบบก�อุสร้างแล้ื่วเสร็จิ
พัร้อุมเริ�มก�อุสร้างในเด้่อุนพัฤษภาคม	2563

 ศููนย์ทดสอบยานยนต์ุและยางล้อแห่งชิ้าตุ้

 เป็นกลื่ไกสำาคัญในการช�วยเร�งรัด้การพััฒนาการ
มาตรฐาน	การวิจัิย	แลื่ะนวัตกรรมให้เกิด้ผู้ลื่เป็นร่ปธิรรม	
โด้ยเร็ว	รวมถ่งเป็นโครงสร้างพ่ั�นฐานส�งเสริมให้ประเทศไทย	
เป็นเป้าหมายการลื่งทุนอุุตสาหกรรม	อีุกทั�งยงัช�วยด่้งด่้ด้ 
การลื่งทุนอุุตสาหกรรมการแปรร่ปยางพัาราให้เข้ัามา 
ลื่งทุนในประเทศไทย	 ทำาให้ปริมาณการใช้ยางพัารา 
ในประเทศเพิั�มมากข่ั�น	 ช�วยยกระดั้บความเป็นอุย่�ขัอุง 
เกษตรกรชาวสวนยางอุย�างยั�งย่นต�อุไป

 The first phase of the project: Tyre 
testing according to the standard UN R117 

	 This	part	covers	the	construction	of	testing	
tracks	for	tyre	and	the	provision	of	test	equipment	
according	to	the	standard	UN	R117	to	test	noise,	wet	
grip	and	rolling	resistance	of	tyre.	The	construction	
under	the	first	phase	has	been	completed.	To	
promote	the	worldwide	acceptance,	the	testing	
tracks	have	been	certified	by	APPLUS+IDIADA	
of	Spain	to	comply	with	UN	R117	and	the	track	
surface	 for	 noise	 testing	 complies	 with	 
ISO	 10844:2014.	 The	 tyre	 testing	 service	 
has	been	provided	since	September	2019.

 The second phase of the project: Testing 
of motor vehicles and automotive parts 

	 The	second	phase	consists	of	the	construction 
of	5	testing	tracks	for	the	following	tests	:

	 1)	 Long	Distance	and	High	Speed	
	 2)	 Brake	Performance
	 3)	 Park	Brake
	 4)	 Dynamic	Platform
	 5)	 Skid	Pad

	 The	second	phase	includes	provision	of	19	test 
equipment.	 The	 ground	 preparation	 and	 the	
design	has	been	completed	for	the	construction	
which	will	begin	in	May	2020.

 The Automotive and Tyre Testing,  
Research and Innovation Center 

	 is	 a	 significant	mechanism	 to	 speed	up	
the	development	in	standardization,	research	
and	innovation	to	give	tangible	result.	It	serves	
as	the	infrastructure	which	promotes	Thailand	
to	be	the	destination	of	industrial	investment.	
Moreover,	the	center	will	attract	investment	in	
processed	rubber	industry	which	will	increase	
the	use	of	rubber	in	the	country	and	consequently 
upgrade	sustainably	the	quality	of	 life	of	 the	
rubber	planters.
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 3. มอกิ.๙๙๙๙ แนวิทางเศร์ษฐกิิจพัอเพ่ัยุง
ภัาค์อุตสาหกิร์ร์ม และกิาร์ผู้ลักิดั้น มอกิ.๙๙๙๙ 
เล่ม 1-2556 เป็นมาตร์ฐาน ISO ภัายุใต้  
TC 292 Security and Resilience
	 หลัื่กปรัชญาขัอุงเศรษฐกิจิพัอุเพีัยงในพัระบาท 
สมเด็้จิพัระปรมินทรมหาภ่มิพัลื่อุดุ้ลื่ยเด้ช	 รัชกาลื่ที�	 9	 
ได้้พัระราชทานแก�พัสกนิกรชาวไทยมาตั�งแต�ปี	 2517	 
นับเป็นเวลื่าถ่ง	45	ปี	นั�น	ได้้รับการยอุมรับจิากนานาประเทศว�า
สามารถสร้างระบบภ่มิคุ้มกันที�ด้ีต�อุผู้ลื่กระทบจิากการ 
เปลื่ี�ยนแปลื่งทั�งภายนอุกแลื่ะภายใน	 แลื่ะบังเกิด้ผู้ลื่ 
อุย�างเป็นร่ปธิรรม	พัระอุงค์ทรงเป็นแบบอุย�างขัอุงความพัอุเพีัยง
แลื่ะพัระราชทานให้ครอุบครัว	 ชุมชน	 นำาไปใช้ในการ	
ด้ำารงตน	 แลื่ะพััฒนาคุณภาพัชีวิตให้อุย่�ด้ีมีสุขั	 รัฐบาลื่ 
ได้น้้อุมนำาปรัชญาขัอุงเศรษฐกจิิพัอุเพัยีงไปเปน็แนวทาง
ในการจัิด้ทำาแผู้นพััฒนาเศรษฐกิจิแลื่ะสังคมแห�งชาติด้้วย

	 ภาคอุุตสาหกรรมได้้นำาหลัื่กปรัชญาขัอุงพัระอุงค์ท�าน
ไปประยุกต์ใช้ในหลื่ากหลื่ายมิติ	กระทรวงอุุตสาหกรรม
จ่ิงได้้จัิด้ทำาแผู้นแม�บทการพััฒนาอุุตสาหกรรม	 พั.ศ.	
2555-2574	 เพ่ั�อุใช้เป็นกรอุบแนวทางในการพััฒนา 
ผู้่ป้ระกอุบการแลื่ะอุุตสาหกรรมไทย	โด้ยใหค้วามสำาคญั
กับการพััฒนาอุย�างสมดุ้ลื่ใน	4	มิติ	ค่อุ	มิติด้้านเศรษฐกิจิ	
สังคม	สิ�งแวด้ลื่้อุม	แลื่ะทุนมนุษย์	แผู้นแม�บทฯ	ด้ังกลื่�าว
มียทุธิศาสตรท์ี�สอุด้คลื่อุ้งกบักรอุบแผู้นพัฒันาเศรษฐกิจิ
แลื่ะสงัคมแห�งชาต	ิแลื่ะได้ผู้้ลื่กัด้นัปรชัญาขัอุงเศรษฐกจิิ
พัอุเพีัยงในการขัับเคลื่่�อุนยุทธิศาสตร์ด้้านการพััฒนา 
อุย�างยั�งย่นให้บังเกิด้ผู้ลื่ที�เป็นร่ปธิรรม	 โด้ยมีเป้าหมาย 
ที�สำาคัญ	 ค่อุ	 การพััฒนาอุย�างสมดุ้ลื่	 มั�นคง	 ยั�งย่น	 แลื่ะ	 
มีความสุขั	 การอุย่�ร�วมกันอุย�างเป็นสุขัระหว�างโรงงาน 
อุตุสาหกรรมกบัสงัคมแลื่ะชมุชน	การสรา้งภ่มคิุม้กนัที�ดี้
ใหแ้ก�ภาคอุตุสาหกรรมเพั่�อุพัร้อุมรบัผู้ลื่กระทบจิากการ
เปลีื่�ยนแปลื่ง	ทั�งจิากภายในแลื่ะภายนอุกประเทศบนพ่ั�นฐาน
อุงค์ความร่้แลื่ะคุณธิรรม

 3. TIS 9999 Guidance on Sufficiency 
Economy for Industries Promoting  
TIS 9999 Part 1 to be ISO standard under 
ISO/TC 292 Securities and Resilience
	 The	philosophy	of	sufficiency	economy	
of	 His	 Majesty	 King	 Bhumibol	 Adulyadej	 
(King	Rama	 IX)	which	has	been	 implemented	
by	the	Thai	people	for	45	years	since	2017	has	been 
recognized	at	the	international	level	to	be	able	
to	create	good	 immunity	 to	 the	 internal	and	
external	impact	with	tangible	result.	His	Majesty	
himself	 was	 an	 example	 of	 Sufficiency.	 
He	recommended	the	use	of	the	royal	philosophy	
for	leading	a	life	and	for	upgrading	the	quality	
of	life.	The	Thai	government	has	implemented	
the	 philosophy	 of	 sufficiency	 economy	 in	 
the	preparation	of	the	National	Economic	and	
Social	Development	Plan.

	 The	industrial	sector	has	applied	the	royal	
philosophy	in	several	dimensions.	The	Ministry	
of	Industry	has	prepared	a	master	plan	in	industrial 
development	 (2012-2031)	 as	 a	 framework	 in	 
the	development	of	entrepreneurs	and	the	Thai	
industry.	The	master	plan	focuses	on	balanced	
development	of	4	dimensions,	namely,	in	economy, 
society,	 environment	 and	 human	 capital.	 
The	strategies	contained	in	the	master	plan	are	
consistent	with	the	framework	of	the	National	
Economic	 and	 Social	 Development	 Plan.	 
For	 the	 strategy	 in	 sustainable	development,	
sufficiency	economy	is	used	as	a	tool	to	drive	
the	strategy	 to	achieve	 the	significant	 targets	 
of	 development	 with	 balance,	 stability,	 
sustainability	 and	 happiness;	 harmonious	 
co-existence	between	industry	and	society	and	
community	and	creation	of	good	immunity	for	
the	industry	to	cope	with	internal	and	external	
impact	on	the	basis	of	knowledge	and	morality.
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   ร�ยง�นประจำ�ป ี2562    สำ�นักำง�นม�ตรฐ�นผลิตภััณฑ์์อ่ตส�หกำรรม กำระที่รวงอ่ตส�หกำรรม



	 กระทรวงอุุตสาหกรรม	โด้ย	สำานักงานมาตรฐาน
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	(สมอุ.)	กำาหนด้มาตรฐานแนวทาง	
เศรษฐกิจิพัอุเพัียงภาคอุุตสาหกรรม	 มาตรฐานเลื่ขัที�	
มอุก.๙๙๙๙	เลื่�ม	1-2556	ขั่�น	แลื่ะประกาศใช้เม่�อุวันที�	
4	เมษายน	2556	โด้ยมีวัตถุประสงค์เพ่ั�อุให้ภาคอุุตสาหกรรม	
รวมทั�งอุงค์กรในห�วงโซี�อุุปทาน	มีความเข้ัาใจิ	แลื่ะมีแนวคิด้
การนำาไปปฏิิบัติเป็นไปในแนวทางเดี้ยวกัน	 เพั่�อุให้ภาค 
อุุตสาหกรรมมีการพััฒนาที�สมดุ้ลื่ควบค่�กับการพััฒนา 
สังคมแลื่ะสิ�งแวด้ลื่้อุมซี่�งเป็นการพััฒนาอุย�างยั�งย่น	

	 สมอุ.	จิง่ได้้ผู้ลัื่กดั้น	มอุก.๙๙๙๙	เลื่�ม	1-2556	เปน็
มาตรฐาน	ISO	ในรป่แบบขัอุง	Preliminary	Work	Item	
(PWI)	ต�อุมาได้้เสนอุขั้อุเสนอุด้ังกลื่�าวต�อุ	ISO/TC	292	
Security	 and	 resilience	 โด้ยฝ่ายเลื่ขัานุการขัอุง	 
ISO/TC	 292	 ได้้เวียนขั้อุเสนอุขัอุงประเทศไทยแจิ้ง 
ประเทศสมาชิกเพั่�อุพัิจิารณา	 โด้ยผู้ลื่การอุอุกเสียงจิาก
ประเทศสมาชิกต�อุขั้อุเสนอุขัอุงประเทศไทย	ซี่�งปรากฏิ
ว�า	 PWI	 ผู้�านเข้ัาส่�ขัั�นตอุนการจัิด้ทำามาตรฐานในขัั�นตอุน
ต�อุไป	ด้ว้ยคะแนนเสยีงเห็นชอุบ	25	ประเทศ	จิากจิำานวน
ประเทศที�ลื่งคะแนนเสียง	 45	 ประเทศ	 ต�อุมาในการ
ประชุม	ISO/TC	292	ครั�งที�	6	เม่�อุวันที�	6-12	ตุลื่าคม	2561	
ณ	เม่อุงสตาวังเงร์	ราชอุาณาจัิกรนอุร์เวย์	คณะผู้่้แทนไทย
ที� เขั้าร�วมการประชุมได้้เสนอุแผู้นการด้ำาเนินงาน 
ในการนำาเสนอุ	 มอุก.๙๙๙๙	 เลื่�ม	 1-2556	 แนวทาง
เศรษฐกิจิพัอุเพีัยงภาคอุุตสาหกรรม	เพ่ั�อุให้เป็นเอุกสาร	ISO	 
ซี่�งได้้รับความเห็นชอุบจิากผู้ลื่การลื่งคะแนนเสียง 
ขัอุงประเทศสมาชิกเป็นส�วนใหญ�ให้จิัด้ทำาเป็นร�าง 
มาตรฐาน/เอุกสาร	ISO	ต�อุไปในช่�อุ	ISO/TR	22XXX:20XX 
Security	and	Resilience	-	Organization	Resilience	
-	Principles	and	Guidelines	for	Sufficiency	and	Viability

	 จิากนั�น	สมอุ.	ได้้เป็นเจ้ิาภาพัจัิด้การประชุมนานาชาติ 
ISO/TC	292	เชิญสมาชิก	ISO	ทั�วโลื่กเข้ัาร�วม	ซ่ี�งประกอุบด้้วย	
ผู้่เ้ชี�ยวชาญสาขัาการรกัษาความปลื่อุด้ภัยขัอุงสงัคมแลื่ะ
ความสามารถในการฟื้้�นค่นกลื่ับสภาวะปกติ	 เพ่ั�อุแสด้ง 
ศักยภาพัสถาบันมาตรฐานไทยในเวทีสากลื่	พัร้อุมตั�งเป้า	
ผู้ลื่ักด้ัน	 มอุก.๙๙๙๙	 เลื่�ม	 1-2556	 แนวทางเศรษฐกิจิ 
พัอุเพัียงภาคอุุตสาหกรรม	 เป็นมาตรฐานระหว�าง
ประเทศ	ในช่�อุ	ISO/TR	22XXX:20XX	Security	and	
Resilience-Organization	Resilience-Principles	and	
Guidelines	for	Sufficiency	and	Viability

 The	Ministry	of	Industry	by	TISI	has	developed 
the	standard	on	guidance	on	sufficiency	economy 
for	 industries	 as	 TIS	 9999	 Part	 1-2556	 (2013)	
which	 has	 been	 effective	 on	 4	 April	 2013.	 
The	 objective	 was	 to	 provide	 the	 industrial	
sector	 and	 organizations	 in	 the	 supply	 chain	
with	 better	 understanding	 of	 the	 sufficiency	
economy	and	to	implement	in	the	same	direction. 
As	 a	 result,	 the	 industry	will	 have	 balanced	
development	 together	 with	 social	 and	 
environmental	development	which	is	sustainable	
development.

	 In	 promoting	 TIS	 9999	 Part	 1-2556	 to	 
become	an	international	standard	of	ISO,	TISI	
proposed	 the	preliminary	work	 item	 (PWI)	 to	
ISO/TC	 292	 Securit ies	 and	 Resi l ience.	 
The	Secretariat	of	 ISO/TC	292	had	circulated	
the	proposal	of	Thailand	to	members	for	voting	
and	received	approval	from	25	members	out	
of	45	members.	At	the	6th	meeting	of	ISO/TC	292	
during	6-12	October	2018	at	Stavanger,	Norway,	
the	Thai	delegates	presented	the	work	plan	in	
the	development	of	TIS	9999	Part	1-2556	as	an	
international	standard.	Majority	of	ISO/TC	292	
members	voted	approval	 for	 the	preparation	
of	draft	standard	as	ISO/TR	22XXX:20XX	Security	
and	Resilience-Organization	Resilience-Principles	
and	Guidelines	for	Sufficiency	and	Viability.	
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	 เม่�อุวันที�	 16	 ตุลื่าคม	 2562	 หัวหน้าโครงการ	
เลื่ขัานุการโครงการ	 รวมถ่งคณะทำางานเฉพัาะกิจิเพั่�อุ 
จัิด้ทำาร�าง	ISO/TR	22XXX:20XX	Security	and	Resilience 
-	 Organizational	 Resilience	 -	 Principles	 and	
Guidelines	for	Sufficiency	and	Viability	ได้น้ำาเสนอุ
ร�างมาตรฐานดั้งกลื่�าวครั�งแรกต�อุผู้่้เชี�ยวชาญขัอุง	ISO/TC	292 
ผู้�านการประชุมทางไกลื่	(Teleconference)	ซี่�งผู้ลื่การ
ประชมุดั้งกลื่�าวผู้่เ้ชี�ยวชาญเหน็ชอุบให้	สมอุ.	ด้ำาเนนิการ
จิัด้ทำาร�างมาตรฐานให้แล้ื่วเสร็จิแลื่ะเสนอุผู้่้เชี�ยวชาญ	
ISO/TC	 292	 พัิจิารณาให้ขั้อุคิด้เห็นร�างมาตรฐาน 
เพ่ั�อุประกาศเป็นมาตรฐานระหว�างประเทศ	(ISO)

	 ทั�งนี�	สิ�งที�ตอุ้งด้ำาเนนิการต�อุไป	โด้ยจิดั้การประชมุ
ผู้่้เชี�ยวชาญผู้�านระบบ	 Teleconference	 เพั่�อุหาร่อุ	 
ผู้่้เชี�ยวชาญ	 เกี�ยวกับร�างมาตรฐาน	 ระหว�างเด่้อุนมีนาคม	
2563-พัฤษภาคม	 2563	 แลื่ะการเตรียมประชุม	 
ผู้่้ เ ชี� ย ว ช าญขั อุ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ พั่� อุ จิั ด้ ทำ า ร� า ง	 
ISO/TR	22XXX:20XX	Security	 and	Resilience	 -	 
Organizational	 Resilience	 –	 Principles	 and	 
Guidelines	for	Sufficiency	and	Viability	ระหว�าง
เด้่อุนตุลื่าคม	 2562	 -	 มิถุนายน	 2563	 ให้แลื่้วเสร็จิ	 
เพั่�อุเสนอุร�างมาตรฐานต�อุผู้่้เชี�ยวชาญขัอุง	ISO/TC	292	
ในการประชุมประจิำาปี	ณ	เม่อุงเบอุร์ลิื่น	ประเทศเยอุรมนี

 ประโยชน์ที�คาด้ว�าจิะได้้รับแลื่ะคุณค�าขัอุงการพััฒนา
มาตรฐาน	 ค่อุ	 การนำาแนวคิด้ทางสังคมแลื่ะวัฒนธิรรม 
ตามหลื่กัการเศรษฐกจิิพัอุเพัยีงมากำาหนด้เป็นมาตรฐาน
ระหว�างประเทศ	 เพั่�อุใช้เป็นแนวปฏิิบัติสำาหรับอุงค์กร 
เพ่ั�อุให้เกิด้การปรับตัวส่�สภาวะปกติทางเศรษฐกิจิ	(Economic 
Resilience)	 ได้้ตามบริบทขัอุงประเทศไทย	 แลื่ะ 
หลัื่กการ/แนวทางที�ประเทศไทยเสนอุจิะทำาให้อุงค์กรที�นำาไป
ปฏิิบัติสามารถด้ำารงอุย่�อุย�างมีเสถียรภาพัในกระแสความ
ผัู้นผู้วนทางเศรษฐกิจิ	ถง่แม้ว�าประเทศต�างๆ	จิะมีแนวคดิ้
ทางสังคมแลื่ะวัฒนธิรรมที�แตกต�างกันสามารถนำามาจัิด้ทำา 
เป็นแนวปฏิิบัติสากลื่ได้้

	 TISI	 proposed	 to	 host	 the	meeting	 of	 
ISO/TC	292.	On	16	October	2019,	the	head	and	
secretary	of	the	project	and	the	ad	hoc	group	
for	the	preparation	of	the	draft	standard	proposed	
the	 draft	 standard	 for	 consideration	 of	 the	 
ISO/TC	292	experts	through	teleconferencing.
	 The	 experts	 gave	 approval	 to	 TISI	 to	 
proceed	with	the	draft.	During	March	-	May	2020,	
the	 ISO	 experts	 will	 hold	 teleconferencing	
meeting	of	experts	and	during	October	2019	-	
June	 2020,	 the	 Thai	 experts	 will	 work	 on	 
the	 draft	 standard	 to	 completion.	 The	 draft	
standard	will	be	presented	for	consideration	of	
the	ISO/TC	292	meeting	in	Berlin,	Germany.

	 The	 advantage	 to	 be	 derived	 and	 
the	 value	 in	 the	 standard	 development	 is	 
the	adoption	of	the	social	and	cultural	attitude	
based	on	sufficiency	economy	as	international	
standard	 for	 use	 as	 guidelines	 for	 economic	
resilience.	The	proposal	of	Thailand	will	enable	
the	implementing	organizations	to	survive	the	
economic	 fluctuations	with	 stability	 despite	 
the	social	and	cultural	differences.
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 4. กิาร์ตร์วิจค์วิบค์ุมด้้แลสินค์้ าใน 
ท้องตลาด้ให้เป็นไปตามมาตร์ฐาน
	 สมอุ.	ได้ม้กีารตรวจิติด้ตามผู้่ร้บัใบอุนญุาตนำาเขัา้
สนิคา้	ที�ไม�ปฏิบิตัติามเง่�อุนไขัในการอุอุกใบอุนุญาต	แลื่ะ
สั�งพัักใช้ใบอุนุญาตผู้่้ประกอุบการนำาเขั้าสินค้ามากที�สุด้
เปน็ประวตัศิาสตร์	จิำานวน	3,566	ฉบบั	เปน็เวลื่า	3	เด่้อุน
นับตั�งแต�วันที�	2	กันยายน	2562	ถ่งวันที�	2	ธัินวาคม	2562	
เน่�อุงจิากไม�แจิ้งขั้อุม่ลื่ปริมาณการนำาเขั้าสินค้าที�ได้้รับ 
ใบอุนุญาตย้อุนหลัื่ง	ตั�งแต�วันที�	1	มกราคม	2559	ถ่งวันที� 
31	ธัินวาคม	2561	ทั�งนี�	ผู้่้นำาเข้ัาต้อุงแจ้ิงปริมาณการนำาเข้ัา	
ผู้ลื่ิตภัณฑ์์ที�ได้้รับใบอุนุญาตทุกครั�ง	 เพั่�อุป้อุงกันมิให้ 
มีการลัื่กลื่อุบนำาเข้ัาสินค้าที�ไม�ได้้มาตรฐานเข้ัามาจิำาหน�าย
แลื่ะเพ่ั�อุความปลื่อุด้ภัยขัอุงผู้่้บริโภคในประเทศ	นอุกจิากนี�
ยังทำาให้การตรวจิสอุบควบคุมสินค้าที�นำาเข้ัามาใน 
ราชอุาณาจิักรเป็นไปอุย�างมีประสิทธิิภาพัมากยิ�งขั่�น
	 สมอุ.	ตรวจิควบคุมด่้แลื่สินค้าในท้อุงตลื่าด้อุย�างต�อุเน่�อุง
เพั่�อุให้ประชาชนมั�นใจิในคุณภาพัแลื่ะความปลื่อุด้ภัย 
ขัอุงสินค้า	 เม่�อุพับสินค้าที�ไม�เป็นไปตามมาตรฐานแลื่ะ 
ก�อุให้เกิด้อัุนตรายจิะเก็บข้ัอุม่ลื่มาวิเคราะห์หาสาเหตุ	
โด้ย	 สมอุ.	 ร�วมกับกระทรวงเศรษฐกิจิ	 การค้า	 แลื่ะ	
อุุตสาหกรรม	 ประเทศญี�ปุ่น	 จัิด้ฝึกอุบรมแลื่ะศ่กษา	 
ด้่งานเร่�อุง	Overview	of	Product	Safety	Activity	in	
Thailand	 and	 Japan	 เพ่ั�อุศ่กษาวิธีิการเก็บข้ัอุม่ลื่ 
อุุบัติเหตุที�เกี�ยวข้ัอุงกับผู้ลิื่ตภัณฑ์์	แลื่ะการวิเคราะห์สาเหตุ
ขัอุงอุุบัติเหตุที�เกิด้ข่ั�นกับผู้ลิื่ตภัณฑ์์	 โด้ยมีวัตถุประสงค์ 
เพั่�อุพััฒนาความร�วมม่อุในการศ่กษาการเกิด้อุุบัติเหตุ 
จิากการใชผู้้ลิื่ตภณัฑ์์ในประเทศไทย	จิง่เหน็ว�า	หากมีการ
จัิด้ทำาฐานข้ัอุม่ลื่อุุบัติเหตุจิากการใช้ผู้ลิื่ตภัณฑ์์ขัอุงผู้่้บริโภค
ในประเทศไทย	 จิะทำาให้เกิด้การศ่กษา	 วิจิัย	 วิเคราะห์	
สาเหตอุุย�างเปน็ระบบแลื่ะร่ปธิรรม	ทำาใหท้ราบถ่งสาเหตุ
แลื่ะหาแนวทางในการป้อุงกันอุุบัติเหตุต�างๆ	 แลื่ะ 
ลื่ด้ความเสียหายทั�งต�อุชีวิตแลื่ะทรัพัย์สินขัอุงผู้่้บริโภคได้้

	 ในปีงบประมาณ	2562	สมอุ.	ย่ด้อุายัด้ผู้ลื่ิตภัณฑ์์
ที�ไม�เป็นไปตามมาตรฐานม่ลื่ค�ากว�า	 1,600	 ล้ื่านบาท	 
โด้ยผู้ลื่ิตภัณฑ์์ที�มีการย่ด้อุายัด้ส่งสุด้	 ได้้แก�	 เหลื่็ก	 
วัสดุ้ก�อุสร้าง	ปิโตรเลื่ียมเคมี	แลื่ะโพัลื่ิเมอุร์

 4. Marketplace inspection of the  
products under mandatory standards
	 In	 the	 surveillance	 of	 the	 importers	 of	 
the	products	under	mandatory	standards	for	sale	
in	the	Kingdom,	the	number	of	suspended	licenses 
in	3	months	(2	September	-	2	December	2019)	
was	found	to	be	as	high	as	3,566.	The	reason	
for	license	suspension	was	due	to	the	importers’	
failure	to	inform	TISI	of	the	previous	amount	of	
import	during	1	January	2016	to	31	December	2018. 
According	to	the	law,	the	importers	have	to	notify 
the	amount	of	each	import.	The	purpose	is	to	
prevent	the	smuggling	of	non-conforming	products 
for	 sale	 in	 the	 country	 and	 for	 the	 safety	of	 
the	 consumers.	 Moreover,	 the	 control	 of	 
the	import	will	be	more	efficient.
	 TISI	 has	 conducted	 regular	 inspection	of	 
the	products	to	ensure	the	quality	and	safety	
of	the	products.	Non-conforming	products	which	
may	cause	danger	to	consumers	will	be	collected	 
for	identification	of	the	cause	of	unconformity.	
In	this	connection,	TISI,	in	cooperation	with	Ministry 
of	Economy,	Trade	and	Industry	of	Japan,	organized 
a	training	and	study	tour	on	“Overview	of	Product	
Safety	 Activity	 in	 Thailand	 and	 Japan”.	 
The	objective	was	to	study	about	the	method	of	
collection	of	information	on	accidents	relating	
to	 the	products	 and	 analysis	 of	 the	 cause	of	 
the	accidents	and	to	develop	cooperation	 in	
the	study	of	the	accidents	 resulted	from	the	
use	of	products	in	Thailand.	Thus,	the	availability 
of	database	concerning	the	accidents	happen	
from	the	use	of	products	will	be	useful	for	the	
study	of	the	cause	of	accidents	so	that	preventive	
measures	 of	 damage	 to	 life	 and	 property	 of	
consumers	will	be	prepared.

	 In	2019,	TISI	confiscated	the	non-conforming 
products	amounting	to	1,600	million	Baht.	The	top	5 
products	which	were	seized	were	iron	and	steel,	
construction	materials,	petrochemical	and	polymer.
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ลำาดับ 
No.

กลุ่มผล้ตุภััณฑ์์ 
Product Group

มูลค่าการยึดอายัด (ล้านบาท) 
Amount of confiscated products (million Baht)

2560 
2017

2561 
2018

2562 
2019

1 เหล็ื่ก
Iron	and	steel

1,692.0976 2,084.4541 852.8301

2 คอุนกรีต
Concrete

- - 0.3778

3 วัสดุ้ก�อุสร้าง
Construction	materials

0.8020 - 343.7573

4 ไฟื้ฟ้ื้า
Electricity

192.5167 65.0162 197.1335

5 เคร่�อุงกลื่/ยานยนต์
Mechanical/Automotive

14.9020 0.2200 1.9149

6 โภคภัณฑ์์
Consumer	products

8.3864 4.1612 6.4896

7 เคมี
Chemical

0.0491 0.0019 0.0548

8 เคร่�อุงม่อุแพัทย์
Medical	devices

- - 0.0162

9 สีแลื่ะวานิช
Paint	and	varnish

0.3038 0.0534 0.0642

10 ปิโตรเลีื่ยมเคมี	แลื่ะโพัลิื่เมอุร์
Petrochemical	and	polymer

0.0360 2.4746 200.6463

11 ยาง
Rubber

0.2363 0.0884 -

12 อุาหาร
Food

0.2872 3.1185 -

รวม (Total) 1,909.6172 2,159.5883 1,603.2848

เปร่์ยุบเท่ยุบม้ลค่์ากิาร์ยึุด้อายัุด้ ปงีบปร์ะมาณ 2560-2562
Comparison of the cost of the confiscated products in the fiscal year 2017-2019
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เปร่์ยุบเท่ยุบกิิจกิร์ร์ม ปีงบปร์ะมาณ 2561-2562
Comparison of activities in the fiscal year 2018-2019

ลำาดับ

No.

กิิจกิรรม 
Activity

หน่่วย 
Unit

2561 
2018

2562 
2019

เพิิ่�ม/ลด 
Increase/Decrease

ร้อยละ 
Percent

1 ตรวจติดตามผลโรงงาน
Surveillance at the factory

ราย
Number of factories 3,524 3,977 453 12.85

คร้�ง
Number of times 4,475 5,660 1,185 26.48

2 ตรวจควบคุมสถานท่ี่�จำาหน่าย
Marketplace inspection

ร้าน
Number of shop 2,157 1,211 -946 -43.86

3 ตรวจควบคุมการฝ่่าฝื่น พ.ร.บ.
Inspection of violation of the Act

คร้�ง
Number of times 210 421 211 100.48

4 ควบคุมการที่ำาผลิตภ้ัณฑ์์ให้สิ�นสภัาพ
Control of product destruction

คร้�ง
Number of times 154 38 -116 -75.32

5 พิจารณาขอบข่ายผลิตภ้ัณฑ์์
Consideration of the scope of the product

ฉบ้บ
Number of standards 4,425 3,698 -727 -16.43

6 ดำาเนินการก้บข้อร้องเร่ยน
Handling of complaints

คร้�ง
Number of times 59 80 21 35.59

7 ยึดอาย้ดผลิตภ้ัณฑ์์
Product confiscation

ล้านบาที่
Cost of products 

(million Baht)
2,159.59 1,481.45 -678 -31.40

8 ที่ำาผลิตภ้ัณฑ์์อุตสาหกรรมท่ี่�ยึดอาย้ดไว้ให้สิ�นสภัาพ
Destruction of confiscated products

ราย
Number of products 263 74 -189 -71.86
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 1. พััฒนากิาร์อนุญาตผู้่ า นร์ะบบ 
อิเล็กิทร์อนิกิส์ (e-License)
	 การพััฒนาประเทศเพั่�อุก้าวไปส่�	 Thailand	 4.0	
หร่อุ	Industry	4.0	ตามนโยบายขัอุงรัฐบาลื่นั�น	จิำาเป็น
ต้อุงมีการพััฒนาส�วนราชการควบค่�กันไปด้้วย	 โด้ย 
หน�วยงานราชการตอุ้งนำาเทคโนโลื่ยสีารสนเทศมาพััฒนา
อุงคก์รเพั่�อุก้าวส่�	Government	4.0	แลื่ะสรา้งนวตักรรม
เพ่ั�อุสนับสนุนการให้การบริการประชาชนในร่ปแบบใหม�	
แลื่ะยกระด้ับงานขัอุงภาครัฐให้เป็นงานที�มีคุณค�าส่งขั่�น	
ตัวอุย�างการพััฒนาขัอุง	Government	4.0	ขัอุงสำานักงาน
มาตรฐานผู้ลื่ิตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	ค่อุ	ระบบเทคโนโลื่ยี
สารสนเทศเพั่�อุกระบวนการอุอุกใบอุนุญาต	 ในร่ปแบบ	
Cloud	Base	Application

	 สำานักงานมาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	 (สมอุ.)	
มีภารกิจิหลื่ักที�สำาคัญ	 ค่อุ	 การอุอุกใบอุนุญาตตาม	
มาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	(มอุก.)	โด้ยด้ำาเนินภารกิจิ
ตามพัระราชบัญญัติมาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	
พั.ศ.	 2511	 แลื่ะที�แก้ไขัเพัิ�มเติม	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	
ในการประชุมเม่�อุวนัที�	11	พัฤษภาคม	2553	ใหถ้�ายโอุน
ภารกิจิด้้านการตรวจิสอุบแลื่ะรบัรอุงคณุภาพัมาตรฐาน
ไปให้ภาคเอุกชนหร่อุภาคส�วนอุ่�นด้ำาเนินการแทน	ประกอุบกับ
พัระราชบัญญัติอุำานวยความสะด้วกในการอุอุกใบอุนุญาต	
ขัอุงทางราชการที�ให้หน�วยงานภาครัฐต้อุงพััฒนา
กระบวนการอุอุกใบอุนุญาตให้ผู้่้รับบริการด้้วยความรวด้เร็ว
แลื่ะโปร�งใส	ซ่ี�งในปีงบประมาณ	2560	สำานักงานมาตรฐาน
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรมได้้ด้ำาเนินการพััฒนาระบบ 
เทคโนโลื่ยีสารสนเทศเพั่�อุกระบวนการอุอุกใบอุนุญาต	
ในร่ปแบบ	Cloud	Base	Application	ตามแนวทางขัอุง 
Digital	Government	ด้ว้ยระบบเทคโนโลื่ยสีารสนเทศฯ
 

Transformation สมอ. 4.0
Transformation to TISI 4.0

 1. Development of e-License

	 In	 the	 country	 development	 toward	 
Thailand	4.0	or	Industry	4.0	in	accordance	with	
the	 government	 policy,	 government	 agency	
development	 is	 essential.	 To	move	 toward	
Government	4.0,	the	government	agencies	have	
to	 introduce	 information	 technology	 in	 their	
organizations,	to	create	innovation	to	support	
their	service	and	to	upgrade	the	their	work	to	
have	more	value.	As	a	government	agency,	TISI	
has	introduced	information	technology	in	licensing 
(e-License)	as	Cloud	Base	Application.

	 Licensing	to	manufacture	or	import	products 
complying	with	 the	 Thai	 Industrial	 Standards	
(TISs)	is	among	the	main	mission	of	conformity	
assessment	of	TISI.	Licensing	is	in	accordance	
with	 the	 Industrial	 Product	 Standards	 Act,	 
B.E.	2511	(1968)	and	its	amendments.	The	cabinet	
resolution	of	11	May	2010	approved	the	transfer	
of	conformity	assessment	to	private	sector	or	
other	agencies.		Moreover,	the	Licensing	Facilitation 
Act,	B.E.	2558	(2015)	requires	the	government	
agencies	to	develop	their	licensing	system	with	
speed	and	transparency.	Therefore,	in	the	fiscal	
year	 2017,	 TISI	 has	 started	 to	 develop	 their	 
licensing	procedure	by	information	technology	
system	 in	 accordance	with	 the	 guidelines	 of	
digital	government	as	Cloud	Base	Application.	
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	 ปลื่ายปีงบประมาณ	 2561	 สมอุ.	 พััฒนาระบบ 
เทคโนโลื่ยีสารสนเทศเพั่�อุกระบวนการอุอุกใบอุนุญาต	
(e-License)	 ส�งผู้ลื่ให้ผู้่้ประกอุบการสามารถย่�นคำาขัอุ 
ผู้�านระบบอิุนเทอุร์เน็ตได้้ตลื่อุด้เวลื่า	ทำาให้เกิด้การอุำานวย 
ความสะด้วกแลื่ะเพิั�มประสิทธิิภาพัในการขัอุรับใบอุนุญาต
ขัอุงผู้่้ประกอุบการเป็นอุย�างด้ี	 ดั้งจิะเห็นได้้จิากในปี 
งบประมาณ	2561	ใบอุนุญาตที�อุอุกโด้ยระบบ	e-License	
มีจิำานวน	 395	 ฉบับ	 แลื่ะในปีงบประมาณ	 2562	 
ใบอุนุญาตที�อุอุกโด้ยระบบ	e-License	มีจิำานวน	3,218	ฉบับ
โด้ยมีระยะเวลื่าเฉลื่ี�ยในการอุอุกใบอุนุญาตอุย่�ที�	 10	 
วันทำาการ	แลื่ะมี	มอุก.	ที�สามารถย่�นผู้�านระบบ	e-License	
จิำานวน	606	มอุก.

	 ปีงบประมาณ	2563	ระบบ	e-License	มีการพััฒนา
อุย�างต�อุเน่�อุง	เพ่ั�อุให้เกิด้การทำางานประสานความร�วมม่อุ
แลื่ะข้ัอุม่ลื่หน�วยงานภาครฐัยิ�งข่ั�น	เพั่�อุจิะนำาไปส่�	Digital	
Government	อุย�างเต็มร่ปแบบ	แลื่ะเพั่�อุพััฒนาระบบ 
เทคโนโลื่ยีสารสนเทศให้กระบวนการอุอุกใบอุนุญาต 
มีความสามารถ	 (Capacity)	 เช�น	 หน�วยจิัด้เก็บขั้อุม่ลื่	
ความเสถียรภาพั	แลื่ะความปลื่อุด้ภัย	รวมทั�งมีประสิทธิิภาพั
ร่ปแบบที�ทันสมัย	 แลื่ะสะด้วกต�อุการใช้งานขัอุง 
ผู้่้ประกอุบการเพัิ�มขั่�น	โด้ยด้ำาเนินการปรับปรุงระบบให้
สามารถรอุงรับผู้่้ประกอุบการที�เพิั�มข่ั�น	เช�น	ขัยายการพััฒนา
ระบบใหส้ามารถรบัคำาขัอุบรกิารตรวจิโรงงาน	รวมไปถง่
การรับคำาขัอุบริการส�งตัวอุย�างทด้สอุบผู้ลื่ิตภัณฑ์์	 แลื่ะ	
เพิั�มช�อุงทางผู้�าน	Mobile	Application	บน	Smart	phone 
ที�รอุงรับได้้ทุกระบบ	เช�น	ระบบ	IOS	หร่อุ	ระบบ	Android	
แลื่ะสามารถเช่�อุมโยงกับระบบอุ่�นๆ	ขัอุงหน�วยงานภายนอุก
แลื่ะภายในขัอุง	 สมอุ.	 เช�น	 หน�วยตรวจิ	 (Inspection	
Body	:	IB)	แลื่ะหน�วยตรวจิสอุบผู้ลิื่ตภัณฑ์์	(Laboratory	
:	LAB)	เพ่ั�อุให้ผู้่้ประกอุบการได้้รับความสะด้วกในการขัอุรับ
ใบอุนุญาตครบวงจิร	พัร้อุมทั�งให้ระบบสามารถด้ำาเนินการ 
แบบมีระบบปัญญาประดิ้ษฐ์ในการทำางาน	 เพั่�อุลื่ด้ 
ความผู้ิด้พัลื่าด้หร่อุความซีำ�าซี้อุนในการปฏิิบัติงาน	 
ได้้อุย�างมีประสิทธิิภาพัแลื่ะประสิทธิิผู้ลื่	

	 At	the	end	of	the	fiscal	year	2018,	TISI	has	
developed	the	e-License	by	which	manufacturers	
can	 send	 their	 application	 by	 Internet.	 Thus,	 
the	licensing	is	facilitated	and	the	efficiency	is	 
increased.	In	2018,	the	number	of	licenses	issued	
by	e-License	system	was	395	whereas	in	2019,	
the	number	of	licenses	issued	by	e-License	system 
was	3,218	covering	606	standards.	The	average	
time	used	in	licensing	was	10	working	days.

	 In	2020,	e-License	system	will	be	further	
developed	to	increase	cooperation	and	to	share	
more	information	among	the	government	agencies 
which	 will	 lead	 to	 full	 digital	 government.	 
The	development	of	e-License	system	will	increase 
its	capacity	such	as	storage	unit	and	its	stability,	
safety	 and	 efficiency.	 It	must	 have	modern	
format	 and	 easy	 to	 use	 by	manufacturers.	 
The	system	must	be	able	to	cope	with	the	increasing 
number	of	manufacturers	and	to	receive	request	
for	 factory	 inspection	and	for	sample	testing.	
Mobile	application	is	added	for	use	of	the	system	
on	smart	phone	which	support	IOS	and	Android	
system.	Moreover,	 the	 system	 can	be	 linked	
with	internal	and	external	system	of	TISI	such	
as	 with	 the	 inspection	 bodies	 (IBs)	 and	 
the	 laboratories	 to	 provide	 the	 industry	with	
one-stop	service.	Lastly,	the	system	can	operate	
efficiently	and	effectively	with	artificial	intelligence 
(AI)	to	reduce	error	and	duplication.
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 2. พััฒนาร์ะบบตร์วิจกิาร์อิเล็กิทร์อนิกิส์
(e-Surveillance) โด้ยุกิาร์ตร์วิจปร์ะเมนิตามหลกัิ
กิาร์บริ์หาร์ค์วิามเส่�ยุง (Risk Management) 
ค์วิบค่้์กัิบข้อม้ลกิาร์ยุ่นยัุนตนเองของผู้้้รั์บ 
ใบอนุญาต (Self Declaration)
	 การตรวจิการมาตรฐานเป็นภารกิจิขัอุงกอุงตรวจิการ
มาตรฐาน	1	ถ่ง	3	เพั่�อุตรวจิสอุบแลื่ะควบคุมผู้ลื่ิตภัณฑ์์
อุุตสาหกรรม	แลื่ะกำากับด่้แลื่ผู้่้ได้้รับอุนุญาตให้ปฏิิบัติตาม
กฎหมายว�าด้้วยมาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรมแลื่ะ 
หลัื่กเกณฑ์์เง่�อุนไขัที�เกี�ยวข้ัอุง	รวมถ่งการด้ำาเนินการป้อุงกัน
แลื่ะปราบปรามการกระทำาผิู้ด้ตามกฎหมายว�าด้้วยมาตรฐาน
ผู้ลื่ิตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม

	 การพััฒนาระบบตรวจิการอิุเล็ื่กทรอุนิกส์	มีวัตถุประสงค์
โด้ยสังเขัป	 เพั่�อุพััฒนาระบบบริหารจิัด้การ	 การตรวจิ
ตดิ้ตามผู้ลื่ผู้่ไ้ด้้รบัอุนญุาตแลื่ะผู้่ร้บัใบอุนญุาต	การส่บคน้
ข้ัอุม่ลื่	การรับแจ้ิงข้ัอุม่ลื่จิากผู้่้ได้้รับอุนุญาตแลื่ะการเช่�อุมโยง
ข้ัอุม่ลื่กับหน�วยงานทด้สอุบผู้ลิื่ตภัณฑ์์	ทั�งนี�	ระบบดั้งกลื่�าว
สามารถจัิด้เก็บข้ัอุม่ลื่ขัอุงผู้่้ได้้รับใบอุนุญาตที�แจิ้งให้แก�	
สำานักงานมาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	(สมอุ.)	ดั้งนี�

	 	 (1)	แจิ้งปริมาณการผู้ลื่ิต
	 	 (2)	แจิ้งการเปลื่ี�ยนแปลื่งการผู้ลื่ิต
	 	 (3)	แจิ้งผู้ลื่การประเมิน	QC
	 	 (4)	แจิ้งผู้ลื่การทด้สอุบ
	 	 (5)	แจิ้งผู้ลื่การสอุบเทียบ

	 การใช้งานระบบดั้งกลื่�าวผู้่้ประกอุบการต้อุงย่นยัน 
ตนเอุง	 แลื่้วบันท่กหร่อุจัิด้ส�งข้ัอุม่ลื่เขั้าระบบตรวจิการ 
อิุเล็ื่กทรอุนิกส์	 (e-Surveillance)	 โด้ยใช้การตรวจิ 
ประเมินตามหลัื่กการบริหารความเสี�ยง	(Risk	Management) 
ควบค่�กับขั้อุม่ลื่การย่นยันตนเอุงขัอุงผู้่้รับใบอุนุญาต	 
อุีกทั�งสามารถให้บุคคลื่ภายนอุก	 (Lab)	 แจิ้งขั้อุม่ลื่	 
โด้ยการแนบไฟื้ล์ื่ให้แก�	 สมอุ.	 เพั่�อุพัิจิารณา/อุนุมัติ	 
จิากเจ้ิาหน้าที�ที�เกี�ยวข้ัอุง	 เพ่ั�อุจัิด้เก็บลื่งฐานข้ัอุม่ลื่ตาม
ประเภทขัอุงข้ัอุม่ลื่ได้้	 แลื่ะสามารถส�งอุอุกข้ัอุม่ลื่ใน 
ร่ปแบบต�างๆ	ได้้	เช�น	Excel,	CSV	แลื่ะมีระบบรายงาน
แยกตามประเภท	นอุกจิากนี�	ระบบด้ังกลื่�าวยังสามารถ
ใช้งานแลื่ะแสด้งผู้ลื่ได้้บนอุุปกรณ์	Smart	Phone	เพ่ั�อุให้
เจ้ิาหน้าที�สามารถด้ำาเนินการ	ด้ังนี�

 2. Development of e-Surveillance 
by the principle of risk management 
and Self Declaration

	 Surveillance	is	the	mission	of	Surveillance	
Divisions	1-3.	Their	duty	is	to	inspect	and	control	
the	 products	 and	 supervise	 the	 licensees	 to	
comply	with	the	Industrials	Product	Standards	
Act	and	related	criteria	and	conditions.	The	3	
Divisions	are	also	responsible	for	the	prevention	
and	suppression	of	the	violation	of	the	Act.

	 The	 objective	 of	 the	 development	 of	
e-Surveillance	is	to	develop	the	management	
system	 to	 follow	 up	 the	 consistency	 of	 
the	products	of	the	licensees	and	manufacturers	
who	receive	permission.	Moreover,	the	system	
will	 provide	 database	 searching,	 receipt	 of	 
information	notified	by	licensees	and	the	system	
link	with	the	test	laboratories.	The	system	can	
collect	information	notified	by	the	licensees	as	
follows:

	 	 (1)	Production	amount
	 	 (2)	Change	of	production
	 	 (3)	Result	of	quality	control	assessment
	 	 (4)	Testing	result	
	 	 (5)	Result	of	calibration

	 In	 using	 the	 above	mentioned	 system,	 
the	manufacturers	must	conduct	self-	declaration,	
record	 and	 send	 the	 in format ion	 to	 
the	e-Surveillance	system	which	uses	the	principles 
of	risk	management	together	with	self-declaration. 
Outsiders	such	as	laboratories	can	also	supply	
information	to	TISI	for	keeping	in	the	system	by	
file	attachment	for	approval	of	TISI	official	prior	
to	 recording	 in	 the	 system	 according	 to	 its	 
category.	 The	 system	 has	 different	 reporting	
formats	and	can	provide	information	in	different	
programs	 such	 as	 Excel,	 CSV.	 Moreover,	 
the	system	can	be	used	on	smart	phone	 for	 
the	following:
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	 	 (1)	Information	searching
	 	 (2)	Data	entry/updating
	 	 (3)	Keeping	record	of	the	surveillance
	 	 (4)	Keeping	record	of	the	legal	proceedings
	 	 (5)	Preparing	different	types	of	reports	

 3. Thailand National Single Window 
(NSW)
	 The	 Department	 of	 Customs	 has	 been	
assigned	by	the	cabinet	resolution	on	7	December 
2005	to	be	the	focal	point	for	the	establishment	
of	the	“National	Single	Window”	(NSW	system)	
with	 the	 support	 of	 related	 organizations.	 
The	Department	of	Customs	signed	the	MoUs	with 
other	Departments	of	Customs	in	ASEAN	under	
the	framework	of	“ASEAN	Agreement	to	Establish	
and	 Implement	 the	 ASEAN	 Single	Window”	 
and	“ASEAN	Protocol	to	Establish	and	Implement	
the	ASEAN	Single	Window”	only	in	the	specific	
frame	of	 criteria	and	procedure	 to	 support	 the	
successful	 establishment	 of	 “ASEAN	 Single	 
Window”.

	 On	27	February	2007,	the	cabinet	approved	
the	strategic	plan	for	development	of	logistics	
system	of	Thailand	(2007-2011)	which	included	
the	 project	 to	 establish	 the	 National	 Single	
Window	 (NSW)	 as	 the	main	 strategy	 under	 
the	 4th	 Strategic	 Issue:	 Improvement	 of	 Trade	 
Facilitation.	The	main	objective	was	to	reduce	
time	capital	and	expenses	of	entrepreneurs	in	
the	export	and	import	transaction.

	 On	 27	 April	 2010,	 the	 cabinet	 was	 
informed	about	the	result	of	the	3rd	Meeting	of	
the	 Joint	 Public-Private	 Committee	 to	 solve	
economic	problem	on	19	April	2010	concerning	
the	proposal	to	accelerate	the	development	of	
National	 Single	Window	 (NSW)	 of	 Thailand.	 
The	cabinet	assigned	the	Ministry	of	Finance	to	
expedite	the	development	of	the	system	within	
the	 specified	 timeframe	 and	with	 clear	work	
plan	and	report	to	the	Committee	on	Development 
of	 the	Management	 System	 in	 Transport	 of	
Goods	and	Service.

	 	 (1)	ส่บค้นขั้อุม่ลื่
	 	 (2)	บันท่กขั้อุม่ลื่/แก้ไขั
	 	 (3)	เก็บประวัติการตรวจิติด้ตาม
	 	 (4)	เก็บขั้อุม่ลื่การด้ำาเนินการทางกฎหมาย
	 	 (5)	จิัด้ทำารายงานแยกตามประเภท

 3. ร์ะบบ NSW
	 มติคณะรัฐมนตรี	 เม่�อุวันที�	 7	 ธิันวาคม	 2548	 
มอุบหมายให้กรมศุลื่กากรเป็นหน�วยงานหลัื่กในการ 
ด้ำาเนินการจัิด้ตั� ง	 National	 Single	 Window	 
โด้ยให้หน�วยงานที�เกี�ยวข้ัอุงกับการนำาเขั้า	 -	 ส�งอุอุกให้
ความร�วมม่อุเพั่�อุร�วมกันผู้ลัื่กด้ันให้	 National	 Single	
Window	 จัิด้ตั� งได้้สำาเร็จิตามเป้าหมาย	 แลื่ะให้ 
กรมศุลื่กากรสามารถจิัด้ทำา	MOU	กับศุลื่กากรประเทศ
สมาชิกอุาเซีียนภายใต้กรอุบ	ASEAN	Agreement	 to	
Establish	 and	 Implement	 the	 ASEAN	 Single	
Window	แลื่ะ	ASEAN	Protocol	to	Establish	and	
Implement	the	ASEAN	Single	Window	ได้้เฉพัาะ
ที�อุย่�ในกรอุบหลัื่กเกณฑ์์แลื่ะแนวปฏิิบัติเฉพัาะเพั่�อุ 
ผู้ลื่ักดั้นให้	 ASEAN	 Single	Window	 จัิด้ตั�งได้้สำาเร็จิ 
ตามเป้าหมาย

	 วันที�	 27	 กุมภาพัันธิ์	 2550	 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
เห็นชอุบแผู้นยทุธิศาสตรก์ารพััฒนาระบบโลื่จิิสตกิสข์ัอุง
ประเทศไทย	พั.ศ.	2550-2554	โด้ยกำาหนด้ให้โครงการ	
จัิด้ตั�งระบบ	 National	 Single	Window	 (NSW)	 เป็น 
กลื่ยุทธ์ิหลัื่กภายใต้ประเด็้นยุทธิศาสตร์ที�	4	การปรับปรุง 
สิ�งอุำานวยความสะด้วกทางการคา้	ซี่�งมวีตัถปุระสงคห์ลัื่ก
เพ่ั�อุลื่ด้ต้นทุนด้้านเวลื่า	 แลื่ะค�าใช้จิ�ายขัอุงผู้่้ประกอุบการ 
ในการทำาธิุรกรรมเพั่�อุการส�งอุอุกแลื่ะนำาเขั้า

	 วันที�	27	เมษายน	2553	คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ
ผู้ลื่การประชมุคณะกรรมการร�วมภาครฐัแลื่ะเอุกชน	เพ่ั�อุ
แก้ไขัปัญหาทางเศรษฐกิจิ	 (กรอุ.)	ครั�งที�	 3/2553	 เม่�อุวันที�	 19 
เมษายน	 2553	 เร่�อุงขั้อุเสนอุเพั่�อุเร�งรัด้การพััฒนา 
ระบบ	 National	 Single	 Window	 (NSW)	 ขัอุง	
ประเทศไทย	มอุบหมายให้กระทรวงการคลัื่ง	รับไปพิัจิารณา
เร�งรัด้ด้ำาเนินการพััฒนาระบบ	NSW	ขัอุงประเทศไทย	โด้ย 
กำาหนด้กรอุบระยะเวลื่าแลื่ะแผู้นการด้ำาเนินงานให้ชัด้เจิน
แล้ื่วรายงานคณะกรรมการพััฒนาระบบการบริหารจิัด้การ
ขันส�งสินค้าแลื่ะบริการขัอุงประเทศ	(กบส.)	ต�อุไป
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	 ระบบ	National	Single	Window	(NSW)	เป็น
ระบบการบริการเช่�อุมโยงข้ัอุม่ลื่หน�วยงานภาครัฐแลื่ะ 
ภาคธุิรกิจิ	(G2G,	G2B	แลื่ะ	B2B)	สำาหรับการนำาเข้ัาส�งอุอุก
แลื่ะโลื่จิิสติกส์	 รอุงรับการเช่�อุมโยงขั้อุม่ลื่ระหว�าง	
ประเทศสมาชิกอุาเซียีน	แลื่ะประเทศในภ่มภิาคอุ่�นๆ	ซ่ี�ง
เป็นระบบบริการแบบอัุตโนมัติแลื่ะก่�งอัุตโนมัติควบค่�ไปกับ
การปฏิิร่ปกระบวนการแลื่ะขัั�นตอุนการให้บริการ	 แลื่ะ
การลื่ด้ร่ปเอุกสาร	 โด้ยอุำานวยความสะด้วกให้ผู้่้ใช้บริการ  
(เช�น	 ผู้่้ประกอุบการนำาเขั้า	 ส�งอุอุก	 แลื่ะโลื่จิิสติกส์)	 
สามารถทำาธุิรกรรมทางอุิเลื่็กทรอุนิกส์กับหน�วยงาน 
ภาครัฐ	แลื่ะภาคธิุรกิจิทางอุิเลื่็กทรอุนิกส์แบบปลื่อุด้ภัย
แลื่ะไร้เอุกสาร	 เช�น	 การจัิด้เตรียมข้ัอุม่ลื่เพีัยงครั�งเดี้ยว 
ในการขัอุใบอุนุญาตแลื่ะใบรับรอุงทางอิุเล็ื่กทรอุนิกส์	แลื่ะ
การปฏิิบตัพิิัธิกีารศลุื่กากรใบขันสนิคา้แลื่ะชำาระค�าภาษี
อุากรแบบอุัตโนมัติ	 การใช้ขั้อุม่ลื่ร�วมกันกับทุกอุงค์กร 
ที�เกี�ยวขั้อุง	 รวมถ่งการเช่�อุมโยงขั้อุม่ลื่ใบอุนุญาตแลื่ะ 
ใบรับรอุงระหว�างหน�วยงานภาครัฐภายในประเทศแลื่ะ
ระหว�างประเทศ	โด้ยผู้่ใ้ช้บรกิารทั�งภาครฐัแลื่ะภาคธิรุกิจิ
สามารถติด้ตามผู้ลื่ในทุกๆ	ขัั�นตอุนขัอุงการด้ำาเนินงานนำาเข้ัา
ส�งอุอุก	 แลื่ะการอุนุมัติต�างๆ	 ผู้�านทางอุินเทอุร์เน็ตได้้	
(e-Tracking)	ทุกวันแลื่ะตลื่อุด้เวลื่า	24	ชั�วโมง

	 สำานกังานมาตรฐานผู้ลื่ติภณัฑ์อ์ุตุสาหกรรม	หรอุ่
สมอุ.	เป็นหน�วยงานที�กำากับ	ด่้แลื่	เกี�ยวกับการนำาเข้ัาผู้ลิื่ตภัณฑ์์
ที�กำาหนด้ให้ต้อุงเป็นไปตามมาตรฐานเข้ัามาในราชอุาณาจัิกร
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่�อุวันที�	 7	 ธิันวาคม	 2548	ทั�งนี�	
สำานักงานได้้พััฒนาระบบรับแจิ้งการนำาเขั้าผู้ลื่ิตภัณฑ์์ 
ที�กำาหนด้ให้ต้อุงเป็นไปตามมาตรฐานเข้ัามาในราชอุาณาจัิกร
หร่อุ	TISI	NSW	โด้ยผู้่้ประกอุบการต้อุงลื่งทะเบียนก�อุน
การใช้งานระบบ	จิากนั�นจิง่ลื่อ็ุกอุนิเขัา้ระบบ	เพั่�อุบนัท่ก
ขั้อุม่ลื่การนำาเขั้าผู้�านระบบอุินเทอุร์เน็ต	 เพั่�อุให้ได้้เลื่ขั	
Permission	 เพั่�อุใช้ในการทำาใบขันสินค้าในส�วนขัอุง 
กรมศุลื่กากรต�อุไป	ขัณะเด้ียวกันระบบ	TISI	NSW	ขัอุง
สำานกังานจิะส�งขัอุ้มล่ื่ขัอุงผู้่ป้ระกอุบการที�แจิง้การนำาเขัา้
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์ให้แก�กรมศุลื่กากร	 (แบบ	 G2G)	 เพ่ั�อุใช้ 
ประกอุบการทำาใบขันสินค้าต�อุไป

	 The	National	Single	Window	(NSW)	system	
is	 the	 system	 which	 links	 information	 of	 
the	government	agencies	and	business	sector	
(G2G,	G2B	and	B2B)	for	import,	export	and	logistics 
and	 supports	 the	 link	 between	 countries	 in	
ASEAN	 and	 in	 other	 regions.	 The	 system	 is	 
automatic	and	semi-automatic.	The	reformation	
of	work	process	and	procedure	and	reduction	
of	 document	 can	 facilitate	 the	 service	 users	
(such	as	importers,	exporters	and	logistics	providers) 
in	the	transaction	with	the	government	agencies	
and	business	sector	by	electronics	system	safely	
and	paperless.	For	example,	in	the	application	
for	 license,	 bill	 of	 lading	 and	 e-Payment	 in	 
the	custom	procedure,	the	applicant	can	prepare	
information	only	once.	Information	sharing	and	
the	 link	 of	 licenses	 among	 local	 and	 foreign	
government	organizations	is	available.	The	service	
users	 in	public	and	private	sectors	can	check	
the	processing	by	e-Tracking	any	time.	

	 As	a	government	agency	responsible	for	
the	control	of	import	of	products	under	mandatory 
standards,	to	comply	with	the	cabinet	resolution	
of	7	December	2005,	TISI	has	developed	the	system 
of	receipt	of	information	on	the	import	of	the	
products	 under	mandatory	 notified	 by	 the	 
importers	 (TISI	 NSW).	 In	 using	 the	 system,	 
the	importers	have	to	make	a	registration	before	
logging	 in	 to	 make	 data	 entry	 concerning	 
the	import	to	obtain	the	permission	number	to	
be	used	 in	 the	bill	of	 lading	of	 the	Customs	 
Department.	At	the	same	time,	TISI	NSW	system	
will	 supply	 information	 received	 from	 
the	 importer	 to	 the	 Customs	 Department	 
(Form	G2G)	 for	use	 in	 the	preparation	of	bill	 
of	lading.
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 4. Preparation of the database for 
linking with the Big Data of Ministry of 
Industry
	 TISI	 has	 developed	 a	 database	 of	 
the	 Institute	to	be	linked	with	the	Big	Data	of	
Ministry	of	Industry.	It	is	the	database	which	supports 
the	work	in	standardization	which	TISI	officials	
are	 allowed	 to	make	 data	 entry	 and	 access	
information.	Moreover,	manufacturers	and	related 
organizations	such	as	laboratories	and	stakeholders 
who	wish	to	give	comments	on	the	draft	standards 
can	also	make	data	entry	or	supply	information	
to	the	relevant	system	for	further	processing	by	
TISI.

	 The	 database	 comprises	 standards	 
development,	accreditation	system,	e-Surveillance, 
factory	inspection,	product	testing,	checking	of	
application	for	license,	transfer	of	license,	moving	
of	establishment	and	web	service	which	is	used	
in	the	information	service	of	TISI	with	the	other	
organizations	under	Ministry	of	Industry	and	for	
information	linkage	with	external	organizations.	
Web	 service	 or	Web	 API	 is	 used	 in	 the	 data	
exchange	with	 related	 organizations	 such	 as	
information	from	the	ID	cards,	legal	entity	and	
housing	registration.

	 TISI	database	to	be	linked	with	Ministry	
of	 Industry’s	 Big	 Data	 will	 help,	 through	 
the	electronic	data	Interchange	(EDI),	to	reduce	the 
use	of	paper.	The	system	ensures	correctness,	
speed,	and	reduction	of	copy	in	the	application	
for	license	and	certification	from	TISI	responding	
to	government	policy	of	“no	copy”.	Moreover,	
it	 will	 help	 TISI	 to	 integrate	 information	 and	
exchange	information	with	related	organizations	
or	requesting	government	agencies	for	linkage.		

 4. กิาร์จัด้ทำาร์ะบบฐานข้อม้ลร์วิมเพ่ั�อ 
เ ช่ี่�อมต่อกัิบฐานข้อม้ลใหญ่ Big Data  
ของกิร์ะทร์วิงอุตสาหกิร์ร์ม
	 สำานักงานมาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	ได้้พััฒนา
ระบบฐานข้ัอุม่ลื่รวมเพ่ั�อุเช่�อุมต�อุกับฐานข้ัอุม่ลื่ใหญ�	Big	Data 
ขัอุงกระทรวงอุุตสาหกรรม	 โด้ยเป็นระบบฐานขั้อุม่ลื่ 
เพั่�อุสนับสนุนงานด้้านการมาตรฐาน	 เพ่ั�อุให้เจิ้าหน้าที� 
ขัอุงสำานักงานสามารถบันท่กแลื่ะเขั้าถ่งข้ัอุม่ลื่ในการ 
ปฏิิบัติงานด้้านการมาตรฐาน	อุีกทั�งผู้่้ประกอุบการแลื่ะ
หน�วยงานที�เกี�ยวข้ัอุง	 สามารถบันท่กหร่อุส�งข้ัอุม่ลื่เขั้า 
ระบบงานที�เกี�ยวขั้อุง	เพั่�อุให้สำานักงานด้ำาเนินการต�อุไป
เช�น	ห้อุงปฏิิบัติการ	ผู้่้มีส�วนได้้ส�วนเสียในการแสด้งข้ัอุคิด้เห็น
เพั่�อุการกำาหนด้มาตรฐาน

	 ระบบด้ังกลื่�าว	 ประกอุบด้้วยฐานขั้อุม่ลื่เพ่ั�อุ 
สนับสนุนงานด้้านการมาตรฐาน	เช�น	ระบบการกำาหนด้
มาตรฐาน	ระบบการรับรอุงระบบงาน	ระบบตรวจิติด้ตาม
อุอุนไลื่น์	 ระบบตรวจิโรงงาน	 ระบบทด้สอุบผู้ลิื่ตภัณฑ์์	
ระบบตรวจิสอุบคำาขัอุรับใบอุนุญาต/โอุนใบอุนุญาต/ 
ย้ายสถานที�ที�ระบุไว้ในใบอุนุญาต	ระบบเช่�อุมโยงขั้อุม่ลื่ 
เว็บเซีอุร์วิส	(Web	Service)

	 ทั�งนี�	ในส�วนขัอุงระบบเช่�อุมโยงข้ัอุมล่ื่เวบ็เซีอุร์วสิ
(Web	 Service)	 เป็นระบบการเช่�อุมโยงขั้อุม่ลื่เพั่�อุ 
เป็นบริการสารสนเทศขัอุงสำานักงานมาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์
อุตุสาหกรรมกบัหน�วยงานภายในกระทรวงอุตุสาหกรรม
แลื่ะการเช่�อุมโยงข้ัอุม่ลื่กับหน�วยงานภายนอุก	 โด้ยใช้	
Web	Service	หร่อุ	Web	API	ในการแลื่กเปลื่ี�ยนขั้อุม่ลื่
ด้ังกลื่�าวกับหน�วยงานที�เกี�ยวขั้อุง	 เช�น	 ขั้อุม่ลื่จิาก 
บัตรประจิำาตัวประชาชน	ข้ัอุม่ลื่นิติบุคคลื่	ข้ัอุม่ลื่ทะเบียนบ้าน
ระบบฐานข้ัอุม่ลื่รวม	 เพ่ั�อุเช่�อุมต�อุกับฐานข้ัอุม่ลื่ใหญ� 
Big	 Data	 ขัอุงกระทรวงอุุตสาหกรรม	 ช�วยลื่ด้การใช้ 
เอุกสารโด้ยการแลื่กเปลีื่�ยนขั้อุม่ลื่ทางอุิเลื่็กทรอุนิกส์	 
อีุกทั�งช�วยให้เกิด้ความถ่กต้อุง	 รวด้เร็วในการปฏิิบัติงาน	 
ลื่ด้การจิัด้ทำาสำาเนาลื่งบนกระด้าษขัอุงผู้่้ประกอุบการ 
ในการติด้ต�อุกับสำานักงาน	เพ่ั�อุการขัอุอุนุญาต/การรับรอุง	
จิากสำานักงาน	 แลื่ะนโยบาย	 No	 Copy	 ขัอุงรัฐบาลื่	
นอุกจิากนี�	ยงัช�วยใหส้ำานกังานสามารถบ่รณาการข้ัอุม่ลื่
หร่อุแลื่กเปลื่ี�ยนขั้อุม่ลื่กับหน�วยงานที�เกี�ยวขั้อุง	 หร่อุ 
มีการร้อุงขัอุการเช่�อุมโยงขั้อุม่ลื่จิากหน�วยงานภาครัฐ 
ที�เกี�ยวขั้อุง
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 5. กิาร์ชี่ำาร์ะค์่าธร์ร์มเน่ยุมของ สมอ. 
ผู้่านร์ะบบ e-Payment
	 การชำาระเงินขัอุงประเทศไทยที� ก้ าวหน้า 
อุย�างรวด้เร็ว	 โด้ยมีการใช้บริการชำาระเงิน	 โอุนเงินผู้�าน
โทรศัพัท์เคลื่่�อุนที�อุย�างแพัร�หลื่ายในช�วง	3-4	ปีที�ผู้�านมา
ภายใต้แผู้นยุทธิศาสตร์การพััฒนาโครงสร้างพั่�นฐาน
ระบบการชำาระเงินแบบอุิเลื่็กทรอุนิกส์แห�งชาติ	 หร่อุ	
National	e-Payment	รฐับาลื่ได้ม้นีโยบายผู้ลื่กัด้นัเพ่ั�อุ
ให้มีระบบรอุงรับการชำาระเงินทางอุิเลื่็กทรอุนิกส์ที�ได้้
มาตรฐาน	สอุด้คล้ื่อุงกับการใช้งานเทคโนโลื่ยี	โด้ยเฉพัาะ
อิุนเทอุร์เน็ตแลื่ะโทรศัพัท์เคล่ื่�อุนที�ที�ขัยายวงกว้างข่ั�น	
แลื่ะมีการนำาเทคโนโลื่ยีเขั้ามาใช้เพั่�อุประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจิโด้ยรวม	 จิ่งริเริ�มผู้ลื่ักด้ันแนวคิด้	 National	
e-Payment	ขั่�น	ตั�งแต�ปี	2558	ที�ผู้�านมา

	 สำานักงานได้้ให้ความสำาคัญกับนโยบายด้ังกลื่�าว	 
จิง่ได้้พัฒันาระบบการรบัเงนิแลื่ะนำาเงนิส�งคลัื่งผู้�านระบบ
อุิ เ ล็ื่กทรอุนิกส์	 (e-Payment)	 ขั่�น	 เพั่�อุอุำานวย 
ความสะด้วกแก� ผู่้้ประกอุบการในการชำาระเงิน 
ค�าธิรรมเนียมแลื่ะค�าบริการต�างๆ	ให้แก�สำานักงานเพ่ั�อุให้
สอุด้คล้ื่อุงกับนโยบายขัอุงรัฐบาลื่ด้ังกลื่�าวขั้างต้น

 5. Payment of fee by e-Payment

	 During	 the	 past	 3-4	 years,	methods	 of	
payment	in	Thailand	has	been	developed	rapidly 
as	payment	through	mobile	phones	has	been	
possible	and	widely	used.	Under	the	strategic	
plan	in	infrastructure	development	concerning	
national	e-Payment,	the	government	has	a	policy 
to	mobilize	the	system	to	support	e-Payment	
which	complies	with	the	standards	and	consistent	
with	the	technology	particularly	the	widely	used	
internet	 and	mobile	 phones.	Moreover,	 new	
technology	has	been	introduced	for	the	economic 
purpose.	Thus,	since	2015,	the	government	has	
tried	 to	 promote	 the	 concept	 of	 national	 
e-Payment.

	 TISI	has	given	importance	to	the	government 
policy	and	has	developed	the	system	of	payment	
receipt	and	transfer	to	Ministry	of	Finance	by	
e-Payment	for	 facilitation	of	entrepreneurs	 in	
the	fee	payment.
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	 ระบบการรับเงินแลื่ะนำาเงินส�งคลื่ังผู้�านระบบ 
อิุเล็ื่กทรอุนิกส์ดั้งกลื่�าว	เป็นการเพิั�มช�อุงทางการให้บริการ
รับชำาระเงินค�าบริการจิากประชาชนให้แก�สำานักงาน 
ผู้�านธินาคารกรุงไทย	 โด้ยช�วยเพิั�มประสิทธิิภาพั 
การบริหารจิัด้การด้้านการเงินขัอุงสำานักงานให้มีความ
ถ่กต้อุง	 รวด้เร็ว	 ลื่ด้ความซีำ�าซ้ีอุน	 เพัิ�มความโปร�งใส
สามารถตรวจิสอุบได้้ทุกขัั�นตอุน	 ลื่ด้โอุกาสการทุจิริต	
สามารถติด้ตามตรวจิสอุบได้้ง�าย	 แลื่ะเป็นการเพัิ�ม
ประสิทธิิภาพัการรับชำาระเงินขัอุงสำานักงาน

	 ปัจิจิุบัน	สำานักงานได้้มีการประยุกต์ใช้ระบบการ
รับเงินแลื่ะนำาเงินส�งคลัื่งผู้�านระบบอิุเล็ื่กทรอุนิกส์ดั้งกลื่�าว
ในร่ปแบบ	 e-Payment	 กลื่างขัอุงสำานักงาน	 เพั่�อุให้	 
ผู้่้ประกอุบการ	แลื่ะผู้่้เกี�ยวข้ัอุงใช้ในการชำาระเงินค�าบริการ
ต�างๆ	เช�น	ใบอุนุญาต	ใบรับรอุง

	 The	 e-Payment	 which	 is	 carried	 out	
through	Krung	Thai	Bank	provides	more	channels	
for	fee	payment	and	increases	the	efficiency	of	
financial	management	of	the	TISI	to	be	correct,	
rapid	and	without	duplication.	It	also	reduces	
an	opportunity	for	corruption	and	is	easy	to	track.

	 At	present,	TISI	uses	the	central	e-Payment	
to	facilitate	fee	payment	of	the	manufacturers	
such	as	license	fee,	certificate	fee	etc.	
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 1. กิาร์ส่งเสร์ิม SMEs ด้้วิยุ มอกิ.เอส
	 สำานักงานมาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	(สมอุ.) 
ได้้พััฒนามาตรฐานอุุตสาหกรรมเอุส	 (มอุก.เอุส)	 
ขั่�นตามโครงการ	“SMEs	standard	up”	เพั่�อุยกระด้ับ
ผู้่้ประกอุบการขันาด้กลื่างแลื่ะขันาด้ย�อุม	 (SMEs)	 
ส่�มาตรฐานที�เหมาะสมกับเป้าหมาย	 แลื่ะสร้างระบบ	
มาตรฐานเฉพัาะ	ให้กับผู้่้ประกอุบการ	SMEs	กรณีไม�มี	
มาตรฐานใด้ๆ	รอุงรับ	เพั่�อุรับรอุงขัีด้ความสามารถด้้าน
การผู้ลิื่ต	คุณภาพัสินค้า	แลื่ะการบริการ	สอุด้รับกับทิศทาง
การพััฒนากลืุ่�มอุุตสาหกรรมศักยภาพั	 เพั่�อุก้าวไปส่�	 
Industry	4.0	

	 ในปีงบประมาณ	2562	สมอุ.	ได้้ด้ำาเนินการกำาหนด้
มาตรฐาน	ให้การรับรอุง	มอุก.เอุส	แลื่ะฝึกอุบรมพััฒนา
ผู้่้ประกอุบการ	 SMEs	 โด้ยแบ�งผู้ลื่การด้ำาเนินงานอุอุก
เป็น	3	ด้้าน	ด้ังนี�

 1. ด้านการกำาหนดมาตุรฐาน สมอุ.	 กำาหนด้	
มาตรฐาน	 มอุก.เอุส	 แลื่ะประกาศใช้แล้ื่ว	 จิำานวน	 38	
มาตรฐาน	โด้ยแบ�งเป็นสาขัาต�างๆ	ด้ังนี�
	 (1)	 สาขัาสิ�งทอุ	 จิำานวน	 5	 มาตรฐาน
	 (2)	 ขัอุงใช้	 จิำานวน	 28	 มาตรฐาน
	 (3)	 เคร่�อุงสำาอุาง	 จิำานวน	 1	 มาตรฐาน
	 (4)	 การบริการ	 จิำานวน	 4	 มาตรฐาน
	 (ปีงบประมาณ	 2561-2562	 ผู้ลื่การด้ำาเนินงาน	
กำาหนด้มาตรฐาน	มอุก.เอุส	รวม	78	มาตรฐาน)

 2. ด้านการให้การรับรอง	 สมอุ.	 ให้การรับรอุง	
มอุก.เอุส	ให้กับผู้่้ประกอุบการ	SMEs	จิำานวน	19	ราย	
โด้ยแบ�งเป็นสาขัาต�างๆ	ด้ังนี�
	 (1)	 ขัอุงใช้	 จิำานวน	 2	 ราย
	 (2)	 เคร่�อุงสำาอุาง	 จิำานวน	 1	 ราย
	 (3)	 การบริการ	 จิำานวน	 16	 ราย

 กิาร์เพิั�มศักิยุภัาพัผู้้้ปร์ะกิอบกิาร์ SMEs และผู้้้ผู้ลิตชุี่มชี่น

 1. SMEs Promotion by TIS S
	 Under	the	project	“SMEs	standard	up”,	
TISI	 has	 developed	 the	 standards	 TIS	 S	 to	 
upgrade	small	and	medium	enterprises	(SMEs)	
to	 the	appropriate	 standard	and	has	 created	
specific	standards	 for	SMEs	 in	 the	event	 that	
there	is	no	standard	for	SMEs.	The	purpose	is	
to	certify	the	capability	of	SMEs	in	production	
and	 their	 product	 and	 service	 quality	 in	 line	
with	 the	 development	 of	 potential	 industry	
toward	Industry	4.0.

	 In	 2019,	 TISI	 has	 developed	 standards,	
provided	certification	and	training	for	SMEs	as	
follows:

 1. Standards development TISI	 has	
developed	38	standards	(TIS	S)	comprising	
	 (1)	 Textile:	 	 5	 standards
	 (2)	 Consumer	products:	 28	 standards
	 (3)	 Cosmetics:	 	 1	 standard
	 (4)	 Service:	 	 4	 standards
	 During	 2018-2019,	 the	 total	 number	 of	
standards	TIS	S	was	78.

 2. Certification TISI	 has	 provided	 
certification	to	19	SMEs	of	the	following	products:
	 (1)	 Consumer	products:	 2
	 (2)	 Cosmetics:	 	 1
	 (3)	 Service:		 	 16

Competency Building Of SMEs And Community Enterprises
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 3. Training TISI	 conducted	 trainings	 to	
familiarize	the	SMEs	with	criteria	and	conditions	
in	certification	based	on	TIS	S	to	increase	their	
capability	to	achieve	certification.	The	workshops	
on	“Criteria	and	certification	according	to	TIS	S”	
were	organized	at	the	Twin	Towers	Hotel,	Bangkok. 
The	workshops	were	attended	by	116	participants	
as	follows:

	 (1)	 First	 workshop	 on	 26	 June	 2019.	 
The	number	of	participants	was	71.
	 (2)	 Second	workshop	 on	 24	 July	 2019.	 
The	number	of	participants	was	45.

	 These	3	activities	in	2019	could	help	to	
develop	and	upgrade	the	SMEs’	products	and	service 
based	on	 standards	 to	meet	 the	demand	of	 
the	target	market	and	in	line	with	the	development 
of	potential	industry	to	Industry	4.0.

 2. Assistance to community enterprises 
by standards for community products
  1. Quality development, promoting  
community economy to stability and sustainability

	 TISI	organized	workshops	on	“Development	
of	product	quality,	strengthening	local	economy	
to	 stability	 and	 sustainability”	 to	 provide	 
the	community	enterprises	which	have	applied	for 
certification	with	useful	information	on	community 
products	as	well	as	on	science	and	technology	
for	their	production	improvement	and	to	maintain	
the	quality	consistently.	The	community	enterprises 
are	encouraged	to	use	science,	technology	and	
innovation	 in	 the	production	 to	 add	 value	 to	 
the	products,	to	meet	the	demand	of	consumers	and 
to	gain	acceptance	of	the	domestic	and	foreign	
market.	The	workshops,	moreover,	aimed	to	raise	
awareness	 of	 community	 enterprises	 in	 
the	importance	of	standards	in	the	quality	improvement 
continuously	and	sustainably.	In	2019,	9	workshops 
were	organized	with	participation	of	1,773	producers. 

 3. ด้านการฝึกอบรม สมอุ.	 พััฒนาบุคลื่ากร	 
ขัอุงผู้่้ประกอุบการ	SMEs	เพั่�อุให้ผู้่้ประกอุบการ	SMEs	 
มีความร้่	 ความเขั้าใจิ	 เกี�ยวกับหลื่ักเกณฑ์์แลื่ะวิธิีการ 
รับรอุง	มอุก.เอุส	สามารถนำาไปพััฒนาขัีด้ความสามารถ
แลื่ะขัอุรับการรับรอุง	มอุก.เอุส	ได้้โด้ยการจิัด้ฝึกอุบรม
เชิงปฏิิบัติการ	เร่�อุงหลัื่กเกณฑ์์แลื่ะวิธีิการรับรอุง	มอุก.	เอุส	
ณ	โรงแรม	เด้อุะ	ทวิน	ทาวเวอุร์	กรุงเทพัฯ	จิำานวนผู้่้เข้ัารับ
การฝึกอุบรมรวม	116	คน	แบ�งเป็น	2	รุ�น	ด้ังนี�

	 (1)	รุ�นที�	1	วันที�	26	มิถุนายน	2562	จิำานวนผู้่้เข้ัารับ
การฝึกอุบรม	71	คน
	 (2)	รุ�นที�	2	วันที�	24	กรกฎาคม	2562	จิำานวนผู้่้เข้ัารับ
การฝึกอุบรม	45	คน

	 จิากผู้ลื่การด้ำาเนินงานทั�ง	 3	 ด้้าน	 ในปีงบประมาณ	
2562	สามารถช�วยเหล่ื่อุ	พััฒนา	แลื่ะยกระดั้บผู้่้ประกอุบการ
ขันาด้กลื่างแลื่ะขันาด้ย�อุม	(SMEs)	ให้มีระบบมาตรฐาน
ที�รับรอุงขัีด้ความสามารถด้้านการผู้ลื่ิต	 คุณภาพัสินค้า	
แลื่ะการบริการ	 ตรงความต้อุงการขัอุงตลื่าด้เป้าหมาย	
สอุด้รบักบัทศิทางการพัฒันากลืุ่�มอุตุสาหกรรมศักยภาพั
เพั่�อุก้าวไปส่�	Industry	4.0	ต�อุไป

 2. กิาร์ใหค้์วิามชี่ว่ิยุเหลอ่ผู้้ป้ร์ะกิอบกิาร์
ชีุ่มชี่น ด้้วิยุ มผู้ชี่.
  1. การพัฒนาคุณภัาพส้นค้า เสร้มสร้างเศูรษฐก้จ
ชิุ้มชิ้นสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

	 สมอุ.	 ได้้ด้ำาเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิิบัติการ	
เร่�อุง	“การพััฒนาคุณภาพัสินค้า	เสริมสร้างเศรษฐกิจิชุมชน
ส่�ความมั�นคงแลื่ะยั�งย่น”	 เพั่�อุให้ความร้่ด้้านมาตรฐาน 
ผู้ลื่ิตภัณฑ์์ชุมชน	 วิทยาศาสตร์แลื่ะเทคโนโลื่ยีแก�ผู้่้ผู้ลื่ิต
ชุมชนที�ขัอุการรบัรอุงมาตรฐานผู้ลิื่ตภณัฑ์์ชมุชน	(มผู้ช.)	
นำาไปใช้ในกระบวนการผู้ลิื่ต	 แก้ไขัปรับปรุง	 แลื่ะรักษา 
คุณภาพัให้เป็นไปตามมาตรฐานอุย�างสมำ�าเสมอุ	 แลื่ะ 
เสรมิสรา้งกระบวนความคดิ้ในการพัฒันาผู้ลื่ติภณัฑ์ด้์้วย
วิทยาศาสตร์	เทคโนโลื่ย	ีแลื่ะนวตักรรม	เพัิ�มมล่ื่ค�าใหก้บั
ผู้ลื่ติภัณฑ์	์ตรงความตอุ้งการขัอุงผู้่บ้ริโภค	เป็นที�ยอุมรบั
ขัอุงตลื่าด้ทั�งภายในประเทศแลื่ะต�างประเทศ	ตลื่อุด้จิน
ให้มีความตระหนักถ่งความสำาคัญขัอุงคุณภาพัแลื่ะ 
มาตรฐาน	 เพั่�อุการพััฒนายกระด้ับคุณภาพัผู้ลื่ิตภัณฑ์์ 
อุย�างต�อุเน่�อุงแลื่ะยั�งย่น	 โด้ยในปีงบประมาณ	 2562	 
ได้้จัิด้สัมมนาตามโครงการฯ	จิำานวน	9	ครั�ง	มีผู้่้ผู้ลิื่ตชุมชน
เขัา้ร�วมการสมัมนารวมทั�งสิ�น	1,773	คน	จิากทั�วประเทศ
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  2. การเสร้มสร้างขีดความสามารถผู้ผล้ตุชุิ้มชิ้น
ประเภัทอาหารและเครื่องดื่ม เพ่ือเข้าสู่กระบวนการ 
รับรองคุณภัาพ
	 การเสริมสร้างขัีด้ความสามารถผู้่้ผู้ลื่ิตชุมชน 
ประเภทอุาหารแลื่ะเคร่�อุงด่้�ม	เพ่ั�อุเข้ัาส่�กระบวนการรับรอุง
คณุภาพัตามที�รัฐบาลื่กำาหนด้	10	อุตุสาหกรรมเปา้หมาย
(First	S-Curve	แลื่ะ	New	S-Curve)	เป็นกลื่ไกในการ
ขัับเคล่ื่�อุนเศรษฐกิจิเพ่ั�อุอุนาคต	สอุด้รับกับยุทธิศาสตร์ชาติ	
20	ปี	 แลื่ะ	Thailand	4.0	อุย�างเป็นร่ปธิรรม	ซี่�งกลืุ่�ม	 
อุตุสาหกรรมเกษตรแปรรป่เปน็หน่�งในอุตุสาหกรรมเด้มิ
ที�มีศักยภาพัในการต�อุยอุด้	 แลื่ะมีความสำาคัญต�อุระบบ 
เศรษฐกิจิขัอุงประเทศไทย	สามารถสร้างรายได้้เข้ัาส่�ประเทศ
เป็นม่ลื่ค�าส่งในแต�ลื่ะปี	รัฐบาลื่จ่ิงสนับสนุนให้เกิด้การแปรร่ป
ผู้ลื่ผู้ลิื่ตทางการเกษตร	เป็นการเพิั�มม่ลื่ค�าสินค้ายกระดั้บส่�
ภาคอุุตสาหกรรม	 สมอุ.	 เล็ื่งเห็นความจิำาเป็นในการเร�ง 
พััฒนาผู้่้ผู้ลิื่ตชุมชนกลุื่�มอุุตสาหกรรมแปรร่ปที�ทำาผู้ลิื่ตภัณฑ์์
ประเภทอุาหารแลื่ะเคร่�อุงด่้�ม	 ได้้ด้ำาเนินโครงการสัมมนา 
เชิงปฏิิบัติการ	 เร่�อุง	 “การเสริมสร้างขัีด้ความสามารถ 
ผู้่้ผู้ลื่ิตชุมชนประเภทอุาหารแลื่ะเคร่�อุงด้่�ม	 เพ่ั�อุเขั้าส่�	
กระบวนการรบัรอุงคณุภาพั”	เพั่�อุใหค้วามร่เ้กี�ยวกบัขัอุ้
กำาหนด้มาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์ชุมชนประเภทอุาหารแลื่ะ 
เคร่�อุงด้่�ม	 หลื่ักเกณฑ์์วิธิีการที�ด้ีในการผู้ลื่ิตอุาหาร	 
การรบัรอุงระบบการผู้ลื่ติ	ตลื่อุด้จินกฎหมายที�เกี�ยวขัอุ้ง
ในการผู้ลิื่ตอุาหาร	 โด้ยในปีงบประมาณ	 2562	 ได้้จิัด้	
สัมมนาตามโครงการฯ	 2	 ครั�ง	 มีผู้่้ผู้ลื่ิตชุมชนเขั้าร�วม 
การสัมมนารวมทั�งสิ�น	196	คน

  2. Competency  bu i ld ing  fo r  
the community enterprise of food and  
beverages to achieve certification
	 The	purpose	of	competency	building	for	
the	community	enterprise	of	food	and	beverage	
to	 achieve	 certification	 was	 to	 respond	 to	 
the	government	policy	which	specifies	10	target	
products	 under	 the	 first	 S-Curve	 and	 New	
S-curve	as	a	mechanism	for	economy	driving	
for	the	future	which	was	in	line	with	the	20-year	
national	plan	and	Thailand	4.0.	Agro-industry	is	
among	 the	 potential	 industr ies	 which	 
the	government	has	given	strong	support.	Moreover, 
agro	industry	is	important	for	the	Thai	economy	
as	it	can	generate	high	income	to	the	country	
each	year.	Realizing	the	necessity	to	develop	
the	community	enterprise	in	food	and	beverage,	
TISI	 organized	 a	workshop	 on	 “Competency	
building	for	the	community	enterprise	of	food	
and	beverage	to	achieve	certification”.	The	objective 
of	the	workshop	was	to	increase	the	understanding 
of	the	requirements	of	the	community	product	
standard	for	food	and	beverage,	good	practices	
of	food	production,	certification	of	production	
system	 and	 related	 law	 in	 food	 production.	 
In	2019,	2	workshops	were	held.	The	number	
of	participants	was	196.
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  3. การเตุรียมศัูกยภัาพผู้ประกอบการ มผชิ้.  
รองรับการเปล่ียนผ่านสู่เศูรษฐก้จฐานชุิ้มชิ้นเช้ิ้งด้จ้ทัล
	 ด้้วยยุทธิศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 ด้้านการเสริมสร้าง 
ความสามารถในการแขั�งขััน	มุ�งเน้นการยกระดั้บศักยภาพั
สมรรถนะเชิงเศรษฐกิจิมหภาค	 สำาหรับผู้่้ประกอุบการ 
ในหลื่ากหลื่ายมติ	ิเพั่�อุเปลื่ี�ยนผู้�านใหเ้ขัา้ถง่ฐานเศรษฐกิจิ
นวัตกรรม	แลื่ะอุัตลื่ักษณ์เชิงความคิด้สร้างสรรค์	ระบบ	
โลื่จิิสติกส์	แลื่ะช�อุงทางการค้าในยุคดิ้จิิทัลื่	อีุกทั�ง	ให้ความสำาคัญ
ในการพััฒนาผู้่้ประกอุบการ/เศรษฐกิจิฐานชุมชน	 
(Local	 Economy)	สมอุ.	 ได้้ด้ำาเนินโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิิบัติการ	 เร่�อุง	 “การเตรียมศักยภาพัผู้่้ประกอุบการ	 
มผู้ช.	รอุงรับการเปลีื่�ยนผู้�านส่�เศรษฐกิจิฐานชุมชนเชิงดิ้จิิทัลื่” 
เพั่�อุให้ความร่้แก�ผู้่้ผู้ลื่ิตชุมชน	 ให้เขั้าถ่งอุงค์ความร่้ 
เกี�ยวกบักฎหมาย	กฎระเบียบที�เกี�ยวข้ัอุง	การเขัา้ถง่สทิธิิ
ประโยชน์ในการได้้รับการรับรอุงคุณภาพัมาตรฐาน	 
การสร้างสรรค์สินค้าก้าวทันต�อุกระแสการเปลีื่�ยนแปลื่ง 
ขัอุงเศรษฐกิจิ	สังคม	ยุคเปลื่ี�ยนผู้�าน	สามารถปรับตัวแลื่ะ
เตรียมความพัร้อุมสำาหรับธุิรกิจิใหม�ๆ 	ควบค่�การยกระดั้บ
คุณภาพัผู้ลิื่ตภัณฑ์์โด้ยในปีงบประมาณ	 2562	 ได้้จิัด้
สัมมนาตามโครงการฯ	 5	 ครั�ง	 มีผู้่้ผู้ลิื่ตชุมชนเข้ัาร�วม 
การสัมมนารวมทั�งสิ�น	529	คน

  3. Development of the community 
enterprise to cope with the transformation 
to digitalized local economy
	 The	20-year	national	strategy	in	enhancing	
competitiveness	 focuses	 on	 the	 upgrade	 of	
macroeconomic	competency	of	entrepreneurs	
in	various	dimension	to	transform	into	innovative	
economy	 and	 constructive	 identity,	 logistics	
system	and	trade	channel	in	digital	age	including	
the	development	of	enterprises	and	local	economy. 
In	this	connection,	TISI	organized	workshops	on	
“Development	of	the	community	eEnterprise	
to	cope	with	the	transformation	to	digitalized	
community	economy”.	The	objective	was	 to	
provide	information	concerning	law	and	regulations 
and	 benefits	 of	 certification,	 creation	 of	 
the	products	to	cope	with	the	change	of	economy	
and	 society	 in	 the	 transformation	 period.	 
With	this	information,	the	community	enterprises	will 
be	able	to	adapt	themselves	to	the	changing	
environment	 and	 to	 get	 ready	 for	 the	 new	
business	 together	 with	 improvement	 of	 
the	 existing	 business.	 In	 2019,	 five	workshops	 
were	held.	The	number	of	participants	was	529.	
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 1. สมอ. สัญจร์
	 สำานักงานมาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	(สมอุ.) 
ด้ำาเนินงานโครงการ	 “สมอุ.	 สัญจิร”	 โด้ยบ่รณาการ	 
ทกุภารกจิิด้้านการมาตรฐานขัอุง	สมอุ.	ลื่งส่�พั่�นที�ทกุภาค
ขัอุงประเทศ	 เพั่�อุพััฒนาผู้่้ประกอุบการ	 SMEs	 
แลื่ะผู้่้ผู้ลื่ิตชุมชน	 โด้ยจิัด้กิจิกรรมส�งเสริมความร่้ 
ด้้านการมาตรฐานให้แก�เจ้ิาหน้าที�อุงค์กรปกครอุงส�วนท้อุงถิ�น
ให้นำาเทคโนโลื่ยี	 แลื่ะนวัตกรรมมาช�วยสร้างม่ลื่ค�าเพัิ�ม 
ให้แก�สินค้า	 ยกระดั้บเศรษฐกิจิฐานราก	 ตามนโยบาย	
ขัอุงรัฐบาลื่	กำากับด่้แลื่	แลื่ะตรวจิสอุบผู้ลิื่ตภัณฑ์์	 โด้ยลื่งพ่ั�นที� 
ตรวจิติด้ตามแลื่ะควบคุมสถานที�จิำาหน�ายสินค้า	 ไม�ให้ 
จิำาหน�ายสินค้าที�ไม�ได้้มาตรฐาน	 ซี่�งเป็นภารกิจิสำาคัญ 
ขัอุง	 สมอุ.	 ในการคุ้มครอุงผู้่้บริโภค	 ตลื่อุด้จินเพั่�อุ 
ประชาสัมพัันธิ์ให้ทุกภาคส�วนมีความร่้	 ความเขั้าใจิ	 
แลื่ะตระหนักเร่�อุงขัอุงมาตรฐาน	

	 โด้ยปีนี�	ได้้จิัด้กิจิกรรม	เม่�อุวันที�	23-24	มกราคม	
2562	 ณ	 โรงแรมโพัธิิ�วด้ลื่	 รีสอุร์ท	 แอุนด้์ 	 สปา	 
จิังหวัด้เชียงราย

 2. มาตร์ฐานร์ะบบกิาร์จัด้กิาร์ กิาร์ต่อต้าน
กิาร์ให้และรั์บสินบน ISO 37001:2016  
Anti - bribery management systems
	 ปัญหาคอุรัปชั�นเป็นปัญหาระดั้บโลื่ก	ที�มีความรุนแรง
แลื่ะซัีบซ้ีอุนมากขั่�นตามการแขั�งขัันขัอุงภาคเศรษฐกิจิ	 
ซี่�งมีความเช่�อุมโยงสำาคญักบัความสามารถในการแขั�งขันั
ขัอุงประเทศ	 สร้างความส่ญเสียแลื่ะการกัด้กร�อุนทาง 
เศรษฐกิจิทั�วโลื่ก	 อุงค์การระหว�างประเทศว�าด้้วยการ 
มาตรฐาน	หร่อุ	ISO	(International	Organization	for	
Standardization)	 ตระหนักถ่งความสำาคัญขัอุงปัญหา
ด้ังกลื่�าว	 จิ่งกำาหนด้แลื่ะประกาศใช้มาตรฐานระบบ 
การจิัด้การการต�อุต้านการติด้สินบน	 ISO	 37001	 
Anti	 -	 bribery	management	 systems	 เม่�อุเด้่อุน
ตุลื่าคม	 2559	 ซี่�งเป็นมาตรฐานที�แสด้งถ่งแนวทางการ
ปฏิิบัติที�ดี้	เพ่ั�อุต�อุต้านการคอุรัปชั�น	สามารถนำาไปประยุกต์
ใช้ได้้กบัทกุอุงคก์รทั�งภาครฐัแลื่ะภาคเอุกชน	เพั่�อุส�งเสรมิ
ให้มีการจิัด้การ	ลื่ด้ความเสี�ยงด้้านการทุจิริต	ติด้สินบน
จิากกิจิกรรมต�างๆ	ขัอุงอุงค์กร	

กิาร์ส่งเสริ์มมาตร์ฐาน

 1. TISI on Tour
	 TISI	 has	 implemented	 the	project	 “TISI	
on	tour”	in	all	regions	of	the	country.	The	project	
integrates	all	mission	in	standardization	of	TISI	
aiming	 at	 SMEs	 and	 community	 enterprises	
development.	The	activity	under	the	project	is	
organized	to	foster	the	knowledge	of	standardization 
to	local	administrative	officers	so	that	they	can	
use	technology	and	innovation	to	add	value	to	
the	products	to	upgrade	grassroots	economy	in	
accordance	with	the	government	policy.	Moreover,	
for	the	purpose	of	consumer	protection,	TISI	will	
conduct	market	 inspection	 and	 surveillance	 
of	shops	in	the	region	to	prevent	the	sale	of	
non-conforming	products.	 Last	but	not	 least,	
under	the	project,	TISI	will	carry	out	public	relations 
on	the	importance	of	standardization.

	 In	2019,	the	project	“TISI	on	Tour”	was	
implemented	 during	 23-24	 January	 2019	 at	
Phowadol	Resort	and	Spa,	Chiang	Rai.	

 2. ISO 37001:2016 Anti - bribery 
management systems
	 Corruption	 is	 a	 problem	 at	 the	 global	
level	which	has	become	more	severe	and	complex 
according	with	the	economic	competition.	Corruption 
has	a	significant	link	with	the	competitiveness	
of	the	country	of	which	the	consequences	are	
catastrophic	and	eroding	public	trust.	Realizing	
the	importance	of	the	issue,	the	International	
Organization	 for	 Standardization	 (ISO)	 has	 
developed	in	October	2016,	ISO	37001	Anti-bribery 
management	systems	which	gives	guidance	in	
anti-bribery	controls	which	can	be	applied	 in	
every	 organization	 of	 the	 public	 and	 private	
sectors	to	reduce	the	risk	of	bribery	occurring	
in	its	activities.	

Standardization Promotion
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	 สำานักงานมาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	 (สมอุ.) 
ในฐานะผู้่้แทนประเทศไทยในการเป็นสมาชิก	 ISO	
ตระหนกัถง่ความสำาคญัขัอุงมาตรฐาน	ISO	37001:2016	
ได้้ด้ำาเนินการส�งเสริมเผู้ยแพัร�	 แลื่ะให้ความร้่แก� 
ผู้่้ประกอุบการภาคเอุกชนมาอุย�างต�อุเน่�อุง	 จ่ิงจัิด้ทำา
โครงการส�งเสริมความร้่ด้้านมาตรฐานระบบการจัิด้การ
การต�อุต้านการให้แลื่ะรับสินบน	 ISO	 37001:2016	
Anti-bribery	 management	 systems	 ประจิำาปี 
งบประมาณ	2562	โด้ยในรอุบปีนี�	ได้้จัิด้กิจิกรรมดั้งนี�

	 ครั�งที�	1	วันที�	29	พัฤษภาคม	2562	ณ	ห้อุงประชุม	
200	อุาคาร	สมอุ.
	 ครั�งที�	 2	 วันที�	 12	 มิถุนายน	 2562	ณ	 โรงแรม	
รอุยัลื่ปริ๊นเซีส	หลื่านหลื่วง	กรุงเทพัมหานคร
	 ครั�งที�	 3	 วันที�	 13	 มิถุนายน	 2562	ณ	 โรงแรม	 
เบสท์เวสเทิร์นพัลื่ัส	แวนด้้าแกรนด้์	จิังหวัด้นนทบุรี

	 TISI,	as	ISO	member,	realizing	the	importance 
of	 ISO	 37001:2016	 Anti-bribery	management	
systems	 has	 cont inuously	 publ ic ized	 
the	standard	to	the	entrepreneurs.	Moreover,	
TISI	has	implemented	a	project	to	provide	information 
concerning	the	above	mentioned	ISO	standard.	
In	2019,	the	following	3	training	were	organized:

	 The	first	training:	on	29	May	2019	at	TISI	
meeting	room	200
	 The	second	training:	on	12	June	2019	at	
Royal	Princess	Hotel,	Bangkok
	 The	third	training:	on	13	June	2019	at	Best	
Western	Plus	Vanda	Grand	Hotel,	Nonthaburi			
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	 สมอุ.	ในฐานะที�เป็นหน�วยงานกลื่างในการปฏิิบัติ
ตามพัันธิกรณีความตกลื่งว�าด้้วยอุุปสรรคทางเทคนิคต�อุ
การค้าขัอุงอุงค์การการค้าโลื่ก	(WTO	TBT	Agreement	
:	WTO-TBT)	แลื่ะในฐานะหน�วยงานควบคุมกฎระเบียบ
แลื่ะคุ้มครอุงผู้่้บริโภคขัอุงประเทศไทย	ได้้เข้ัาไปมีส�วนร�วม
ในการเจิรจิาจัิด้ทำาความตกลื่งด้้านการมาตรฐานภายใต้
นโยบายขัอุงรัฐบาลื่ในการเปิด้เสรีทางการค้าแลื่ะการลื่งทุน
แสวงหาล่ื่�ทางในการลื่ด้ค�าใช้จิ�ายในการด้ำาเนินการ	เช�น	
การลื่ด้/ขัจิัด้	 มาตรการที�มิใช�ภาษี	 (NTMs)	 โด้ยได้้รับ 
มอุบหมายจิากกระทรวงพัาณิชย์ให้รับผิู้ด้ชอุบการเจิรจิา
เร่�อุงการลื่ด้อุุปสรรคทางเทคนิคต�อุการค้าภายใต้การจัิด้ทำา	
ความตกลื่งการคา้เสรี	(Free	Trade	Agreement	-	FTA)	
ซ่ี�งช่�อุข้ัอุบทอุาจิใช้	Technical	Barriers	to	Trade	(TBT)	
หร่อุ	 Standards,	 Technical	 Regulations	 and	 
Conformity	Assessment	Procedures	(STRACAP)	
เพ่ั�อุอุำานวยความสะด้วกในการค้าระหว�างประเทศค่�ภาคี		
สรุปการด้ำาเนินงานในการจิัด้ทำาความตกลื่งภายใน 
ปี	 2562	 ทั�งที�ด้ำาเนินการในส�วนที�เกี�ยวข้ัอุงแล้ื่วเสร็จิ	 
แลื่ะอุย่�ระหว�างการเจิรจิา	ดั้งนี�

 1. ข้อบท Standards, Technical Regulations 
and Conformity Assessment Procedures 
(STRACAP) ภัายใตุ้ความตุกลงหุ้นส่วนเศูรษฐก้จ 
ระดับภูัม้ภัาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership – RCEP) โด้ยมีขัอุบขั�ายเน่�อุหาข้ัอุบท	 
ยกระดั้บการปฏิิบัติตามความตกลื่งว�าด้้วยอุุปสรรค 
ทางเทคนิคต�อุการค้า	(TBT)	ทำาให้มั�นใจิว�าการด้ำาเนินงาน
ด้้านมาตรฐาน	กฎระเบียบทางเทคนิค	แลื่ะกระบวนการ
ตรวจิสอุบแลื่ะรับรอุง	 ไม�ก�อุให้เกิด้อุุปสรรคต�อุการค้า 
ที�ไม�จิำาเป็น	ส�งเสริมความเข้ัาใจิร�วมกัน	เพิั�มความโปร�งใส
ในการด้ำาเนินงาน	แลื่ะกำาหนด้ให้มีการปร่กษาหาร่อุปัญหา
ทางเทคนิค	 เพ่ั�อุอุำานวยความสะด้วก	 ในการค้าสินค้า
ระหว�างประเทศภาคี	แลื่ะมีสถานะด้ำาเนินการเจิรจิาแล้ื่วเสร็จิ
อุย่�ระหว�างการทบทวนถ้อุยคำาทางกฎหมาย

กิาร์ด้ำาเนินงานด้้านกิาร์มาตร์ฐานร์ะหว่ิางปร์ะเทศ
International Standardization

	 TISI	is	an	enquiry	point	under	the	Agreement 
on	 Technical	 Barriers	 to	 Trade	 (TBT)	 under	 
the	World	Trade	Organization	 (WTO).	TISI	has	
been	 involved	 in	 the	 negotiation	 of	 several	 
agreements	concerning	standardization	and	the	
non-tariff	measures	(NTMs)	under	the	government	
policy	 of	 free	 trade	 and	 investment.	 At	 the	
request	of	the	Ministry	of	Trade,	TISI	has	been	
responsible	for	the	negotiation	on	Free	Trade	
Agreement	 (FTA)	 on	 the	 part	 of	 Technical	 
Barriers	to	Trade	(TBT)	or	Standards,	Technical	
Regulations	 and	 Conformity	 Assessment	 
Procedures	 (STRACAP)	 for	 trade	 facilitation	 
between	the	trading	partners.	In	2019,	negotiations 
were	as	follows:

 1. Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP)	The	chapter	on	standards,	
technical	regulations	and	conformity	assessment	
procedures	covers	compliance	with	WTO/TBT	
to	ensure	that	the	implementation	of	standards,	
technical	regulations	and	conformity	assessment	
procedures	do	not	create	unnecessarily	obstacle	
to	 trade.	 The	 agreement	 promotes	mutual	 
understanding,	 transparency,	 consultations	of	
technical	 problems	 for	 trade	 facilitation.	 
The	negotiation	has	been	completed	and	is	in	
the	process	of	review	of	legal	technical	terms.		
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 2. ASEAN - Hong Kong Free Trade Agreement 
(AHKFTA) The	 chapter	 on	 STRACAP	 covers	
compliance	with	WTO/TBT,	the	implementation	
of	standards,	technical	regulations	and	conformity 
assessment	procedures.	The	agreement	promotes	
information	exchange	and	cooperation	between	
trading	 partners	 and	 consultation	 to	 solve	 
the	 problem	 from	 the	 use	 of	 trade	measure.	 
The	agreement	has	been	signed	and	enforced	
since	1	January	2019.

 3. ASEAN Mutual Recognition Arrangement 
on Type Approval for Automotive Products 
(ASEAN APMRA)	 The	 agreement	 covers	 19	 
automotive	products	 to	upgrade	cooperation	
among	 the	 members	 for	 safety,	 quality,	 
environmental	protection.	The	agreement	aims	
to	 create	 single	market	 to	 reduce	 technical	
obstacle	to	trade,	make	use	and	increase	the	
competency	of	the	ASEAN	inspection	bodies.
The	 agreement	 has	 been	 completed	 and	 
expected	to	be	signed	in	2020.

 4. ASEAN Sectoral MRA for Building and 
Construction Materials (ASEAN BC MRA)  
The	agreement	covers	building	and	construction	
materials	(iron	and	steel,	cement	and	glass)	to	
facilitate	mutual	recognition	arrangement	(MRA)	
of	 inspection	 result	 and/or	 certification.	 
The	agreement	 is	 in	the	process	of	review	of	
legal	technical	terms	and	expected	to	be	signed	
in	2020.

 2. ข้อบท Standards, Technical Regulations 
and Conformity Assessment Procedures 
(STRACAP) ภัายใตุ้ความตุกลงการค้าเสรีอาเซีียน - 
ฮ่่องกง (ASEAN - Hong Kong Free Trade  
Agreement : AHKFTA) โด้ยมีขัอุบขั�ายครอุบคลุื่มการ
ด้ำาเนินงานด้้านมาตรฐาน	 กฎระเบียบทางเทคนิค	 แลื่ะ
กระบวนการตรวจิสอุบ	แลื่ะรับรอุง	การเสริมสร้างการ
แลื่กเปลีื่�ยนข้ัอุม่ลื่	แลื่ะความร�วมม่อุระหว�างประเทศภาคี
รวมถ่งการหาร่อุเพ่ั�อุแก้ไขัปัญหาที�เกิด้จิากการใช้ 
มาตรการขัอุงประเทศภาคี	 ซ่ี�งช�วยอุำานวยความสะด้วก	 
ต�อุการค้าระหว�างประเทศภาคีแลื่ะมีสถานะลื่งนามแลื่้ว	
ความตกลื่งมีผู้ลื่บังคับใช้ตั�งแต�	1	มกราคม	2562

 3. การจัดทำาข้อตุกลงยอมรับร่วมผลการตุรวจสอบ
และรับรองผล้ตุภััณฑ์์ยานยนต์ุของอาเซีียน (ASEAN 
Mutual Recognition Arrangement on Type  
Approval for Automotive Products ASEAN  
APMRA) โด้ยมีขัอุบขั�ายครอุบคลืุ่มผู้ลิื่ตภัณฑ์์ยานยนต์	
19	 รายการ	 เพ่ั�อุยกระดั้บความร�วมม่อุระหว�างประเทศ 
สมาชิกในการรับรอุงความปลื่อุด้ภัย	คุณภาพั	แลื่ะการปกป้อุง
สิ�งแวด้ล้ื่อุม	สร้างตลื่าด้เดี้ยวแลื่ะลื่ด้อุุปสรรคทางเทคนิค
ต�อุการค้า	 แลื่ะเพิั�มการใช้ประโยชน์แลื่ะสร้าง 
ขีัด้ความสามารถขัอุงหน�วยตรวจิสอุบระหว�างประเทศ 
สมาชิก	 แลื่ะมีสถานะด้ำาเนินการเจิรจิาแล้ื่วเสร็จิ 
โด้ยอุาเซีียนมีแผู้นที�จิะลื่งนามความตกลื่งในปี	2563

 4. การจัดทำา ข้อตุกลงยอมรับร่วมสำาหรับ 
ผล้ตุภััณฑ์์วัสดุอาคารและส่้งก่อสร้างของอาเซีียน  
(ASEAN Sectoral MRA for Building and  
Construction Materials – ASEAN BC MRA)  
โด้ยมีขัอุบขั�ายครอุบคลุื่มผู้ลิื่ตภัณฑ์์วัสดุ้อุาคารแลื่ะ 
สิ�งก�อุสร้าง	 (เหลื่็ก	 ซีีเมนต์	 แลื่ะกระจิก)	 เพ่ั�อุอุำานวย 
ความสะด้วกในการยอุมรับผู้ลื่การตรวจิสอุบ	แลื่ะการรับรอุง
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์เพ่ั�อุนำามาใช้สำาหรับด้ำาเนินการตามกฎระเบียบ
ประเทศสมาชิก	 แลื่ะมีสถานะอุย่�ในระหว�างการทบทวน
ถ้อุยคำาทางกฎหมาย	 โด้ยอุาเซีียนมีแผู้นที�จิะลื่งนาม 
ความตกลื่งในปี	2563
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 5. ข้อบทอุปสรรคทางเทคน้คตุ่อการค้า ภัายใตุ้ 
ความตุกลงการค้าเสรีไทย - ตุุรกี	โด้ยมีขัอุบขั�ายครอุบคลุื่ม	
การด้ำาเนินงานด้้านมาตรฐาน	 กฎระเบียบทางเทคนิค	
แลื่ะกระบวนการตรวจิสอุบแลื่ะรับรอุง	 การเสริมสร้าง 
ความร�วมม่อุแลื่ะแลื่กเปลีื่�ยนข้ัอุม่ลื่ระหว�างกัน	 เพ่ั�อุ 
อุำานวยความสะด้วกในการค้าขัอุงทั�งสอุงฝ่ายแลื่ะมีสถานะ
อุย่�ในระหว�างการเจิรจิา

 สมอ. กิับพัันธกิร์ณ่ค์วิามตกิลงว่ิาด้้วิยุ 
อุปสร์ร์ค์ทางเทค์นิค์ต่อกิาร์ค์้า (Agreement 
on Technical Barriers to Trade – TBT)
	 นับแต�ปี	 2536	 เป็นต้นมา	 ประเทศไทยเข้ัาร�วม 
ภาคีสมาชิกในความตกลื่งว�าด้้วยอุุปสรรคทางเทคนิค 
ต�อุการค้า	 (Agreement	 on	 Technical	 Barriers	 to	
Trade	-	TBT)	ขัอุงอุงค์การการค้าโลื่ก	(World	Trade	
Organization	 -	WTO)	 ซ่ี�งประเทศสมาชิกมีพัันธิกรณี	
ในการกำาหนด้กฎระเบียบทางเทคนิค	 (Technical	 
Regulations)	มาตรฐาน	(Standards)	แลื่ะกระบวนการ	
ตรวจิสอุบแลื่ะรับรอุง	 (Conformity	 Assessment	
Procedures)	ที�ไม�ก�อุให้เกิด้อุุปสรรคต�อุการค้าระหว�าง
ประเทศ	 สำานักงานมาตรฐานผู้ลื่ิตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	 
(สมอุ.)	 ได้้รับมอุบหมายจิากคณะรัฐมนตรีให้เป็น 
แกนกลื่างในการปฏิิบัติตามพัันธิกรณีความตกลื่ง	 TBT	
แลื่ะทำาหน้าที�เป็นศ่นย์ตอุบข้ัอุซัีกถามด้้านกฎระเบียบ 
(Enquiry	 Point)	 แลื่ะหน�วยงานกลื่างในการแจ้ิง 
กฎระเบียบ	(Notification	Authority)	ขัอุงไทยยกเว้น
สินค้าเกษตรแลื่ะอุาหาร
	 ปี	2562	สมอุ.	ได้้ติด้ตามการอุอุกฎระเบียบขัอุง
ประเทศสมาชิก	WTO	ที�อุาจิส�งผู้ลื่กระทบต�อุการค้า	แลื่ะ
การส�งอุอุกขัอุงไทยให้ภาคอุุตสาหกรรมแลื่ะผู้่้ที�เกี�ยวข้ัอุง  
ทุกภาคส�วนขัอุงประเทศ	 รับทราบแลื่ะเตรียมพัร้อุม 
ลื่�วงหน้าก�อุนกฎระเบียบดั้งกลื่�าวจิะมีผู้ลื่บังคับใช้กว�า	
1,011	 กฎระเบียบ	 สำานักงานยังปฏิิบัติหน้าที�เป็น 
ผู้่้แทนไทยเข้ัาร�วมประชุม	WTO	 TBT	ณ	 นครเจินีวา	
สมาพัันธิรัฐสวิส	ซ่ี�งจัิด้ข่ั�นเป็นประจิำา	ปีลื่ะ	3	ครั�ง	เพ่ั�อุ 
ปกป้อุงผู้ลื่ประโยชน์ทางการค้าขัอุงประเทศ	โด้ยได้้แสด้ง
ข้ัอุกังวลื่ทางการค้าต�อุกฎระเบียบขัอุงสมาชิกที�ส�งผู้ลื่ 
กระทบต�อุการส�งอุอุกขัอุงไทย	 แลื่ะตอุบชี�แจิงขั้อุกังวลื่ 
ขัอุงต�างประเทศที�มีต�อุการอุอุกกฎระเบียบขัอุงไทยด้้วย
เช�นกัน

 5. Turkey - Thailand Free Trade Agreement 
The	chapter	on	TBT	covers	standards,	technical	
regulations	 and	 conformity	 assessment	 
procedures,	information	exchange	and	cooperation 
between	trading	partners	for	trade	facilitation.

The	agreement	is	in	the	process	of	negotiation.

 TISI and Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT)
	 TISI	has	become	member	of	the	Agreement	
on	Technical	Barriers	to	Trade	(TBT)	of	the	World	
Trade	Organization	(WTO)	since	1993.	Members	
of	the	agreement	have	the	obligation	to	establish	
technical	regulations,	standards	and	conformity	
assessment	 procedures	which	 do	 not	 create	
barriers	 to	 trade.	 TISI	 has	 been	 assigned	 by	 
the	cabinet	resolution	to	be	a	focal	point	for	 
complying	with	the	obligations	of	the	Agreement	
and	to	act	as	an	enquiry	point	and	notification	
point	for	all	products	with	exception	of	food	
and	agricultural	products.

	 In	2019,	TISI	has	informed	the	industrial	
sector 	 and	 re lated	 organ izat ions	 on	 
the	notifications	of	more	than	1,011	technical	 
regulations,	standards	and	conformity	assessment	
procedures	of	the	WTO	members	which	may	
have	an	impact	on	trade	as	early	warning.	Moreover, 
TISI	attended	the	annual	3	WTO/TBT	meetings	
in	 Geneva,	 Switzerland	 to	 protect	 the	 trade	
interest	of	the	country,	expressed	concerns	to	
the	implementation	of	some	technical	regulations	
of	members	 which	may	 have	 an	 effect	 on	 
the	 trade	 of	 Thailand	 and	 responded	 to 
the	concerns	of	members	on	the	Thai	technical	
regulations.
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 กิาร์เป็นเจ้าภัาพัจัด้ปร์ะชุี่ม ACCSQ  
RBPWG ค์รั์�งท่� 29 และกิาร์ปร์ะชุี่มท่�เก่ิ�ยุวิข้อง
 สมอุ.	 เป็นเจ้ิาภาพัจัิด้การประชุมคณะทำางานด้้าน	
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์ยาง	 (Rubber-Based	 Product	Working	
Group-RBPWG)	 ภายใต้คณะกรรมการที�ปร่กษาด้้าน
มาตรฐานแลื่ะคุณภาพัขัอุงอุาเซีียน	(ASEAN	Consultative 
Committee	for	Standards	and	Quality-ACCSQ)	
ครั�งที�	29	แลื่ะการประชุมที�เกี�ยวขั้อุง	ระหว�างวันที�	4-6	
กันยายน	2562	ณ	โรงแรม	บลื่ิสตัน	สุวรรณ	พัาร์ค	วิว	
กรุงเทพัฯ	โด้ยมผีู้่แ้ทนจิากประเทศสมาชกิอุาเซียีน	แลื่ะ
ผู้่้แทนหน�วยงานไทยที�เกี�ยวข้ัอุงจิาก	ศ่นย์เทคโนโลื่ยีโลื่หะ
แลื่ะวัสดุ้แห�งชาติ	 การยางแห�งประเทศไทย	 แลื่ะ
สถาบนัวจิิยัวทิยาศาสตรแ์ลื่ะเทคโนโลื่ยแีห�งประเทศไทย
เขั้าร�วมประชุมกว�า	60	คน	

	 การประชุม	ACCSQ	RBPWG	ครั�งนี�	ประเทศไทย
ทำาหน้าที�เป็นรอุงประธิานการประชุม	 (Vice-Chair)	 
มุ�งเน้นพิัจิารณาแผู้นงานเชิงยุทธิศาสตร์ประจิำาปี	2563	-	2568 
(Strategic	Plan	2020-2025)	ซ่ี�งจิะผู้ลัื่กดั้น	การส�งเสริม
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์ยางที�มีนวัตกรรมด้้วยการมาตรฐาน	 เพ่ั�อุเพิั�ม
ม่ลื่ค�าขัอุงผู้ลิื่ตภัณฑ์์ให้สามารถแขั�งขัันได้้ในระดั้บสากลื่	
นอุกจิากนี�	ยังมีการจัิด้ประชุมคณะกรรมการห้อุงปฏิิบัติการ
ยางขัอุงอุาเซีียน	(ASEAN	Rubber	Testing	Laboratory	
Committee-ARTLC)	ข่ั�นเป็นครั�งแรก	โด้ยมีวัตถุประสงค์
เพ่ั�อุสร้างเคร่อุขั�ายให้เกิด้ความร�วมม่อุที�แข็ังแกร�งระหว�าง
ห้อุงปฏิิบัติการยางขัอุงอุาเซีียน	แลื่ะพััฒนาโครงสร้างพ่ั�นฐาน
ด้้านคุณภาพัขัอุงภ่มิภาค	 ซ่ี�งเป็นการยกระดั้บมาตรฐาน
แลื่ะส�งเสริมอุุตสาหกรรม	รวมถ่งจิะส�งผู้ลื่ดี้กับผู้ลิื่ตภัณฑ์์
ยางไทยมีศักยภาพั	ได้้แก�	แผู้�นยาง	แลื่ะถุงม่อุยาง	โด้ยที�
ประชุมเห็นชอุบให้ไทยเป็นผู้่้นำาในการพััฒนาฐานข้ัอุม่ลื่
ขัอุงห้อุงปฏิิบัติการทด้สอุบยางในอุาเซีียน	เพ่ั�อุเช่�อุมโยง
กับคลัื่งข้ัอุม่ลื่ทางการค้าขัอุงอุาเซีียน	 (ASEAN	 Trade	
Repository)	 แลื่ะเห็นชอุบให้มีการจัิด้ตั�งเคร่อุขั�าย
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์ยางใหม�	2	เคร่อุขั�าย	ได้้แก�	เคร่อุขั�ายยางป่พ่ั�น
แลื่ะเคร่อุขั�ายยางธิรรมชาติดิ้บ

  Hosting of the 29th ACCSQ RBPWG 
and Related Meetings
	 TISI	 hosted	 the	 29th	 Meeting	 of	 the	 
Rubber-Based	Product	Working	Group	(RBPWG)	
under	the	ASEAN	Consultative	Committee	for	
Standards	 and	 Quality	 (ACCSQ)	 and	 related	
meeting	during	4-6	September	2019	at	Hotel	
Bliston	 Suwan	 Park	 View,	 Bangkok.	 The	 60	 
participants	to	the	meeting	comprised	members	
from	ASEAN	and	the	Thai	representatives	from	
National	Metal	and	Materials	Technology	Center,	
Rubber	 Authority	 of	 Thailand	 and	 Thailand	 
Institute	of	Scientific	and	Technological	Research.

	 Thailand	 was	 vice-chair	 of	 the	 ACCSQ	
RBPWG	meeting.	The	meeting	discussed	strategic	
plan	 2020-2025	 to	 promote	 the	 innovative	
rubber	product	by	standardization	to	increase	
its	value	to	be	competitive	at	the	international	
level.	 Moreover,	 the	meeting	 of	 the	 ASEAN	
Rubber	Testing	Laboratory	Committee	(ARTLC)	
was	held	for	the	first	time.	The	purpose	was	to	
create	active	cooperation	among	ASEAN	network	
o f 	 rubber 	 laborator ies 	 and	 develop	 
the	infrastructure	of	quality	of	the	region	which	
would	 contribute	 to	 the	 upgraded	 standards	
and	industrial	promotion.	The	meeting	would	
be	beneficial	for	the	potential	rubber	products	
of	Thailand	such	as	rubber	sheet	and	rubber	
gloves.	The	meeting	appointed	Thailand	to	be	
the	leader	in	the	development	of	database	of	
ASEAN	 rubber	 laboratories	 to	 be	 linked	with	 
the	 ASEAN	 Trade	 Repository.	 Furthermore,	 
the	meeting	agreed	to	establish	of	2	more	rubber	
networks,	namely,	rubber	floor	tile	network	and	
natural	rubber	network.
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 กิาร์ด้ำาเนินงานของค์ณะอนุกิร์ร์มกิาร์
ด้้านมาตร์ฐานและกิาร์รั์บร์องของเอเปค์ 
(APEC SCSC)
	 สมอุ.	เป็นหน�วยงานหลัื่กขัอุงไทย	เข้ัาร�วมทำางาน
ในคณะอุนุกรรมการด้้านมาตรฐานแลื่ะการรับรอุงขัอุง
เอุเปค	(APEC	Sub-Committee	on	Standards	and	
Conformance-APEC	 SCSC)	 โด้ยปี	 2562	 ชิลีื่เป็น 
เจ้ิาภาพัจัิด้การประชุม	APEC	SCSC	ครั�งที�	1/2562	ระหว�าง
วันที�	26-27	กุมภาพัันธ์ิ	2562	ณ	กรุงซัีนติอุาโก	แลื่ะครั�งที�
2/2562	 ระหว�างวันที� 	 21-22	 สิงหาคม	 2562	 
ณ	 เม่อุงเปอุร์โตวารัส	 โด้ยมีการหาร่อุในประเด็้นสำาคัญ	
อุาทิ	การส�งเสริมกิจิกรรมด้้านมาตรฐาน	แลื่ะการรบัรอุง
เพ่ั�อุสนับสนุนการเป็นเศรษฐกิจิดิ้จิิทัลื่	การเสริมสร้างศักยภาพั
ขัอุงวิสาหกิจิขันาด้กลื่าง	ขันาด้ย�อุม	แลื่ะรายย�อุย	(MSMEs) 
ในการปฏิิบัติตามมาตรฐานระหว�างประเทศ	การแลื่กเปลีื่�ยน
แนวปฏิิบัติที�เป็นเลิื่ศ	 (Best	 Practices)	 เพ่ั�อุสนับสนุน
การพััฒนาโครงสร้างพ่ั�นฐาน	 เช�น	 ความปลื่อุด้ภัยขัอุง
อุาหาร	แลื่ะความปลื่อุด้ภัยทางไซีเบอุร์	 ซ่ี�งสอุด้คล้ื่อุงกับ
หัวข้ัอุหลัื่ก	 (Theme)	 ขัอุงเอุเปค	 ประจิำาปี	 2562	 ค่อุ	 
“เช่�อุมโยงประชาชนเพ่ั�อุสร้างอุนาคต	(Connecting	People, 
Building	the	Future)”	ที�มุ�งเน้นการด้ำาเนินงาน	4	ด้้าน
ได้้แก�	สังคมดิ้จิิทัลื่	(Digital	Society)	การบ่รณาการ	4.0	 
(Integration	 4.0)	 สตรี	 SMEs	 แลื่ะการเจิริญเติบโต 
ที�ครอุบคลุื่ม	(Women,	SMEs	and	Inclusive	Growth)	
แลื่ะการเติบโตอุย�างยั�งย่น	(Sustainable	Growth)	

 กิาร์ปร์ะชุี่มสมัชี่ชี่าใหญ่ ISO ค์รั์�งท่� 42
	 อุงค์การระหว�างประเทศว�าด้้วยการมาตรฐาน	
(International	Organization	for	Standardization	–	ISO) 
เป็นอุงค์กรกำาหนด้มาตรฐานระหว�างประเทศสาขัาต�างๆ	
เพ่ั�อุอุำานวยความสะด้วกในการแลื่กเปลีื่�ยนสินค้าแลื่ะบริการ
รวมถ่งช�วยพััฒนาความร�วมม่อุระหว�างประเทศ 
ในด้้านวิชาการ	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลื่ยี	แลื่ะเศรษฐกิจิ	
ยกเว้นมาตรฐานสาขัาไฟื้ฟ้ื้าแลื่ะอิุเล็ื่กทรอุนิกส์แลื่ะสาขัา
โทรคมนาคม

  Participation in APEC Sub-committee 
on Standards and Conformance (APEC 
SCSC) 
	 TISI	 is	 the	 focal	 point	 of	 Thailand	 in	 
participating	 with	 APEC	 Sub-committee	 on	 
Standards	and	Conformance	(APEC	SCSC).	In	2019,	
the	first	and	the	second	meeting	of	APEC	SCSC	
were	 hosted	 by	 Chile.	 The	 first	meeting	was	
organized	during	26-27	February	2019	in	Santiago	
and	the	second	meeting	was	held	during	21-22	
August	2019	in	Puerto	Varas,	Chile.	The	important	
agenda	 included	promotion	of	the	activity	of	
standards	 and	 conformity	 assessment	 to	 
support	digital	economy,	increasing	competency	
of	Micro,	Small	and	Medium	Enterprises	(MSMEs)	
by	complying	with	the	international	standards,	
exchange	 of	 Best	 Practices	 such	 as	 in	 food	
safety	 and	 cyber	 secur i ty	 to	 support	 
the	development	of	infrastructure	in	line	with	
the	theme	of	APEC	2019	entitled	“Connecting	
People,	Building	the	Future”	which	focused	on	
4	activities,	namely,	Digital	Society,	Integration	
4.0,	Women,	SMEs	and	 Inclusive	Growth,	and	
Sustainable	Growth.

 Participation in the 42th ISO General 
Assembly
	 The	 International	 Organization	 for	 
Standardization	(ISO)	is	an	international	organization 
which	 develops	 standards	 in	 different	 areas,	
except	 for	 electr ical , 	 electronics	 and	 
telecommunication,	 to	 facilitate	 exchange	 of	
trade	and	service	including	cooperation	in	technical 
areas,	science,	technology	and	economy.
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	 Presently,	 ISO	 has	 164	members.	 ISO	
members	are	the	foremost	standards	organizations 
in	their	countries	and	there	is	only	one	member	
per	country.	Three	categories	of	ISO	membership	
are	as	follows:	(1)	Member	bodies:	121	members	
(including	Thailand)	(2)	Correspondent	members:	
39	members	(3)	Subscriber	members:	4	members
In	standards	development,	 ISO	has	a	total	of	
779	technical	committee	 (TC),	 subcommittee	
(SC)	and	project	committee	(PC).	The	number	
of	published	ISO	standards	is	22,855.	

	 At	present,	TISI	 is	participating	member	
(P-member)	 in	 101	 TC/SC/PC	 and	 observing	
member	(O-member)	in	213	TC/SC/PC.

	 The	ISO	General	Assembly	is	organized	once 
a	year	to	allow	ISO	executives	and	delegates	
of	 the	 national	 standards	 bodies	 as	well	 as	
standards	developing	organizations	and	regional	
standards	 organizations	 to	 be	 informed	 of	 
the	achievements	of	ISO	in	the	past	year	and	
to	consider	the	policy	and	future	direction	of	ISO.	

	 In	2019,	 the	 ISO	General	Assembly	was	
organized	 during	 16-20	 September	 2019	 in	 
Cape	Town,	South	Africa	under	the	theme	of	
“ON	THE	PATH	TO	2030”.	The	meeting	focused	
on	the	preparation	of	ISO	strategy	2030	(2020-2030) 
with	participation	of	members	and	stakeholders	
The	ISO	strategy	2030	consists	of	vision,	mission,	
targets,	key	performance	indicators,	significant	
strategic	issues	and	factors	which	have	effects	
on	the	adaption	of	 the	strategic	plan	to	give	
direction	in	the	work	of	ISO	in	the	next	10	years.

	 ISO	 มีสมาชิกทั�งหมด้	 164	 ประเทศ	 ซ่ี�งมาจิาก 
หน�วยงานด้้านการกำาหนด้มาตรฐานขัอุงประเทศนั�นๆ	
เพีัยงหน�วยงานเดี้ยว	ประกอุบด้้วย	 (1)	 สมาชิกสมบ่รณ์
(Member	bodies)	121	ประเทศ	รวมทั�งประเทศไทย	
(2)	 สมาชิกโต้ตอุบ	 (Correspondent	 members)	 
39	ประเทศ	แลื่ะ	(3)	สมาชิกรับขั�าวสาร	(Subscriber	
members)	 4	 ประเทศ	 มีคณะกรรมการวิชาการที� 
จัิด้ทำามาตรฐาน	 (Technical	 committee-TC,	 
Subcommittee-SC,	Project	committee-PC)	779	คณะ
แลื่ะมีมาตรฐานที�ประกาศใช้แล้ื่ว	รวมทั�งสิ�น	22,855	เร่�อุง	

	 ปัจิจุิบัน	 ประเทศไทยเป็นสมาชิกประเภทร�วม 
ทำางาน	 (Participating	member	 หร่อุ	 P-member)	
แลื่ะสมาชิกประเภทสังเกตการณ์	(Observing	member	
หร่อุ	O-member)	ใน	TC/SC/PC	101	แลื่ะ	213	คณะ	
ตามลื่ำาดั้บ

	 ISO	จิะจัิด้การประชุมสมัชชาใหญ�	(ISO	General	
Assembly-ISO	 GA)	 ปีลื่ะ	 1	 ครั�ง	 เพ่ั�อุให้ผู้่้บริหาร 
ระดั้บส่งขัอุง	 ISO	 ผู้่้บริหารสถาบันมาตรฐานแห�งชาติ	 
ในฐานะผู้่้แทนขัอุงประเทศสมาชิก	 รวมทั�งอุงค์กร	 
ร�วมกำาหนด้มาตรฐานแลื่ะอุงค์กรด้้านมาตรฐานระดั้บ
ภ่มิภาคต�างๆ	เข้ัาร�วมรับทราบผู้ลื่การด้ำาเนินงานในรอุบปีที�
ผู้�านมา	 แลื่ะร�วมพัิจิารณากำาหนด้นโยบายแลื่ะทิศทาง
การด้ำาเนินงานขัอุง	ISO

	 ปีนี�	 การประชุม	 ISO	GA	 ครั�งที�	 42	 จัิด้ข่ั�นเม่�อุ 
วันที�	16-20	กันยายน	2562	ณ	เม่อุงเคปทาวน์	สาธิารณรัฐ
แอุฟื้ริกาใต้	โด้ยได้้กำาหนด้หัวข้ัอุหลัื่ก	(Theme)	ในการ
ประชุม	ค่อุ	“ON	THE	PATH	TO	2030”	มุ�งเน้น	การมี
ส�วนร�วมขัอุงประเทศสมาชิก	รวมถ่งผู้่้มีส�วนได้้เสียในการ
จัิ ด้ทำา แผู้น ยุทธิศาสต ร์ 	 ฉ บับ ปี 	 2564 - 2573	 
(ISO	Strategy	2030)	ประกอุบด้้วย	วิสัยทัศน์	ภารกิจิ	
เป้าหมาย	 ตัวชี�วัด้ความสำาเร็จิ	 ประเด็้นสำาคัญด้้าน 
ยุทธิศาสตร์แลื่ะปัจิจัิยที�ส�งผู้ลื่กระทบต�อุการปรับแผู้น 
ยุทธิศาสตร์	 เพ่ั�อุกำาหนด้ทิศทางการด้ำาเนินงานขัอุง	 
ISO	ในอีุก	10	ปีข้ัางหน้า
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 กิาร์สัมมนาเชิี่งปฏิิบัติกิาร์ร์ะดั้บภ้ัมิภัาค์ 
“ISO Regional Workshop on CASCO 
Educational Toolbox” และกิาร์สัมมนาเชิี่ง
ปฏิิบัติกิาร์ร์ะดั้บชี่าติ “National Workshop 
on Conformity Assessment” 
	 สมอุ.	ร�วมกับ	ISO	จัิด้การสัมมนาเชิงปฏิิบัติการ	
ระหว�างวันที�	20-22	สิงหาคม	2562	ณ	โรงแรม	เชอุราตัน
	แกรนด์้	สุขุัมวิท	กรุงเทพัฯ	ดั้งนี�

	 	 1)	 การสัมมนาเชิงปฏิิบัติการระดั้บภ่มิภาค	
“ISO	Regional	Workshop	on	CASCO	Educational	
Toolbox”	เม่�อุวันที�	20-22	สิงหาคม	2562	โด้ยมผีู้่แ้ทน
จิากประเทศสมาชิก	 ISO	 ในภ่มิภาคเอุเชีย	 รวมทั�งสิ�น	 
22	 ประเทศ	 เข้ัาร�วมการสัมมนา	 ซ่ี�งการจัิด้สัมมนา 
ในครั�งนี� 	 มี วัตถุประสงค์ เพ่ั�อุส�งเสริมความร้่แลื่ะ 
ความเข้ัาใจิพ่ั�นฐาน	 ในด้้านมาตรฐานสำาหรับการตรวจิสอุบ	
รับรอุง

	 	 2)	 การสัมมนาเชิงปฏิิบัติการระดั้บชาติ	 
“National	Workshop	on	Conformity	Assessment”	
เม่�อุวันที�	22	สิงหาคม	2562	มีกลุื่�มเป้าหมายเป็นผู้่้แทนที�
เกี�ยวข้ัอุงจิากหน�วยงานภายในประเทศไทย	 แลื่ะมี 
วัตถุประสงค์เพ่ั�อุมอุบอุงค์ความร้่เร่�อุงกิจิกรรมแลื่ะ 
การด้ำาเนินงานขัอุงคณะกรรมการพััฒนานโยบาย 
ด้้านการตรวจิสอุบรับรอุงให้แก�ผู้่้เข้ัาร�วมสัมมนา	 (ISO’s	 
Committee	 on	 Conformity	 Assessment-ISO/
CASCO)

 กิาร์ร่์วิมกิำาหนด้มาตร์ฐานกัิบ ISO และ 
IEC ในภัาพัร์วิมปร์ะจำาป ี2562
	 สมอุ.	 ในฐานะสมาชิกประเภทร�วมทำางาน	 
(Participating	member	 หร่อุ	 P-member)	 ภายใต้ 
คณะกรรมการวิชาการแลื่ะคณะอุนุกรรมการวิชาการ 
ที�เกี�ยวข้ัอุง	ได้้ร�วมกำาหนด้มาตรฐานระหว�างประเทศกับ	
ISO	แลื่ะ	IEC	โด้ยมีสถิติข้ัอุม่ลื่ดั้งต�อุไปนี�	

 Regional Workshop on CASCO 
Educational Toolbox and National 
Workshop on Conformity Assessment
	 TISI,	 in	 cooperation	with	 ISO,	organized	
the	 following	workshops	during	20-22	August	
2019	 at	 Sheraton	 Grande	 Sukhumvit	 Hotel,	
Bangkok.

	 	 1)	 Regional	 Workshop	 on	 CASCO	 
Educational	Toolbox	during	20-22	August	2019.	
The	workshop	was	participated	by	22	ISO	members 
in	Asia.	The	objective	of	the	workshop	was	to	
promote	 the	 fundamental	 knowledge	 and	 
understanding	of	the	standards	for	conformity	
assessment.

	 	 2)	 National	Workshop	on	Conformity	
Assessment	 on	 22	 August	 2019	 which	 was	 
attended	 by	 representatives	 of	 related	 
organizations	in	the	country.	The	objective	of	
the	workshop	was	to	provide	the	participants	
with	information	on	ISO	Committee	on	Conformity 
Assessment	(ISO/CASCO).

 Participation in the development 
of ISO and IEC standards in 2019
	 TISI	is	a	Participating	member	(P-member)	
of	 the	 following	 ISO	 and	 IEC	 technical	 
committees	and	subcommittees:
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ภาพรวมการร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศกับ ISO 
จำนวน 2,737 เรื่อง และ IEC จำนวน 735 เรื่อง
ระหว่างเดือนมกราคม–เดือนพฤศจิกายน 2562

IECISO

Participation of TISI in the development of 
2,737 ISO standards and 735 IEC standards
(January–November 2019)
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การร่วมกำหนดมาตรฐานกับ ISO และ IEC 
ระหว่างเดือนมกราคม–เดือนพฤศจิกายน 2562 
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 กิาร์รั์บมาตร์ฐาน ISO และ IEC มาเปน็ 
มาตร์ฐานแห่งชี่าติในป ี2562
	 ปี	 2562	 สมอุ.	 ได้้รับมาตรฐาน	 ISO	 IEC	 แลื่ะ 
มาตรฐานอุ่�นๆ	ที�เกี�ยวข้ัอุง	มาเป็นมาตรฐานแห�งชาติ	162	
มาตรฐาน	 โด้ยมีมาตรฐาน	 ISO	 จิำานวน	 57	 มาตรฐาน
IEC	จิำานวน	92	มาตรฐาน	ISO/IEC	จิำานวน	10	มาตรฐาน
แลื่ะมาตรฐานอุ่�นๆ	 จิำานวน	 3	 มาตรฐาน	 สามารถแบ�ง
ประเภทขัอุงกลุื่�มผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรมได้้ดั้งต�อุไปนี�	
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สีและวาร์นิช (Paint and varnish)
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 Adoption of the ISO/IEC Standards 
as National Standards (TISs)
	 In	2019,	TISI	has	adopted	162	ISO	and	IEC	
standards	 as	 national	 standards.	 Among	 the	
standards	adopted,	57	standards	are	ISO	standards, 
92	standards	are	IEC	standards	and	10	standards	
are	 ISO/	 IEC	 standards.	 The	 rest	 3	 standards	
belong	to	others.	The	adopted	standards	can	
be	classified	into	the	product	groups	as	follows:
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กิาร์แก้ิไขปรั์บปรุ์งพัร์ะร์าชี่บัญญัติมาตร์ฐานผู้ลิตภััณฑ์์
อุตสาหกิร์ร์ม (ฉบับท่� 8) พั.ศ. 2562
Industrial Product Standards Act (No.8), B.E 2562 
(2019)

	 สมอุ.	 ได้้แก้ไขักฎหมาย	 พั.ร.บ.	 มาตรฐาน 
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	พั.ศ.	2511	แลื่ะได้้จัิด้ทำาอุนุบัญญัติ	
19	ฉบับแล้ื่วเสร็จิ	ทั�งนี�	เพ่ั�อุให้กฎหมายมีความทันสมัย	
สอุด้คล้ื่อุงกับสถานการณ์แลื่ะนโยบายรัฐบาลื่	 ที�จิะลื่ด้ 
ขัั�นตอุนการทำางาน	เพ่ั�อุอุำานวยความสะด้วกให้ผู้่้ประกอุบการ
ในการด้ำาเนินธุิรกิจิ	 ตามนโยบาย	 Ease	 of	 Doing	 
Business	ขัอุงรัฐบาลื่	ซ่ี�งจิะทำาให้การกำาหนด้มาตรฐาน
ขัอุง	สมอุ.	รวด้เร็วทันต�อุความต้อุงการขัอุงภาคอุุตสาหกรรม
แลื่ะการกำากับด่้แลื่	การทำา	แลื่ะนำาเข้ัาผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม
เป็นไปอุย�างมีประสิทธิิภาพัมากข่ั�น	 สามารถควบคุม 
แลื่ะป้อุงกันสินค้าที�ไม�ได้้มาตรฐานเข้ัาส่�ท้อุงตลื่าด้ได้้ 
อุย�างทันท�วงที	 เป็นประโยชน์ต�อุการคุ้มครอุงผู้่้บริโภค 
แลื่ะเศรษฐกิจิขัอุงประเทศโด้ยรวม	นอุกจิากนี�	ได้้แก้ไขั
บทลื่งโทษให้ส่งข่ั�นให้เหมาะสมกับสภาพัการณ์ปัจิจุิบัน	 
เน่�อุงจิากผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรมที�ไม�เป็นไปตามมาตรฐาน
หลื่ายชนิด้มีม่ลื่ค�าทางเศรษฐกิจิส่ง	 แลื่ะมีผู้ลื่กระทบ 
ต�อุอุุตสาหกรรมขัอุงประเทศเป็นอุย�างมาก	 รวมทั�งมีการ	
ปรับเปลีื่�ยนร่ปแบบในการด้ำาเนินคดี้	 โด้ยกำาหนด้ให้มี 
ผู้่้มีอุำานาจิเปรียบเทียบปรับสามารถเปรียบเทียบปรับได้้	 
เพ่ั�อุให้เกิด้ความรวด้เร็วแลื่ะลื่ด้ภาระคดี้ข่ั�นส่�ศาลื่	 
โด้ย	พั.ร.บ.	มาตรฐานฯ	ฉบับนี�เป็นฉบับที�	8	ที�ได้้มีการแก้ไขั
แลื่ะมีผู้ลื่ใช้บังคับตั�งแต�วันที�	15	กรกฎาคม	2562	ที�ผู้�านมา

	 TISI	has	amended	the	Industrial	Product	
Standards	 Act,	 B.E	 2511	 (1968)	 and	 issued	 
19	subordinate	 legislation	 in	order	 to	update	
the	law	to	be	consistent	with	the	current	situation	
and	 to	 respond	to	 the	government	policy	of	
“ease	of	doing	business”	to	reduce	the	working	
steps	for	business	facilitation.	Under	the	amended 
Act,	the	Industrial	Product	Standards	Act	(No.8),	
B.E	2562	(2019),	standard	development	will	be	
accelerated	to	meet	the	demand	of	industrial	
sector	and	the	supervision	of	production	and	
import	will	be	more	efficient	with	the	timely	
control	 and	 prevention	 of	 non-conforming	
products	from	entering	the	market.	This	will	be	
beneficial	 for	 consumer	 and	 economy	 of	 
the	country	as	a	whole.	Moreover,	 the	penalty	
has	been	amended	to	be	higher	and	suitable	
for	 the	 present	 situation	 as	 some	 of	 the	 
non-conforming	products	have	high	economic	
value	and	has	a	tremendous	impact	on	the	industry 
of	the	country.	In	the	proceeding,	those	who	have	
power	 to	 settle	 all	 offences	 which	 have	 a	 
punishment	of	fine	can	settle	the	offences	in	
order	to	speed	up	the	matter	and	reduce	the	
cases	 to	 the	 court.	 The	 Industrial	 Product	 
Standards	Act	 (No.8)	has	come	 into	 force	on	 
15	July	2019.
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 1. ปฏิิญญาว่ิาด้้วิยุกิาร์มาตร์ฐานท่�ตร์ะหนักิ
ถึึงค์วิามเสมอภัาค์ร์ะหวิ่างหญิงชี่ายุและ 
กิาร์กิำาหนด้มาตร์ฐาน 
	 สมอุ.	ร�วมลื่งนามในปฏิิญญาว�าด้้วยการมาตรฐาน	
ที�ตระหนักถ่งความเสมอุภาคระหว�างหญิงชายแลื่ะ 
การกำาหนด้มาตรฐาน	(Declaration	on	Gender	Responsive 
Standards	and	Standards	Development)	ตามคำาเชิญ
ขัอุงคณะกรรมาธิิการเศรษฐกิจิแห�งสหประชาชาติยุโรป	
(United	 Nations	 Economic	 Commission	 for	 
Europe-UNECE)	 ซี่�งเป็นการยอุมรับในเป้าหมายที�	 5	
การพััฒนาที�ยั�งย่น	(Sustainable	Development	Goals)	
ขัอุงสหประชาชาติแลื่ะเป็นวาระการพััฒนาที�ยั�งย่น 
ปี	 2030	 มีเป้าหมายเพั่�อุความเสมอุภาคหญิงชายแลื่ะ 
เสริมพัลัื่งศักยภาพัแก�ผู้่้หญิงแลื่ะเด็้ก	 ปฏิิญญาดั้งกลื่�าว 
ครอุบคลุื่มกระบวนการกำาหนด้มาตรฐานแลื่ะเน่�อุหาขัอุง
มาตรฐาน	ความสมดุ้ลื่ระหว�างหญิงชายในทุกระดั้บขัอุง
โครงสร้าง	รวมทั�งขัยายความชำานาญให้ครอุบคลุื่มความ
เสมอุภาคระหว�างหญิงชาย	 โด้ยมีอุงค์กรมาตรฐาน 
ระหว�างประเทศแลื่ะสถาบันมาตรฐานต�างประเทศเข้ัาร�วม
ลื่งนาม	 เช�น	 International	 Organization	 for	 
Standardization	(ISO),	International	Electrotechnical 
Commission	 (IEC),	 European	 Committee	 for	
Standardization	(CEN),		European	Committee	for	
Electrotechnical	 Standardization	 (CENELEC),	
ASTM	International	แลื่ะ	British	Standards	Institute	
(BSI)	เป็นต้น	สมอุ.	พิัจิารณาแล้ื่ว	เห็นว�า	สมอุ.	ในฐานะ	
ประเทศสมาชิก	แลื่ะรับมาตรฐาน	ISO	แลื่ะ	IEC	มาใช้	
แลื่ะมีความร�วมม่อุกับสถาบันมาตรฐานต�างประเทศ 
จิะได้้รับประโยชน์ในการร�วมลื่งนามในปฏิิญญาดั้งกลื่�าว
โด้ยสามารถกำาหนด้มาตรฐานขัอุง	สมอุ.	ให้มีความทันสมัย	
สอุด้คล้ื่อุงกับมาตรฐานระหว�างประเทศ	แลื่ะเป็นที�ยอุมรับ	
ขัอุงนานาประเทศอีุกด้้วย

ค์วิามร่์วิมม่อกัิบหน่วิยุงานต่างๆ (SDOs/MoU ฯลฯ)
Cooperation with other organizations

 1. Declaration for Gender Responsive 
Standards and Standards Development 

 At	the	invitation	of	United	Nations	Economic 
Commission	 for	 Europe	 (UNECE),	 TISI	 signed	 
the	 Declaration	 on	 Gender	 Responsive	 
Standards	and	Standards	Development	which	
indicates	the	acknowledgement	of	Goal	5	Gender	
equality	of	the	Sustainable	Development	Goals	
(SDGs)	 in	 the	United	Nations	2030	Agenda	 for	
Sustainable	 Development	which	 is	 to	 achieve	
genderequality	 and	empower	 all	women	 and	
girls.	The	declaration	includes	the	resolution	of	
the	standards	bodies	to	work	towards	gender	 
responsive	 standards,	 gender	 balance	 at	 all	
levels	 within	 the	 wider	 infrastructure	 and	 
enhancement	of	expertise	to	create	and	deliver	
gender	 inclusivity.	 Among	 the	 signatories	 of	 
the	declaration	are	the	International	Organization	
for	 Standardization	 (ISO),	 International	 
Electrotechnical	 Commission	 (IEC),	 European	
Committee	for	Standardization	(CEN),	European	
Committee	for	Electrotechnical	Standardization	
(CENELEC),	ASTM	International,	British	Standards	
Institute	(BSI).	
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 2. พิัธ่ลงนามบันทึกิค์วิามเข้าใจ ในงาน 
วัินรั์บร์องร์ะบบงานโลกิปร์ะจำาปี 2562 
เม่�อวัินท่� 7 มิถุึนายุน 2562 ณ ศ้นย์ุแสด้งสินค้์า 
และกิาร์ปร์ะชุี่ม อิมแพ็ัค์ เม่องทองธาน่ จำานวิน 
2 เร่์�อง ค่์อ
	 2.1	 พิั ธีิลื่งนามบันท่กความเข้ัาใจิว�าด้้วย 
ความร�วมม่อุในการพััฒนาการตรวจิสอุบแลื่ะรับรอุง 
หน�วยตรวจิสอุบความใช้ได้้	 แลื่ะทวนสอุบก๊าซีเร่อุน
กระจิก	 ตามมาตรการ	 CORSIA	 ระหว�างสำานักงาน
มาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	(สมอุ.)	แลื่ะสำานักงาน
การบินพัลื่เร่อุนแห�งประเทศไทย	 (กพัท.)	 โด้ยมี
วัตถุประสงค์เพ่ั�อุสร้างความร�วมม่อุระหว�าง	 สมอุ.	 แลื่ะ	
กพัท.	ในการพััฒนาการตรวจิสอุบแลื่ะรับรอุงหน�วยตรวจิสอุบ
ความใช้ได้้	 แลื่ะทวนสอุบก๊าซีเร่อุนกระจิกตามมาตรการ 
CORSIA	ให้เป็นไปตามแนวทางสากลื่	โด้ยมุ�งเน้นให้เกิด้
ประโยชน์ส่งสุด้ต�อุประเทศ

	 2.2	 พิัธีิลื่งนามบันท่กความเข้ัาใจิว�าด้้วยความ
ร�วมม่อุด้้านการพััฒนาโครงสร้างพ่ั�นฐานทางคุณภาพั 
ขัอุงประเทศ	 ระหว�างสำานักงานมาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์ 
อุุตสาหกรรม	(สมอุ.)	กระทรวงอุุตสาหกรรม	แลื่ะสถาบัน	
มาตรวิทยาแห�งชาติ	 (มว.)	 กระทรวงการอุุด้มศ่กษา	
วิทยาศาสตร์	วิจัิย	แลื่ะนวัตกรรม	โด้ยมีวัตถุประสงค์เพ่ั�อุ
ร�วมกนัพััฒนาโครงสรา้งพ่ั�นฐานทางคณุภาพัขัอุงประเทศ	
ให้มีความเข้ัมแข็ังแลื่ะเป็นไปตามหลัื่กปฏิิบัติสากลื่	
ยกระด้ับความร้่ความเข้ัาใจิ	 แลื่ะความรับร้่ขัอุงทุกฝ่าย 
ที�เกี�ยวข้ัอุง	นำาไปส่�การทำางานร�วมกันอุย�างเป็นระบบแลื่ะ
มีประสทิธิิภาพั	อุนัก�อุใหเ้กิด้การพััฒนาขัดี้ความสามารถ	
แลื่ะเพิั�มศักยภาพัในการแขั�งขัันทางการค้าระหว�าง 
ประเทศขัอุงภาคอุุตสาหกรรมแลื่ะบริการ	แลื่ะสามารถ
ผู้ลัื่กดั้นให้ประเทศไทยมีส�วนร�วมในการกำาหนด้มาตรฐาน
ระหว�างประเทศขัอุงสินค้าแลื่ะบริการที�สำาคัญต�อุการ 
พััฒนาเศรษฐกิจิขัอุงประเทศ	 รวมทั�งสามารถใช้เป็น 
เคร่�อุงม่อุในการพััฒนาตลื่าด้สินค้าภายในประเทศให้ 
กลื่ายเป็นตลื่าด้สินค้าคุณภาพัได้้ในอุนาคต

 2. MoUs signing on 2019 World 
Accreditation Day in the cerebration of 
the 2019 World Accreditation Day  
organized on 7 June 2019 at the IMPACT 
Exhibition and Convention Center, 
Muang Thong Thani, TISI signed the 
following Memorandum of Understanding 
(MoUs):
	 2.1	Memorandum	of	 Understanding	 on	
the	 cooperation	 in	 the	 accreditation	 of	 
greenhouse	 gas	 validation	 and	 verification	 
bodies	in	accordance	with	the	measure	of	the	
Carbon	Offsetting	 and	Reduction	Scheme	 for	
International	Aviation	(CORSIA)	between	TISI	and	
the	 Civil	 Aviation	 Authority	 of	 Thailand.	 
The	objective	was	to	create	cooperation	between	
the	 two	 organizations	 in	 development	 of	 
the	accreditation	of	greenhouse	gas	validation	
and	 verification	 bodies	 in	 accordance	 with	 
the	 CORSIA	 measure	 in	 compliance	 with	 
the	international	guidelines.

	 2.2	Memorandum	of	 Understanding	 on	
the	 cooperation	 in	 the	 development	 of	 
the	quality	infrastructure	between	TISI	(Ministry	
of	Industry)	and	the	National	Institute	of	Metrology 
(Thailand)	(Ministry	of	Higher	Education,	Science,	
Research	and	Innovation).	The	objective	was	to	
cooperate	 in	 the	 strengthening	 of	 quality	 
infrastructure	to	comply	with	the	international	
standards.	
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 3. สมอ. ได้้ลงนามบันทึกิค์วิามเข้าใจ 
(Memorandum of Understanding – MoU) 
ค์วิามร่์วิมม่อด้้านกิาร์กิำาหนด้มาตร์ฐานกัิบ 
องค์์กิร์กิำาหนด้มาตร์ฐาน ร่์วิมกัิบ กิร์มกิาร์แพัทย์ุ
แผู้นไทยุและกิาร์แพัทย์ุทางเล่อกิ
	 เพ่ั�อุด้ำาเนินการกำาหนด้มาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์จิาก 
สมุนไพัรไทยเป็นมาตรฐาน	 มอุก.	 อัุนจิะเกิด้ประโยชน์ 
ในการพััฒนาผู้่้ประกอุบการสมุนไพัรในประเทศ	 แลื่ะ 
ยกระดั้บอุุตสาหกรรมสมุนไพัรไทยให้ได้้มาตรฐาน	แลื่ะ
สร้างความมั�นใจิแก�ผู้่้บริโภคในการใช้สมุนไพัร

 4. สำา นักิงานมาตร์ฐานผู้ลิต ภััณฑ์์ 
อุตสาหกิร์ร์ม (สมอ.) ปร์ะสานกัิบกิร์ะทร์วิง 
กิาร์อุด้มศึกิษา วิิทยุาศาสตร์์ วิิจัยุ และ
นวัิตกิร์ร์ม ด้ำาเนินกิาร์เพ่ั�อให้สามาร์ถึนำาไปส่้
กิาร์ผู้ลิตเป็นผู้ลิตภััณฑ์์อุตสาหกิร์ร์มต่อไป 
และจัด้ทำามาตร์ฐานผู้ลิตภััณฑ์์นวัิตกิร์ร์ม
	 เพ่ั�อุให้สอุด้คล้ื่อุงกับนโยบายขัอุงรัฐบาลื่ใน 
การส�งเสริมแลื่ะยกระดั้บผู้่้ประกอุบการ	โด้ยเฉพัาะ	SMEs	
โด้ยบรรจุิไว้ในแผู้นแม�บทการกำาหนด้มาตรฐาน	 แลื่ะได้้ 
แต�งตั�งคณะอุนุกรรมการพิัจิารณาการกำาหนด้มาตรฐาน
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์นวัตกรรม	 เพ่ั�อุให้การด้ำาเนินงานขัอุง	 สมอุ.	 
เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลื่ด้้วยความรวด้เร็ว	 ต�อุเน่�อุง	
เป็นไปอุย�างมีประสิทธิิภาพัแลื่ะเกิด้ประสิทธิิผู้ลื่	 แลื่ะ
คณะกรรมการวิชาการรายสาขัา	คณะที�	70	มาตรฐาน
นวัตกรรมเป็นผู้่้รับผิู้ด้ชอุบการกำาหนด้มาตรฐาน
นวัตกรรม

 3. MoU signing in standards  
development between TISI, standard 
developing organizations and Department 
of Thai Traditional and Alternative 
Medicine
	 The	objective	of	the	MoU	was	to	develop	
standards	 for	 herbal	 products	which	will	 be	
beneficial	for	the	local	producer	development	
and	to	upgrade	the	Thai	herbal	industry	and	to	
increase	confidence	of	the	consumers.

 4. Cooperation between TISI and 
Ministry of Higher Education, Science, 
Research and Innovation in the  
development of innovative products
	 To	respond	to	the	government	policy	in	
the	development	of	entrepreneurs	particularly	
the	SMEs,	TISI	has	included	the	development	
project	 in	 the	 master	 plan	 of	 standards	 
development.	Moreover,	a	sub-committee	for	
the	development	of	the	standards	for	innovative	
products	 has	 been	 established	 under	 the	 
sectoral	 technical	 committee	 70	 which	 is	 
responsible	for	innovative	standards.
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	 ปัจิจุิบัน	การซ่ี�อุขัายผู้ลิื่ตภัณฑ์์ต�างๆ	ผู้�านเคร่อุขั�าย
อิุนเทอุร์เน็ตหร่อุการพัาณิชย์อิุเล็ื่กทรอุนิกส์	(e-Commerce)	
มีแนวโน้มเพิั�มส่งข่ั�น	โด้ยจิากข้ัอุม่ลื่ผู้ลื่สำารวจิจิาก	ETDA	
พับว�าพัาณิชย์อิุเล็ื่กทรอุนิกส์ขัอุงประเทศเติบโตอุย�าง 
ต�อุเน่�อุง	ระหว�าง	8-10%	ต�อุปี	ในช�วง	10	ปีที�ผู้�านมา	
พับว�า	จิากจิำานวนผู้่้ใช้เพีัยง	9.3	ล้ื่านคน	ในปี	2551	นั�น	
ปัจิจุิบันมีการใช้งานเพิั�มมากข่ั�นอุย�างก้าวกระโด้ด้ถ่ง	 
45	 ล้ื่านคน	 สะท้อุนให้เห็นถ่งพัฤติกรรมขัอุงผู้่้บริโภค 
ที�เปลีื่�ยนไปตามยุคสมัย	ซ่ี�งมาจิากการพััฒนาขัอุงเทคโนโลื่ยี
การส่�อุสารเข้ัาส่�ยุค	5G	ทั�งเคร่�อุงม่อุส่�อุสารที�มีราคาถ่กลื่ง	
ทำาให้คนเข้ัาถ่งเคร่อุขั�ายอุนิเทอุร์เน็ตได้้มากข่ั�น	ส�งผู้ลื่ให้
ตลื่าด้อีุคอุมเมิร์ซีขัอุงประเทศไทยเติบโตข่ั�นอุย�างมาก 
ทั�งจิำานวนผู้่้ซ่ี�อุแลื่ะผู้่้ขัายทางอุอุนไลื่น์

	 เม่�อุมีการซ่ี�อุขัายผู้�านทางอุอุนไลื่น์เพิั�มมากข่ั�น	 
แน�นอุนว�าอุาจิมีการนำาสินค้าที�ไม�ได้้มาตรฐานหร่อุ 
ไม�ปลื่อุด้ภัยในการใช้งานมาจิำาหน�ายผู้�านช�อุงทางพัาณิชย์
อิุเล็ื่กทรอุนิกส์ได้้ง�าย	 โด้ยเฉพัาะสินค้าที�เป็นมาตรฐาน
บังคับที�อุย่�ภายใต้การควบคุมขัอุงสำานักงานมาตรฐาน
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	 ได้้แก�	 กลุื่�มผู้ลิื่ตภัณฑ์์ไฟื้ฟ้ื้า	 
(เช�น	 เคร่�อุงใช้ไฟื้ฟ้ื้าแลื่ะบริภัณฑ์์ส�อุงสว�าง)	 กลุื่�มวัสดุ้ก�อุสร้าง	 
(เช�น	ก๊อุกนำ�า	ฝักบัวอุาบนำ�า	กระเบ่�อุง	แลื่ะโถสุขัภัณฑ์์)	
กลุื่�มผู้ลิื่ตภัณฑ์์ทางการแพัทย์	อุาหาร	แลื่ะกลุื่�มผู้ลิื่ตภัณฑ์์เคมี
ด้้วยเหตุนี�	 สมอุ.	 จ่ิงเล็ื่งเห็นความสำาคัญในการเฝ้าระวัง
สินค้าที�จิำาหน�ายผู้�านช�อุงทางด้งักลื่�าว	รวมทั�ง	ป้อุงปราม
ไม�ให้สินค้าที�ไม�ได้้คุณภาพัแลื่ะไม�ปลื่อุด้ภัยในการใช้งาน
ถ่งม่อุผู้่้บริโภค	

กิาร์กิำากัิบด้้แลสินค้์าท่�จำาหน่ายุโด้ยุช่ี่องทางพัาณิชี่ย์ุ 
อิเล็กิทร์อนิกิส์ (e-Commerce)

	 At	present,	the	sale	of	products	on	Internet	
or	 e-Commerce	 has	 become	more	 popular.	
From	the	survey	of	the	Electronic	Transactions	
Development	 Agency	 (ETDA),	 the	 continuous	
growth	of	e-Commerce	was	8-10	percent	per	
year	during	the	past	10	years.	In	2008,	the	number 
of	users	of	online	transaction	was	9.3	million	
whereas	 the	 number	 of	 the	 users	 today	 has	
increased	to	45	million.	This	reflects	the	changing	
behavior	of	consumers	as	a	result	of	the	development 
of	 telecommunication	 technology	 which	 
approaches	 the	 age	 of	 5G	 and	 the	 cheaper	
telecommunication	devices	enabling	people	to	
have	more	access	 to	 Internet.	Consequently,	
the	number	of	buyers	and	sellers	in	the	online	
transactions	has	grown	considerably.

	 With	the	increasing	online	transactions,	it	
has	 become	 possible	 for	 the	 online	 sale	 of	
non-conforming	 products	 to	 the	 standards	 
particularly	 the	 products	 under	mandatory	
standards	 of	 TISI	 such	 as	 electrical	 products	
(electrical	appliances	and	lighting	equipment),	
construction	materials	(faucet,	showerhead,	tile	
and	toilet	bowl),	medical	products,	food	and	
chemical	 products,	 etc.	 Therefore,	 TISI	 has	 
realized	the	necessity	to	monitor	the	products	
on	online	transactions	to	prevent	the	sale	of	
non-conforming	products.

Supervision of the products in online transactions 
(e-Commerce)
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	 ที�ผู้�านมา	สมอุ.	ได้้ด้ำาเนินการเฝ้าระวังการจิำาหน�าย	
สินค้าผู้�านช�อุงทางอุอุนไลื่น์	ทั�งการเข้ัาตรวจิสอุบสถานที�	
เก็บสินค้า	การขัอุความร�วมม่อุผู้่้จิำาหน�ายสินค้าอุอุนไลื่น์	
การประสานความร�วมม่อุกับภาครัฐแลื่ะภาคเอุกชน	โด้ย
ต้นปี	 2562	 มีการเชิญผู้่้ประกอุบการสินค้าอุอุนไลื่น์
50	 ราย	ประชุมชี�แจิงข้ัอุกฎหมาย	แลื่ะหลัื่กเกณฑ์์ต�างๆ 
ขัอุง	สมอุ.	นอุกจิากนั�น	สมอุ.	ยังมีการประสานงานกับ
หน�วยงานเคร่อุขั�ายต�างๆ	อุย�างต�อุเน่�อุง	ได้้แก�	การประชุม 
ร�วมกับ	 สคบ.	 แลื่ะสำานักงานพััฒนาธุิรกรรมทาง 
อิุเล็ื่กทรอุนิกส์	(ETDA)	เพ่ั�อุหาแนวทางการทำางานร�วมกัน

	 ทั�งนี�	เม่�อุวันที�	30	ตุลื่าคม	2562	สมอุ.	แลื่ะ	ETDA	 
ได้้ลื่งนามบันท่กข้ัอุตกลื่งความร�วมม่อุ	 (MOU)	 เร่�อุง	 
การคุ้มครอุงผู้่้บริโภคในการซ่ี�อุขัายสินค้าแลื่ะบริการ 
ในตลื่าด้อุอุนไลื่น์	 รวมทั�ง	 สมอุ.	 ได้้เข้ัาร�วมลื่งนาม 
เป็นสักขีัพัยานในพิัธีิลื่งนามบันท่กข้ัอุตกลื่งความร�วมม่อุ	
เร่�อุงการคุ้มครอุงผู้่้บริโภคในการซ่ี�อุขัายสินค้าแลื่ะ
บริการในตลื่าด้อุอุนไลื่น์ระหว�างอุงค์กรคุ้มครอุงผู้่้บริโภค
ได้้แก�	สมาคมสหพัันธ์ิอุงค์กรผู้่้บริโภค	ม่ลื่นิธิิเพั่�อุผู้่้บริโภค
หน�วยงานภาครัฐ	 (กระทรวงดิ้จิิทัลื่เพ่ั�อุเศรษฐกิจิแลื่ะ 
สังคม)	 กับกลุื่�มผู้่้ประกอุบการ	 ได้้แก�	 (สภาหอุการค้า 
แห�งประเทศไทย)	 สมาคมผู้่้ประกอุบการพัาณิชย์
อิุเล็ื่กทรอุนิกส์รวมทั�งผู้่้ให้บริการตลื่าด้อุอุนไลื่น์/ผู้่้ให้
บริการขันส�ง	ได้้แก�บริษัท	เซ็ีนทรัลื่เจิดี้	คอุมเมอุร์ซี	จิำากัด้
บริษัท	แอุลื่เอ็ุนดั้บเบิ�ลื่ย่	จิำากัด้	เป็นต้น

	 TISI	has	monitored	the	sale	of	non-compliant 
products	by	the	online	transactions	by	inspection	
of	the	products	storage	and	requested	cooperation 
of	the	sellers	and	public	and	private	sectors.	 
At	the	beginning	of	2019,	50	entrepreneurs	were	
invited	to	a	meeting	to	be	informed	on	the	law	
and	criteria	enforced	by	TISI.	Further	more,	TISI	
has	 cooperated	 continuously	 with	 the	 
network	 organizations	 such	 as	 Office	 of	 
the	Consumer	Protection	Board	and	ETDA.	

	 On	30	October	2019,	TISI	and	ETDA	signed	
a	Memorandum	 of	 Understanding	 (MoU)	 on	
“Consumer	protection	concerning	the	sale	of	
products	 and	 service	 in	 online	 transactions”.	
Moreover,	TISI	witnessed	the	signing	of	an	MoU	
on	“Consumer	protection	concerning	the	sale	
of	products	and	service	in	online	transactions”	
among	the	relevant	parties,	namely,	the	consumer 
protection	 organizations	 (The	 Association	 of	
Confederation	of	Consumer	Organization,	Thailand 
(ACCOT)) , 	 Foundat ion	 for	 Consumers)	 
the	government	agency	(Ministry	of	Digital	for	
Economy	 and	 Society)	 the	 entrepreneurs	 
(the	 Thai	 Chamber	 of	 Commerce,	 Thai	 
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e-Commerce	Association)	and	the	e-Marketplaces 
service	provider	and	shipment	service	provider	
(Central	JD	Commerce	Company	Limited	and	
LNW	Company	Limited).

	 In	 the	 inspection,	 from	 the	 search	 of	 
information	of	the	online	shops,	TISI’s	ad	hoc	
team	of	officers	have	confiscated	2,584	items	
which	failed	to	meet	the	standards	amounting	
to	10,198,963	Baht.	Most	were	electrical	products.		

	 ทั�งนี� 	 สมอุ.	 โด้ยทีมเฉพัาะกิจิเข้ัาตรวจิจัิบ 
แหลื่�งเก็บสินค้า	โด้ยส่บค้นจิากข้ัอุม่ลื่ร้านค้าอุอุนไลื่น์พับ
สินค้าที�ไม�ได้้มาตรฐาน	สามารถย่ด้อุายัด้ทั�งหมด้	2,584	
รายการ	รวมม่ลื่ค�า	10,198,963	บาท	เป็นสินค้าในกลุื่�ม
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์ไฟื้ฟ้ื้ามากที�สุด้
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สรุปการดําเนินงานในรอบป ี2562
Achievements in the year 2019



สรุปการดําเนินงานในรอบป ี2562
Achievements in the year 2019



ผู้ลกิาร์ด้ำาเนินงานในร์อบป ี2562
Achievements in the year 2019

	 •	 การกำาหนด้มาตรฐาน
	 •	 การรับรอุงมาตรฐาน
	 •	 การส�งเสริมแลื่ะพััฒนาด้้านการมาตรฐาน

	 •	 Standards	development
	 •	 Conformity	assessment
	 •	 Standardization	promotion	and	development

กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
Standard for community product 

กําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)
TIS S

กําหนดมาตรฐาน
Standards Development

กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
Thai Industrial Standard (TIS)

243
เร่ือง

Standards

40
เร่ือง

Standards

62
เร่ือง

Standards

ร่วมกําหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ
Development of international standards

2,180
เร่ือง

Standards

อนุญาต/รับรองมาตรฐาน
Certification/Accreditation

อนุญาตตาม มอก.
Certification

according to TISs

รับรองระบบงาน
Accreditation

รับรอง มอก.เอส
Certified by TIS S

รับรองตาม มผช.
Certification according to

the standards for
community product

10,266
ฉบับ

Licenses

309
ฉบับ

Certificates

19
ฉบับ

Certificates

9,944
ฉบับ

Certificates
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ควบคุมผลิตภัณฑ์ให้เปน็ไปตามมาตรฐาน
Surveillance

6,223
คร้ัง

Times

ตรวจติดตามผู้ได้รับอนุญาตตาม มอก.
Conduct surveillance on licensee
according to TISs

120
คร้ัง

Times

ตรวจติดตามผู้ได้รับการรับรองระบบงาน
Conduct surveillance on 

the accredited organizations

1,139
คร้ัง

Times

ตรวจติดตามผู้ได้รับการรับรองตาม มผช.
Conduct surveillance on
the certified community enterprises

1,215
ร้าน

Shops

ตรวจควบคุมสถานทีจํ่าหน่าย
Conduct inspection of

the selling establishments

บุคลากรภาครัฐและเอกชนได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาด้านการมาตรฐาน
Promotion and development of personnel
of public and private organizations

การส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน
Standardization promotion and development

15,497
ราย

Participants

เปรียบเทียบปรับ
Fine payment

คดี
Cases

การดําเนินคดี
Legal proceedings

การแจ้งเตือนก่อนพักใช้มาตรา 40
Notification prior to the suspension of

licenses according to section 40 of the Act

การดําเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทําผิด พ.ร.บ. มาตรฐานฯ
Legal proceedings on the violation of the Industrial Product Standards Act 

115
คดี

Cases

34
ราย

Licensees

8
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มาตรฐานท่ีน่าสนใจ
Interesting Standards



มาตรฐานท่ีน่าสนใจ
Interesting Standards



	 รัฐบาลื่ให้ความสำาคัญกับการพััฒนาประเทศไปส่�
ความมั�นคง	มั�งคั�ง	แลื่ะยั�งยน่	ภายใต้โมเด้ลื่เศรษฐกิจิใหม�	
ค่อุ	 “BCG”	 (Bio	 Economy,	 Circular	 Economy,	
Green	 Economy	 ซ่ี�งเป็นแนวคิด้ที�จิะเร�งรัด้การพััฒนา	
เศรษฐกิจิขัอุงประเทศให้ประสบความสำาเร็จิควบค่�ไปกับ 
การใส�ใจิด้้านสิ�งแวด้ล้ื่อุม	ภายใต้ภารกิจิกระทรวงอุุตสาหกรรม
สมอุ.	ซ่ี�งรับผิู้ด้ชอุบในการกำาหนด้มาตรฐานขัอุงประเทศ
ได้้จัิด้ตั�งคณะอุนุกรรมการวิชาการ	 รายสาขัาคณะที�	 5	
เศรษฐกิจิหมุนเวียน	 ประกอุบด้้วยผู้่้เชี�ยวชาญจิาก 
หน�วยงานต�างๆ	 ทั�งภาครัฐแลื่ะเอุกชน	 โด้ยได้้จัิด้ทำา
มาตรฐานการตรวจิสอุบแลื่ะรับรอุงแห�งชาติ	แนวทางการ
ใช้หลัื่กการเศรษฐกิจิหมุนเวียนในอุงค์กร	มาตรฐานเลื่ขัที�	
มตช.	 2–2562	 โด้ยใช้มาตรฐาน	 BS	 8001:2017	 
Framework	for	implementing	the	principles	of	
the	 circular	 economy	 in	 organizations-Guide	 
ขัอุงประเทศอัุงกฤษเป็นแนวทาง

นโยุบายุรั์ฐบาลด้้าน BCG
Government policy concerning BCG

	 The	government	has	given	importance	to	
the	country	development	leading	to	stability,	
prosperity	and	sustainability	by	using	the	new	
economic	model	 of	 “Bio	 Economy,	 Circular	
Economy	and	Green	Economy	(BCG)”	which	is	
an	approach	to	accelerate	successful	economic	
development	coupled	with	the	environmental	
concern.	Under	Ministry	of	Industry,	TISI,	which	
is	responsible	for	standards	development	has	
established	Sectoral	Subcommittee	5:	Circular	
Economy	consisting	of	experts	from	public	and	
pr ivate	 sectors	 to	 be	 responsible	 for	 
the	development	of	the	Standard	for	Conformity 
Assessment	2-2562	(2019)	:	Guide	for	implementing 
the	principles	of	circular	economy	in	organization	
which	is	based	on	the	British	standard	BS	8001:	
2017	Framework	for	implementing	the	principles	
of	circular	economy	in	organization-Guide.
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	 สมอุ.	ได้้ด้ำาเนินการตามนโยบายรัฐบาลื่ด้้าน	BCG	
โด้ยการกำาหนด้มาตรฐานพัลื่าสติกชีวภาพั	 การนำาวัสดุ้ 
เหล่ื่อุใช้มาหมุนเวียนใช้ใหม�	 แลื่ะมาตรฐานเศรษฐกิจิ	
หมุนเวียน	เพ่ั�อุให้ภาคอุุตสาหกรรมสามารถอุนรัุกษ์แลื่ะ
ลื่ด้ผู้ลื่กระทบด้้านสิ�งแวด้ล้ื่อุมได้้อุย�างยั�งย่น	 ทั�งในด้้าน	
วัตถุดิ้บ	กระบวนการผู้ลิื่ต	แลื่ะกระบวนการกำาจัิด้	โด้ย
มุ�งเน้นการใช้นวัตกรรมแลื่ะเทคโนโลื่ยี	 โด้ยผู้ลิื่ตภัณฑ์์ 
พัลื่าสติกชีวภาพัเป็นหน่�งในกลุื่�มผู้ลิื่ตภัณฑ์์เป้าหมาย	 
ทั�งในแง�ช�วยเพิั�มการใช้วัตถุดิ้บทางการเกษตร	 เช�น	 อุ้อุย 
มันสำาปะหลัื่ง	นำ�ามันปาล์ื่ม	อีุกทั�ง	ลื่ด้ปัญหาด้้านสิ�งแวด้ล้ื่อุม
เร่�อุงขัยะพัลื่าสติก	 เน่�อุงจิากมีคุณสมบัติการย�อุยสลื่าย 
ได้้ทางชีวภาพั	 สามารถนำาไปกำาจัิด้ได้้ด้้วยกระบวนการ 
เดี้ยวกับขัยะอิุนทรียทั์�วไป	นอุกจิากนี�	ผู้ลิื่ตภัณฑ์์พัลื่าสติก	
ชีวภาพัยังเป็นกลื่ไกสำาคัญในการขัับเคล่ื่�อุนเศรษฐกิจิ 
ในร่ปแบบ	BCG	(Bio-Circular-Green)	

 1. Bio Economy	พัลื่าสติกชีวภาพัมีส�วนขัับเคล่ื่�อุน
เศรษฐกิจิชีวภาพัอุย�างมาก	เริ�มจิากการเปลีื่�ยนแปลื่งการใช้
วัตถุประเภทฟื้อุสซิีลื่	 ได้้แก�	 นำ�ามันดิ้บ	 ถ�านหิน	 มาใช้
วัตถุดิ้บทางการเกษตร	 เป็นวัตถุดิ้บในการผู้ลิื่ต	พัลื่าสติก	
ร�วมกับเทคโนโลื่ยีทางชีวภาพัพััฒนาจุิลิื่นทรีย์ที�สามารถ
เปลีื่�ยนโมเลื่กุลื่ในแป้งแลื่ะนำ�าตาลื่	 ให้เกิด้เป็นสารตั�งต้นใน
การผู้ลิื่ตพัลื่าสติกทางชีวภาพั	เช�น	กรด้แล็ื่กติก	สำาหรับ
พัอุลื่ิแล็ื่กติกแอุซิีด้	 (PLA)	 หร่อุใช้กลีื่ เซีอุรีนใน 
นำ�ามันพ่ัชมาใช้เป็นสารตั�งต้นสำาหรับผู้ลิื่ตอีุพ็ัอุกซีีเรซิีน		

 2. Circular Economy	 ในแง�การหมุนเวียน	
กลัื่บมาใช้ใหม�	 หลื่ายคนอุาจิมอุงไปที�การนำาพัลื่าสติก 
ทั�วไป	เช�น	พัอุลิื่เอุทิลีื่น	(PE)	พัอุลิื่เอุทิลีื่นเทเรฟื้แทเลื่ต	
(PET)	กลัื่บมารีไซีเคิลื่	แต�ถ้ามอุงในภาพักว้างขัอุงพัลื่าสติก	
ชีวภาพัประเภทย�อุยสลื่ายได้้ทางชีวภาพั	 จิะพับว�าเกิด้ 
กระบวนการหมุนเวียนในแบบ	life	circle	กลื่�าวค่อุ	เริ�มต้น
จิากวัตถุดิ้บทางการเกษตร	 เม่�อุสิ�นสุด้การใช้งานถ่กนำาไป
กำาจัิด้ผู้�านกระบวนการหมักทางชีวภาพั	 (composting)	
ได้้เป็นปุ�ยหมัก	 ซ่ี�งถ่กนำาไปใช้ปล่ื่กพ่ัชแล้ื่วได้้วัตถุดิ้บ
ทางการเกษตรกลัื่บมาใช้ในการผู้ลิื่ตพัลื่าสติกชีวภาพัอีุกครั�ง
 

	 In	responding	to	the	government	policy	
regarding	BCG,	TISI	has	developed	several	standards	
for	 bioplastics	 and	 standards	 for	 recycled	 
materials	and	is	in	the	process	of	development	
of	standard	for	circular	economy.	The	purpose	
is	to	help	the	industry	to	conserve	the	environment 
and	 to	 reduce	 environmental	 impact	 with	 
sustainability	in	terms	of	raw	materials,	production	
process	and	waste	disposal	by	means	of	innovation 
and	technology.	Bioplastics,	owing	to	its	property 
in	being	biodegradable	and	can	be	disposed	by	
the	same	process	as	organic	waste,	is	a	target	
product	which,	not	only	promotes	the	use	of	
agricultural	materials	such	as	sugarcane,	cassava	
and	palm	oil,	but	also	reduces	the	environmental 
problem	in	terms	of	plastics	waste.	Moreover,	
bioplastics	product	is	an	important	mechanism	
of	 economy	 driving	 in	 the	 Bio-Circular-Green	
model	as	follows:	

 1. Bio Economy	Bioplastics	has	an	active	
role	in	bio	economy	driving.	In	the	production	
of	bioplastics,	the	raw	material	is	changed	from	
fossil	material	such	as	crude	oil	and	coal	to	raw	
agricultural	material.	Biotechnology	is	used	to	
develop	microorganism	which	changes	molecules	
of	starch	and	sugar	to	be	reactant	in	bioplastic	
production	such	as	lactic	acid	to	be	polylactic	
acid	(PLA)	or	glycerine	in	vegetable	oil	as	reactant	
in	the	production	of	epoxy	resin.

 2. Circular Economy	Recycling	generally	
refers	to	plastics	in	general	such	as	polyethylene	
(PE)	 and	 polyethylene	 terephthalate	 (PET).	
However,	biodegradable	plastics	has	a	life	cycle	
process.	The	product	starts	from	raw	agricultural	
material	 and	 ends,	 after	 being	 used,	 by	 
the	composting	process	to	become	fertilizer	for	
use	in	tree	planting	and	raw	material	for	a	new	
production	of	biodegradable	plastics.
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 3. Green Economy	 เศรษฐกิจิสีเขีัยวมุ�งเน้น	
ความเป็นมิตรต�อุสิ�งแวด้ล้ื่อุม	นอุกจิากพัลื่าสติกชีวภาพั 
จิะลื่ด้ปริมาณขัยะพัลื่าสติกแล้ื่ว	 ยังเป็นผู้ลิื่ตภัณฑ์์ที�ลื่ด้ 
การปลื่�อุยก๊าซีเร่อุนกระจิก	 (CO2)	 จิากการที�ใช้ก๊าซี 
คาร์บอุนได้อุอุกไซีด์้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเพ่ั�อุ 
ให้เกิด้เป็นวัตถุดิ้บตั�งต้นในการผู้ลิื่ต	 มีส�วนสำาคัญในการ
จัิด้การด้้านขัยะ	 ช�วยแยกขัยะอิุนทรีย์อุอุกมากำาจัิด้ทาง
ชีวภาพัได้้อุย�างถ่กต้อุง	 ลื่ด้กระบวนการคัด้แยกแลื่ะปนเป้�อุน 
ขัอุงขัยะพัลื่าสติกทั�วไปที�สามารถนำากลัื่บไปรีไซีเคิลื่	 
(มอุก.2793-2560	ถุงพัลื่าสติกสลื่ายตัวได้้สำาหรับรอุงรับม่ลื่ฝอุย) 
นอุกจิากนี�	 ผู้ลิื่ตภัณฑ์์พัลื่าสติกชีวภาพัยังมีส�วนผู้ลัื่กดั้น
เกษตรอิุนทรีย์ในการลื่ด้ใช้สารเคมีในการกำาจัิด้วัชพ่ัช	 เช�น	
การใช้ฟิื้ล์ื่มพัลื่าสติกคลุื่มดิ้นแตกสลื่ายได้้ทางชีวภาพั
สำาหรับงานเกษตรกรรม	 (มอุก.2997-2562)	 อีุกทั�งลื่ด้ 
ขัั�นตอุนการร่�อุฟิื้ล์ื่มพัลื่าสติกที�จิะเป็นขัยะพัลื่าสติก	 
โด้ยเพีัยงไถกลื่บในขัั�นตอุนการเตรียมดิ้นสำาหรับการ 
เพัาะปล่ื่กรอุบใหม�

Biodegradable & Compostable 
Plastic Products

Bioplastics
Granulates

Bio
refinery

Plant 
Fertilizer

Biowaste treatment 
industrial 
compost plant

Separate 
collection 
of biowaste

Biowas bin

Organic
Recycling

Bio-Gas

Compost

 3. Green Economy	Concerning	the	Green	
Economy	which	 focuses	 on	 the	 environmental-	
friendly	property,	apart	from	the	reduction	of	
plastics	waste,	bioplastics	reduces	emission	of	
greenhouse	 gas	 as	 carbon	 dioxide	 is	 used	 in	 
the	photosynthesis	process	to	obtain	reactant	in	
the	production.	Moreover,	bioplastics	contributes	
to	waste	management	by	helping	to	separate	
organic	 waste	 for	 biodisposal	 and	 reduces	 
the	process	of	waste	separation	and	contamination	
of	 the	 plastic	 waste	 in	 general	 for	 recycling	 
(TIS	2793-2560	Compostable	plastic	bag	for	waste).	
Moreover,	bioplastics	helps	to	reduce	the	use	
chemical	 in	weed	control	such	as	the	use	of	
biodegradable	plastic	film	 in	ground	covering	
for	agricultural	purpose	(TIS	2997-2562)	which	can	
reduce	the	process	of	removal	of	used	plastic	film	
by	ploughing up	and	over	in	the	soil	preparation	for	
the	new	planting.
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	 ทั�งนี�	สมอุ.	มีการลื่งนามข้ัอุตกลื่งการรับแลื่ะการแปลื่
มาตรฐาน	(Adoptation	&	Translation	agreement)	
กับหน�วยงานมาตรฐานอุังกฤษ	 (British	 Standard	 
Institute,	 BSI)	 โด้ยเม่�อุจัิด้ทำาร�างมาตรฐานแลื่้วเสร็จิ	 
ได้้ด้ำาเนินการเวียนขัอุข้ัอุคิด้เห็นจิากหน�วยงานที�เกี�ยวข้ัอุง	
ขัณะนี�มาตรฐานดั้งกลื่�าวได้้รับมติเห็นชอุบจิากที�ประชุม
คณะกรรมการกำาหนด้มาตรฐานด้้านการตรวจิสอุบแลื่ะ
รับรอุงเรียบร้อุยแล้ื่ว	 เม่�อุวันที�	 22	 พัฤศจิิกายน	 2562	 
คาด้ว�าจิะสามารถประกาศใช้มาตรฐานได้้ภายในเด่้อุน 
ธัินวาคม	 2562	 โด้ยเม่�อุมีการประกาศมาตรฐานแล้ื่ว	 
สมอุ.	จิะเผู้ยแพัร�ประชาสมัพัันธ์ิให้ผู้่้เกี�ยวข้ัอุงได้้รับทราบ
แลื่ะมีความเข้ัาใจิในหลัื่กการแลื่ะแนวทางการด้ำาเนินการขัอุง 
เศรษฐกิจิหมุนเวียนต�อุไป	นอุกจิากนี�	สมอุ.	ยังมีแนวทาง
ที�จิะจัิด้ทำาโครงการต�างๆ	 เพ่ั�อุช�วยให้อุงค์กรสามารถ 
ปฏิิบัติตามมาตรฐานต�างๆ	 ที�เกี�ยวข้ัอุงกับเศรษฐกิจิ
หมุนเวียนได้้	ซ่ี�งจิะเป็นประโยชน์ต�อุอุงค์กรในการพััฒนา
ร่ปแบบการด้ำาเนินการขัอุงอุงค์กร	แลื่ะพััฒนาผู้ลิื่ตภัณฑ์์
ให้เกิด้ประโยชน์ส่งสุด้ทั�งในด้้านเศรษฐกิจิแลื่ะสิ�งแวด้ล้ื่อุม	
รวมทั�งประโยชน์ต�อุประเทศชาติในการพััฒนาเศรษฐกิจิ
แลื่ะสิ�งแวด้ล้ื่อุมให้มีความยั�งย่น	

	 In	the	development	of	standard	for	circular	
economy,	TISI	signed	the	Adoption	and	Translation 
Agreement	with	the	British	Standards	Institution	
(BSI)	 in	the	preparation	of	draft	standard	and	
circulation	for	comments.	Presently,	the	draft	
standard	 has	 been	 approved	 by	 the	 TISI	 
Committee	 for	 Standards	 Development	 in	 
Conformity	Assessment	on	22	November	2019	
and	expected	to	be	established	as	a	national	
standard	in	December	2019.	After	the	promulgation 
of	the	standard,	TISI	would	publicize	the	standard	
to	 related	 organizations.	 Furthermore,	 TISI	
would	implement	several	projects	to	support	
the	standard	implementation	which	would	be	
useful	 for	 organizational	 development	 and	
development	 of	 products	 for	 the	maximum	
benefits	 to	 economy,	 environment	 and	 
the	sustainable	development	of	the	country.
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สมอ. จัด้กิาร์ปร์ะชุี่มปัญหาและอุปสร์ร์ค์มาตร์ฐาน
มอกิ.20-2559 และมอกิ.24-2559
	 เม่�อุวันที�	2	 ตุลื่าคม	2561	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
รองเลขาธ้ิการ สมอ.	 เป็นประธิานเปิด้การประชุม	
ปัญหาแลื่ะอุุปสรรคขัอุงผู้่้ประกอุบการ	 กรณีมาตรฐาน	
มอุก.20-2559	 แลื่ะ	 มอุก.24-2559	 ที� ใช้บังคับ	 
ณ	ห้อุงประชุม	230	อุาคาร	สมอุ.

TISI organized meeting to discuss problems 
of the implementation of TIS 20 and TIS 24 
	 On	2	October	2018,	at	TISI	meeting	room	230, 
TISI	organized	a	meeting	chaired	by	Mr. Wanchai 
Phanomchai, TISI Deputy Secretary-General, 
to	 discuss	 the	 problems	 encountered	 by	 
the	manufacturers	 in	 the	 implementation	 of	 
the	two	mandatory	standards,	namely,	TIS	20-2559 
(2016)	Steel	bars	for	reinforced	concrete:	round	
bars	and	TIS	24-2559	(2016)	Steel	bars	for	reinforced 
concrete:	deformed	bars.	

สมอ. จับม่อศ้นย์ุกิาร์ค้์าฟอร์์จ้น ให้ค์วิามร้้์ร้์านค้์า
ในห้าง ขายุของต้องม่ มอกิ.

	 เ ม่�อุ วันที� 	 3	 ตุลื่าคม	 2561	 สมอุ.	 จัิบม่อุ 
ศ่นย์การค้าฟื้อุร์จ่ินสร้างเคร่อุขั�ายร้านค้าคุณภาพั	ให้ความร้่	 
ร้านจิำาหน�ายในห้าง	ขัายสินค้าต้อุงมี	มอุก.	 เร�งลื่งพ่ั�นที�	
ตรวจิห้างใน	กทม.	แลื่ะปริมณฑ์ลื่อุย�างต�อุเน่�อุง	ป้อุงกัน
สินค้าด้้อุยคุณภาพัถ่งม่อุประชาชน	 โด้ยมี	นายวันชัิ้ย 
พนมชัิ้ย รองเลขาธ้ิการ สมอ.	ได้้ลื่งพ่ั�นที�ตรวจิติด้ตาม
การจิำาหน�ายสินค้าในห้างสรรพัสินค้า	เพ่ั�อุคุ้มครอุงผู้่้บริโภค
ให้ได้้รับความปลื่อุด้ภัยจิากการใช้ผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	

TISI joined hands with Fortune Town 
Shopping Mall in familiarizing shops  
in the mall with the standards products
	 On	3	October	2018,	TISI	joined	hands	with	
Fortune	Town	Shopping	Mall	in	sharing	information 
on	the	standards	products	with	the	shop	operators 
in	the	mall	to	build	a	network	of	shops	selling	
standards	products.	In	this	connection,	TISI	inspection 
team	 led	 by	 Deputy Secretary-General,  
Mr. Wanchai Phanomchai,	conducted	marketplace 
inspections	in	Bangkok	Metropolitan	to	prevent	
the	sale	of	non-conforming	products.	

กิาร์มาตร์ฐานในร์อบป ี2562
Standardization in the year 2019

76

   ร�ยง�นประจำ�ป ี2562    สำ�นักำง�นม�ตรฐ�นผลิตภััณฑ์์อ่ตส�หกำรรม กำระที่รวงอ่ตส�หกำรรม



สมอ. ให้กิาร์ต้อนรั์บ ร์มวิ. กิร์ะทร์วิงอุตสาหกิร์ร์ม
แห่งสหภัาพัเม่ยุนมา
	 เม่�อุวันที�	4	 ตุลื่าคม	2561	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
รองเลขาธ้ิการ สมอ.	พัร้อุมคณะผู้่้บริหาร	 ให้การต้อุนรับ
นายข่้น หม่อง โชิ้ รัฐมนตุรีว่าการกระทรวงอุตุสาหกรรม
แห่งสหภัาพเมียนมาแลื่ะคณะ	 ในการมาเย่อุน	 สมอุ.	 
เพ่ั�อุหาร่อุเกี�ยวกับความร�วมม่อุด้้านการมาตรฐานขัอุงไทย
เพ่ั�อุเป็นแนวทางในการนำาไปใช้พััฒนาระบบการมาตรฐาน
ขัอุงประเทศพัม�า

Visit of Minister of Industry of the Republic 
of the Union of Myanmar
	 On	4	October	2018,	Mr. Wanchai Phanomchai, 
TISI Deputy Secretary General welcomed	 
the	visit	of	Mr.Khin Muang Cho, Minister of Industry 
of Myanmar	and	his	team	to	discuss	cooperation	
in	standardization.	

สมอ. จัด้กิิจกิร์ร์มวัินมาตร์ฐานโลกิ
	 เม่�อุวันที�	20	ตุลื่าคม	2561	สมอุ.	ร�วมกับสมาคม
มาตรฐานแลื่ะคุณภาพัแห�งประเทศไทย	 (สมคท.)	 
จัิด้กิจิกรรมวันมาตรฐานโลื่ก	 ภายใต้หัวข้ัอุ	 IT	 เพ่ั�อุ	
คุณภาพัชีวิต	(IT	for	Quality	of	Life)	โด้ยได้้รับเกียรติ
จิาก	นางสุธิาวดี เตุชิ้ะจันตุะ ท่ีปรึกษาด้านกฎระเบียบ
ทางว้ชิ้าการ สมอ.	 เป็นประธิานเปิด้งาน	 แลื่ะ	 
ด้ร.	 ผู้ณิศวร	 ชำานาญเวช	นายก	 สมคท.	 กลื่�าวรายงาน 
วัตถุประสงค์ในการจัิด้งาน	 ภายในงานได้้จัิด้ให้มี 
พิัธีิมอุบรางวัลื่คุณภาพัดี้เด้�น	 สมคท.	 ประจิำาปี	 2561	 
การบรรยายพิัเศษ	 เร่�อุง	 “IT	 เพ่ั�อุคุณภาพัชีวิต”	 
การแขั�งขัันตอุบปัญหาระดั้บมัธิยมศ่กษาแลื่ะการแขั�งขััน
ประกวด้วาด้ภาพัระบายสีระดั้บประถมศ่กษา

Celebration of the World Standards Day
	 On	20	October	2018,	TISI,	in	cooperation	
with	Standards	and	Quality	Association	of	Thailand 
(SQAT),	organized	a	 celebration	of	 the	World	
Standards	Day.	Under	the	theme	of	“IT	for	Quality 
of	Life”,	the	event	comprised	presentation	of	
SQAT	 award	 2018,	 special	 lecture	 on	 “IT	 for	
Quality	of	Life”,	quiz	contest	 for	 students	of	
secondary	schools	and	drawing	competition	for	
students	 of	 primary	 schools.	 The	 event	was	
opened	by	Mrs.Suthavadee Techajunta, Advisor 
in Technical Regulations of TISI.	Dr.Panisuan	
Chamnanwet,	President	of	SQAT,	made	an	address 
on	the	objectives	of	the	event.
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สมอ. จัด้กิาร์สัมมนาเชิี่งปฏิิบัติกิาร์พัลิกิโฉม 
กิาร์ตร์วิจติด้ตามส่้ สมอ 4.0
	 วันที�	1-3	พัฤศจิิกายน	2561 นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย
รองเลขาธ้ิการ สมอ. รักษาราชิ้การแทน เลขาธ้ิการ 
สมอ.	 เป็นประธิานในพิัธีิเปิด้การสัมมนาเชิงปฏิิบัติการ
พัลิื่กโฉมการตรวจิติด้ตามส่�	 สมอุ.	4.0	ณ	 โรงแรมรอุยัลื่
ฮิิลื่	กอุล์ื่ฟื้	แอุนด์้	สปา	จัิงหวัด้นครนายก

TISI workshop on “Surveillance transformation 
to TISI 4.0”
	 1-3	 November	 2018	 TISI	 organized	 
a	workshop	on	“Surveillance	transformation	to	
TISI	4.0”	during	at	Royal	Hills	Golf	Resort	and	Spa	
in	Nakhon	Nayok.	The	workshop	was	opened	by	
Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Deputy  
Secretary-General, Acting Secretary General.

สมอ. เปดิ้ใชี่ร้์ะบบ e-Payment ชี่ำาร์ะค์า่บริ์กิาร์ 
ผู่้านร์ะบบอิเล็กิทร์อนิกิส์
	 เม่�อุวันที�	21	พัฤศจิิกายน	2561	สมอุ.	จิดั้พิัธีิลื่งนาม	
ความร�วมม่อุการใช้งานระบบ	TISI	e-Payment	ภายใต้	
โครงการ	Cashless	Society	@	TISI	4.0	ระหว�าง	สมอุ.	
โดย นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย รองเลขาธ้ิการ สมอ. รักษา 
ราชิ้การแทน เลขาธิ้การ สมอ.	 กับธินาคารกรุงไทย	 
โด้ย	นายกิตติพััฒน์	เพีัยรธิรรม	ผู้่้ช�วยกรรมการผู้่้จัิด้การ	
อุาวุโส	 ผู้่้บริหารสายงาน	 สายงานธุิรกิจิภาครัฐ	 บมจิ.
ธินาคารกรุงไทย	โด้ยได้้รับเกียรติจิาก	นายพสุ โลหารชุิ้น
ปลัดกระทรวงอุตุสาหกรรม	 แลื่ะ	นายปร้ญญา  
พัฒนภัักดี รอุงกรรมการผู้่้จัิด้การใหญ�อุาวุโส	 บมจิ.	
ธินาคารกรงุไทย	แลื่ะที�ปร่กษารฐัมนตรวี�าการกระทรวง
อุุตสาหกรรม	 เป็นประธิานสักขีัพัยาน	ณ	 ห้อุงประชุม	
200	สมอุ.

Launching of e-Payment system for  
service fees
	 On	21	November	2018,	under	the	Cashless	
Society@	TISI	4.0	Project,	TISI	organized,	at	TISI	
meeting	 room	200,	a	signing	ceremony	of	an	
agreement	with	 Krung	 Thai	 Bank	 to	 use	 TISI	
e-Payment	system.	The	agreement	was	signed	by 
Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Deputy Secretary- 
General, Acting Secretary General	on	behalf	of	TISI 
and	Mr.	Kittipat	Piantham,	First	Executive	Vice	
President	of	Krung	Thai	Bank.	Mr.Pasu Loharnchun, 
Permanent Secretary, Ministry of Industry	and	
Mr.Prinya Patanapakdi,	 First	 Senior	 Executive	 
Vice	President	of	Krung	Thai	Bank	and	Advisor	
to	Minister	of	Industry,	witnessed	the	signing.
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สมอ. ติด้ตามค์วิามค่์บหน้ากิาร์ก่ิอสร้์างศ้นย์ุทด้สอบ 
ยุานยุนต์และยุางล้อแห่งชี่าติ (ATTRIC)
	 เม่�อุวันที�	 30	 พัฤศจิิกายน	 2561	 นายวันชัิ้ย 
พนมชัิ้ย รองเลขาธ้ิการ สมอ. รักษาราชิ้การแทน 
เลขาธ้ิการ สมอ. พัร้อุมด้้วยผู้่้บริหาร	 ลื่งพ่ั�นที�ติด้ตาม 
ความค่บหน้าการก�อุสร้างศ่นย์ทด้สอุบยานยนต์แลื่ะ 
ยางล้ื่อุแห�งชาติ	(ATTRIC)	จัิงหวัด้ฉะเชิงเทรา	หลัื่งจิากที�
สมอุ.	 ได้้จัิด้พิัธีิวางศิลื่าฤกษ์อุาคารศ่นย์ทด้สอุบฯ	 ไปแล้ื่ว	 
เม่�อุวันที�	 1	 มิถุนายน	 ที�ผู้�านมา	 ขัณะนี�	 สนามทด้สอุบ	
ตามมาตรฐาน	 UN	 R117	 อุย่�ในขัั�นตอุนการก�อุสร้าง	 
ซ่ี�งคาด้ว�าจิะแล้ื่วเสร็จิพัรอุ้มให้บริการ	ทด้สอุบได้้ในเด่้อุน	
เมษายน	2562

Follow-up of the progress of the construction of ATTRIC
	 On	30	November	2018,	TISI	executives	headed	by	Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Deputy 
Secretary-General, Acting TISI Secretary-General,	followed	up	the	progress	of	the	construction	of	
the	Automotive	and	Tyre	Testing,	Research	and	Innovation	Center	(ATTRIC)	in	Chachoengsao	Province	
of	which	the	foundation	stone	had	been	laid	on	1	June	2018.	The	testing	track	according	to	UN	R117	
was	in	the	construction	process	and	was	expected	to	be	completed	for	testing	service	in	April	2019.

สมอ. จัด้กิาร์สัมมนาผู้้้ตร์วิจปร์ะเมินห้องปฎิบัติกิาร์ 
มอกิ.17025-2561
	 เม่�อุวันที�	 29	 พัฤศจิิกายน	 2561	 นายวันชัิ้ย 
พนมชัิ้ย รองเลขาธ้ิการ สมอ. รักษาราชิ้การแทน 
เลขาธิ้การ สมอ.	 เป็นประธิานเปิด้การสัมมนาผู้่้ตรวจิ 
ประเมินห้อุงปฎิบัติการ	มอุก.17025-2561	ณ	โรงแรม	
โกลื่เด้้น	 ทิวลิื่ปซีอุฟื้เฟื้อุริน	 กรุงเทพัฯ	 ภายในงาน	 
มีการบรรยายเกี�ยวกับนโยบายแลื่ะทิศทางการตรวจิ 
ประเมินเพ่ั�อุให้การรับรอุงห้อุงปฎิบัติการตามแผู้น 
ยุทธิศาสตร์ชาติ	20	ปี	

Seminar of laboratory assessors according 
to TIS 17025-2561
	 On	 29	 November	 2018,	 Mr.Wanchai  
Phanomchai, TISI Deputy Secretary-General, 
Acting Secretary-General,	presided	over	the	seminar 
for	laboratory	assessors	according	to	TIS	17025-2561:	
General requirements for the competence of testing 
and calibration laboratories	at	the	Golden	Tulip	
Sovereign	Hotel	in	Bangkok.	The	seminar	addressed 
the	policy	and	direction	in	laboratory	assessment	
to	comply	the	activity	in	laboratory	accreditation	
with	the	20-year	National	Strategic	Plan.
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สมอ. เข้า ร่์วิมพิัธ่เน่�องในวิันค์ล้ายุวัินเฉลิม
พัร์ะชี่นมพัร์ร์ษา ร์.9

	 เม่�อุวันที�	5	ธัินวาคม	2561 นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
รองเลขาธ้ิการ สมอ. รักษาราชิ้การแทน เลขาธ้ิการ 
สมอ.	 วางพัานพุั�มสักการะพัระบาทสมเด็้จิพัระปรมินทร 
มหาภ่มิพัลื่อุดุ้ลื่ยเด้ช	 บรมนาถบพิัตร	 เน่�อุงในวันคล้ื่าย 
วันเฉลิื่มพัระชนมพัรรษา	 พัระบาทสมเด้็จิพัระปรมินทร 
มหาภ่มิพัลื่อุดุ้ลื่ยเด้ช	 บรมนาถบพิัตร	 วันพั�อุแห�งชาติ	
พุัทธิศักราช	2561	ณ	มณฑ์ลื่พิัธีิท้อุงสนามหลื่วง

TISI participated in the ceremony to  
commemorate the Birthday Anniversary 
of King Rama IX
	 On	5	December	2018,	at	Sanam	Luang,	
Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Deputy  
Secretary-General, Acting TISI Secretary- 
General	attended	the	ceremony	to	commemorate 
His	Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej’s	Birthday	
Anniversary	which	was	also	commemorated	as	
the	National	Father’s	Day.

สมอ. จัด้สัมมนาเชิี่งปฏิิบัติกิาร์เร่์�องกิาร์ปร์ะเมิน 
ค์วิามเส่�ยุง
	 เม่�อุวันที�	13	ธัินวาคม	2561 นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
รองเลขาธ้ิการ สมอ. รักษาราชิ้การแทน เลขาธ้ิการ สมอ. 
เป็นประธิานพิัธีิเปิด้การสัมมนา	 เร่�อุง	 การประเมิน 
ความเสี�ยงแลื่ะทบทวนค่�ม่อุป้อุงกนัผู้ลื่ประโยชนทั์บซ้ีอุน
ณ	โรงแรมเด้อุะเบอุร์เคลีื่ย์	ประต่นำ�า	กรุงเทพัฯ

Workshop on risk assessment

	 13	December	201	Mr.Wanchai Phanomchai, 
TISI Deputy Secretary-General, Acting TISI 
Secretary General	opened	 the	workshop	on	
“Risk	 Assessment	 and	 Review	 of	 Conflict	 
Prevention	 Handbook”.	 The	 workshop	 was	 
organized	on	at	the	Berkeley	Hotel,	Pratunam,	
Bangkok.
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สมอ. ต้อนรั์บค์ณะผู้้้แทนกิร์ะทร์วิงโยุธาธิกิาร์ 
สปป.ลาวิ

	 เม่�อุวันที�	19	ธัินวาคม	2561	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย
รองเลขาธ้ิการ สมอ. รักษาราชิ้การแทน เลขาธ้ิการ สมอ. 
ให้การต้อุนรับคณะผู้่้แทน	กระทรวงโยธิาธิิการแลื่ะขันส�ง
สาธิารณรัฐประชาธิิปไตย	ประชาชนลื่าว	โด้ยมี	นายทอุงวัน
เพัชรทวีแสง	รอุงอุธิิบดี้	กรมนิติกรรม	กระทรวงโยธิาธิิการ
แลื่ะขันส�งเป็น	หัวหน้าคณะ	ณ	ห้อุงประชุม	230	สมอุ.

สมอ. มอบนโยุบายุแก่ิ IB

	 เม่�อุวันที�	19	ธัินวาคม	2561	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย
รองเลขาธ้ิการ สมอ. รักษาราชิ้การแทน เลขาธ้ิการ สมอ. 
มอุบนโยบายการถ�ายโอุนงานตรวจิติด้ตาม	 ประจิำาปี	
2562	ให้แก�	ผู้่้ตรวจิสอุบการทำาผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	
(IB)	ณ	ห้อุงประชุม	200	อุาคาร	สมอุ.

Visit of the representatives of the Ministry 
of Public Works and Transport, Lao People’s 
Democratic Republic
	 On	19	December	 2018,	 at	 TISI	meeting	
room	 230,	 Mr.Wanchai Phanomchai, TISI  
Deputy Secretary-General, Acting TISI Secretary 
General welcomed	the	visit	of	the	representatives	
of	Ministry	of	Public	Works	and	Transport,	Lao	
PDR,	headed	by	Mr.Thongwan	Petchtaweesaeng,	
Deputy	 Director	 General	 of	 Department	 of	 
Juristic	Acts.

TISI Secretary General gave policy to  
inspection bodies 
	 On	19	December	 2018,	 at	 TISI	meeting	
room	200,	Mr. Wanchai Phanomchai, TISI Deputy 
Secretary-General, Acting TISI Secretary-General, 
gave	policy	concerning	the	transfer	of	the	work	
on	surveillance	to	the	inspection	bodies	(IBs).	
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สมอ. ร่์วิมทำาบุญตักิบาตร์เน่�องในโอกิาสส่งท้ายุ
ปเีก่ิาต้อนรั์บปีใหม่
	 เม่�อุวันที�	20	ธัินวาคม	2561 นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
รองเลขาธ้ิการ สมอ. รักษาราชิ้การแทน เลขาธ้ิการ สมอ. 
นำาคณะผู้่้บริหาร	แลื่ะข้ัาราชการ	สมอุ.	ร�วมทำาบุญตักบาตร
ข้ัาวสาร	อุาหารแห้ง	แลื่ะบริจิาคยาแลื่ะเวชภัณฑ์์	เพ่ั�อุช�วยเหล่ื่อุ
ผู้่้ป่วยโรคเอุด้ส์แลื่ะเด็้กกำาพัร้า	เน่�อุงในโอุกาสส�งท้ายปีเก�า
ต้อุนรับปีใหม�	2562	โด้ย	ท�านเจ้ิาคุณอุลื่งกต	ติกขัปัญโญ
เจ้ิาอุาวาสวัด้พัระบาทนำ�าพุั	มารับบิณฑ์บาต	ณ	บริเวณ
สำานักงานมาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม

Merit making to welcome the New Year

	 On	 20	 December	 2018.	 To	 welcome	 
the	approaching	New	Year	2019,	Mr. Wanchai  
Phanomchai, TISI Deputy Secretary-General, 
Acting TISI Secretary-General, accompanied	by	
TISI	executives,	made	donation	of	food,	dried	
foodstuff	and	medicine	and	medical	supplies	
to	the	abbot	of	Wat	Phrabat	Nampu,	Phra	Udom	
Prachathorn	(Alongkot	Tikkhapanyo)	for	charity	
purpose	at	TISI.

สมอ. จัด้กิาร์สัมมนาสร้์างเค์ร่์อข่ายุบุค์ลากิร์ 
ท้องถิึ�น
	 เม่�อุวันที�	21	ธัินวาคม	2561	สมอุ.	จัิด้การสัมมนา	
เร่�อุง	“การสร้างเคร่อุขั�ายบคุลื่ากรท้อุงถิ�น	เพ่ั�อุเสริมสร้าง	
คุณภาพัชีวิต	คุ้มครอุงสิทธิิผู้่้บริโภค”	ณ	โรงแรมแกรนด์้ฮิิลื่	
รีสอุร์ท	แอุนด์้	สปา	จัิงหวัด้นครสวรรค์	โด้ย นางศู้ร้เพ็ญ 
กุศูลานนท์ ผู้อำานวยการกองยุทธิศูาสตุร์และแผนงาน 
เป็นประธิานในพิัธีิเปิด้การสัมมนา

Seminar for local network

	 On	 21	 December	 2018.	 TISI	 organized	 
a	seminar	on	“Building	Network	of	the	Locals:	
to	Better	Quality	of	Life	and	to	Protect	Consumers” 
at	Grand	Hill	Resort	and	Spa,	Nakhon	Sawan.	
The	seminar	was	opened	by	Mrs.Siripen Kusalanon, 
Director of Strategies and Planning Division.
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สมอ. เปิด้โค์ร์งกิาร์ สมอ. องค์์กิร์แห่งค์วิามสุข
	 เม่�อุวันที�	 24	 ธัินวาคม	 2561	 สมอุ.	 ร�วมกับ	
สำานักงานกอุงทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขัภาพั	 (สสส.)	
แลื่ะสถาบันวิจัิยสังคม	 จุิฬาลื่งกรณ์มหาวิทยาลัื่ย	 
เปิด้โครงการ	 “สมอุ.	 อุงค์กรแห�งความสุขั”	 ภายในงาน 
จัิด้ให้มีพิัธีิลื่งนามบันท่กข้ัอุตกลื่งความร�วมม่อุ	“โครงการ	 
สมอุ.	 อุงค์กรแห�งความสุขั”	 แลื่ะการเสวนา	 เร่�อุง	 
“อุงค์กรสุขัภาวะสร้างสุขับุคลื่ากร	 4.0	 พัร้อุมเผู้ย 
ผู้ลื่สำารวจิสุขัภาวะบุคลื่ากร	 สำานักงานมาตรฐาน
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม”	ณ	ห้อุงประชุม	200	สมอุ.

Launch of the Project “TISI: Happy Workplace”
	 On	24	December	2018,	TISI,	Thai	Health	
Promotion	Foundation	(Thai	Health)	and	Social	
Research	Institute	of	Chulalongkorn	University	
launched	the	project	“TISI:	Happy	Workplace”.	
The	 event	which	 took	 place	 at	 TISI	meeting	
room	 200,	 comprised	 the	 signing	 of	MoU	 of	 
the	cooperation	in	the	project	implementation	
and	a	seminar	on	“Healthy	Organization:	Creating	
Happy	Personnel	4.0”.	The	result	of	the	survey	
of	 healthy	 TISI	 officials	 and	 employees	was	
revealed.

SMEs 7 ร์ายุแร์กิของไทยุผู่้าน มอกิ.เอส
	 เม่�อุวันที�	26	ธัินวาคม	2561	สมอุ.	มอุบใบรับรอุง	
มอุก.เอุส	พัร้อุมจัิบม่อุสมาพัันธ์ิเอุสเอ็ุมอีุไทย	ผู้ลัื่กดั้นให้ 
SMEs	ขัอุ	มอุก.เอุส	 เพ่ั�อุต�อุยอุด้ทางธุิรกิจิส่�สากลื่	โด้ย	
นายสมชิ้าย หาญห้รัญ รัฐมนตุรีช่ิ้วยว่าการกระทรวง
อุตุสาหกรรม	 เป็นประธิานในพิัธีิมอุบใบรับรอุงแก� 
ผู้่้ประกอุบการ	 SMEs	 ขัอุงไทยแลื่ะประธิานสักขีัพัยาน 
ในพัิธีิลื่งนามบันท่กความเข้ัาใจิ	 เร่�อุง	 “การส�งเสริม 
เพ่ั�อุเพิั�มขีัด้ความสามารถให้กับอุุตสาหกรรมขันาด้กลื่าง
แลื่ะขันาด้ย�อุม”	ระหว�าง	สมอุ.	กรมส�งเสริมอุุตสาหกรรม
(กสอุ.)	แลื่ะสมาพัันธ์ิเอุสเอ็ุมอีุไทย

The first 7 SMEs certified to TIS S
	 On	 26	 December	 2018,	 TISI	 presented	
certificates	of	compliance	with	TIS	S	to	SMEs	
and	 joined	hands	with	 the	Federation	of	 the	
Thai	SMEs	to	encourage	more	SMEs	to	apply	
for	certificates.	Mr. Somchai Harnhiran, Deputy 
Minister of Industry	presided	over	the	certificate	
presentation	and	witnessed	the	signing	of	MoU	
on	“Promotion	to	increase	the	SMEs’	competency” 
among	TISI,	Department	of	Industrial	Promotion	
and	the	Federation	of	the	Thai	SMEs.	
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เลขาธิกิาร์ สมอ. มอบนโยุบายุกิาร์บริ์หาร์งาน
	 เม่�อุวันที�	7	มกราคม	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ.	มอุบนโยบายการบริหารงานแก�ผู้่้บริหาร
ข้ัาราชการ	แลื่ะบุคลื่ากร	สมอุ.	เพ่ั�อุนำาไปส่�การปฏิิบัติงาน
ได้้อุย�างถ่กต้อุงแลื่ะมีประสิทธิิภาพั	ณ	 ห้อุงประชุม	 200	
อุาคาร	สมอุ.

TISI gave policy on TISI administration
	 On	7	January	2019,	at	TISI	meeting	room	200, 
Mr. Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, 
gave	 policy	 on	 the	 administration	 of	 TISI	 to	
achieve	efficiency	and	righteousness.

ตำาร์วิจพิัส้จน์หลักิฐานด้้งาน สมอ.
	 เม่�อุวันที�	8	มกราคม	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธิ้การ สมอ. ให้การต้อุนรับคณะผู้่้เข้ัารับการ 
ฝึกอุบรมหลื่กัส่ตรนกัวิทยาศาสตร	์(สบ.1)	รุ�นที�	9	สถาบนั
ฝึกอุบรมแลื่ะวิจัิยการพิัส่จิน์หลัื่กฐานตำารวจิ	 สำานักงาน 
พิัส่จิน์หลัื่กฐานตำารวจิ	เน่�อุงในโอุกาสศ่กษาด่้งานด้้านการ 
อุนุญาตแลื่ะการรับรอุงระบบงาน	ณ	 ห้อุงประชุม	200	
อุาคาร	สมอุ.

Visit of Forensic Science Police
	 On	8	January	2019,	at	TISI	meeting	room	200,	Mr. Wanchai Phanomchai, TISI Secretary- 
General,	welcomed	the	visit	of	the	trainees	of	forensic	scientists,	class	9,	of	the	Institute	of	
Police	Forensic	Science,	Training	and	Research,	Office	of	Police	Forensic	Science	during	their	
study	tour	of	accreditation	at	TISI.
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สมอ. จัด้กิิจกิร์ร์มวัินเด็้กิแห่งชี่าติกัิบกิร์ะทร์วิง 
วิิทยุาศาสตร์์และเทค์โนโลยุ่
	 สมอุ.	 ร�วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์แลื่ะ
เทคโนโลื่ยีจัิด้กิจิกรรม	วันเด็้กแห�งชาติ	ประจิำาปี	2562	
“สนุกวิทย์พัิชิตตารางธิาตุ”	 ภายในงานประกอุบด้้วย 
ฐานความร้่ด้้านการมาตรฐาน	มอุก.	น�าร้่	แลื่ะแจิกขัอุงรางวัลื่
ระหว�างวันที� 	 10-12	 มกราคม	 2562	 ณ	 ถนน 
สายวิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์แลื่ะเทคโนโลื่ยี

กิร์ะทร์วิงอุตสาหกิร์ร์มเข้าชี่มงานอุ่นไอรั์กิ
	 เม่�อุวันที�	9	มกราคม	2562	นายพสุ โลหารชุิ้น 
ปลัดกระทรวงอุตุสาหกรรม	พัร้อุมภริยา	นำาคณะผู้่้บริหาร
ข้ัาราชการ	 แลื่ะเจ้ิาหน้าที�กระทรวงอุุตสาหกรรมกว�า	 
200	 คน	 แต�งกายด้้วยชุด้ผู้้าไทยย้อุนยุคเข้ัาร�วมชมงาน	 
“อุุ�นไอุรัก	 คลื่ายความหนาวสายนำ�าแห�งรัตนโกสินทร์”	 
ณ	บริเวณลื่านพัระราชวังดุ้สิตแลื่ะสนามเส่อุป่า

Ministry of Industry visited the Oon Airak 
Festival
	 On	9	January	2019,	around	200	officials	
of	Ministry	of	Industry	including	the	executives,	
dressed	 in	 Thai	 traditional	 costume,	 visited	 
the	Oon	Airak	Klai	Khwam	Nao	Festival	which	was	
organized	under	the	theme	of	“Rattanakosin	Rivers” 
at	Dusit	Royal	Plaza	and	Sanam	Sua	Pa.	The	team	
was	led	by	Mr. Pasu Loharnchun, Permanent 
Secretary, Ministry of Industry	and	spouse.

Children’s Day celebration in cooperation 
with Ministry of Science and Technology
	 During	10	-	12	January	2019,	TISI	and	Ministry 
of	Science	and	Technology	organized	an	event	to	
celebrate	the	Children’s	Day	2019	under	the theme	
of	“Have	Fun	with	Science,	Explore	Periodic	Table	
of	Elements”.	The	event	which	took	place	at	
Science	Road,	Ministry	of	Science	and	Technology, 
comprised	knowledge	base	in	standardization	
and	interesting	TISs	including	prizes	giving.
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สมอ. จัด้กิิจกิร์ร์มวัินเด็้กิแห่งชี่าติกัิบกิร์ะทร์วิง 
ศึกิษาธิกิาร์
	 เม่�อุวันที�	12	มกราคม	2562	สมอุ.	ร�วมกับกระทรวง	
ศ่กษาธิิการจัิด้งานวันเด็้กแห�งชาติ	 ภายใต้คำาขัวัญ	 
“เด็้ก	เยาวชน	จิิตอุาสา	ร�วมพััฒนาชาติ”	โด้ยสอุด้แทรก	
สาระความร้่เร่�อุงการมาตรฐาน	 มาตรฐานผู้ลื่ิตภัณฑ์์	
อุุตสาหกรรม	(มอุก.)	แลื่ะขัอุงเลื่�นปลื่อุด้ภัย	ณ	บริเวณ	
ด้้านข้ัางกระทรวงศ่กษาธิิการ

สมอ. จัด้กิาร์สัมมนา Transformation สมอ. 4.0: 
iTISI & e-Surveillance/NSW
	 เม่�อุวันที�	 17	 มกราคม	 2562 นายสมชิ้าย 
หาญห้รัญ รัฐมนตุรีช่ิ้วยว่าการกระทรวงอุตุสาหกรรม
เป็นประธิานในพิัธีิเปิด้การสัมมนา	 “Transformation	
สมอุ.	4.0:	iTISI	&	e-Surveillance/NSW”	แลื่ะปาฐกถา
พิัเศษเร่�อุง	 “Industry	 4.0:	 The	 way	 forward”	 
ณ	ศ่นย์แสด้งสินค้าแลื่ะการประชุม	อิุมแพ็ัค	เม่อุงทอุงธิานี	

Children’s Day celebration in cooperation 
with Ministry of Education
	 On	12	January	2019,	TISI	and	Ministry	of	
Education	organized	an	event	to	celebrate	the	
Children’s	Day	2019	under	the	theme	of		“Children 
and	youth,	with	volunteer	spirit,	help	in	country	
development”.	The	event	took	place	at	Ministry	
of	Education	and	focused	on	the	knowledge	of	
standardization,	standards	(TIS)	and	safety	of	toys.

Seminar on “Transformation to TISI 4.0: 
iTISI & e-Surveillance/NSW”
	 On	17	January	2019,	Mr. Somchai Harnhirun, 
Deputy Minister of Industry,	 presided	 over	 
the	 seminar	 of	 “Transformation	 to	 TISI	 4.0:	 
iTISI	&	e-Surveillance/NSW”	and	gave	a	special	
talk	on	“Industry	4.0:	the	Way	Forward”	at	IMPACT	 
Exhibition	and	Convention	Center,	Muang	Thong	
Thani.
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สมอ. สัญจร์จังหวัิด้เช่ี่ยุงร์ายุ
	 เม่�อุวันที�	 24	 มกราคม	 2562	 นายสมชิ้าย 
หาญห้รัญ รัฐมนตุรีช่ิ้วยว่าการกระทรวงอุตุสาหกรรม
ให้เกียรติเป็นประธิานเปิด้การสัมมนา	 “สมอุ.	 สัญจิร”	
ปีงบประมาณ	 2562	 แลื่ะกลื่�าวปาฐกถาพัิเศษเร่�อุง	 
“มาตรฐานยกระดั้บ	SMEs	พััฒนาศักยภาพัส่�	Thailand	
4.0”	ณ	โรงแรมโพัธิิ�วด้ลื่	รีสอุร์ท	แอุนด์้	สปา	จัิงหวัด้เชียงราย
โด้ย	นายวันชัิ้ย พนมชิ้ยั เลขาธิก้าร สมอ.	กลื่�าวรายงาน
ซ่ี�งกิจิกรรม	“สมอุ.	สญัจิร”	ประกอุบด้้วย	1)	การประชมุ
หัวหน้าส�วนราชการ	แลื่ะหน�วยงาน	ภาคเอุกชนในพ่ั�นที�
เพ่ั�อุบ่รณาการการทำางานร�วมกันรับฟัื้งปัญหาแลื่ะอุุปสรรค
ในการปฏิิบัติงาน	2)	การสัมมนา	“การพััฒนาคุณภาพัสินค้า
เสริมสร้างเศรษฐกิจิชุมชน	 ส่�ความมั�นคงแลื่ะยั�งย่น”	 
เพ่ั�อุส�งเสริมแลื่ะพััฒนาศักยภาพัให้กับผู้่้ผู้ลิื่ตชุมชน	 
ให้มีความร้่ในการปรับปรุงกระบวนการผู้ลิื่ต	3)	การอุนุญาต
แลื่ะการตรวจิตดิ้ตาม	เพ่ั�อุให้ความร้่ด้้านกระบวนการย่�น
ขัอุอุนุญาต	 แลื่ะการเตรียมความพัร้อุมในการย่�นขัอุรับ
การรับรอุงคุณภาพัตามมาตรฐาน	มอุก.	4)	การสัมมนา	
เร่�อุง	“มอุก.เอุส	มาตรฐานเพ่ั�อุ	SMEs	ไทย”	เพ่ั�อุพััฒนา 
ผู้่้ประกอุบการ	 SMEs	 ให้มีความร้่	 ความเข้ัาใจิใน
มาตรฐาน	มอุก.เอุส	 5)	 การแสด้งตัวอุย�างผู้ลิื่ตภัณฑ์์ขัอุง
ผู้่้ผู้ลิื่ตชุมชนที�เข้ัาร�วมสัมมนาแลื่ะนิทรรศการให้ความร้่
เกี�ยวกับ	มผู้ช.	ขัอุง	สมอุ.	6)	การตรวจิติด้ตามร้านจิำาหน�าย
ในพ่ั�นที�จัิงหวัด้เชียงรายแลื่ะจิังหวัด้ใกลื่้เคียง	 เพ่ั�อุตรวจิ
ติด้ตามการจิำาหน�ายผู้ลิื่ตภัณฑ์์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
อุย�างสมำ�าเสมอุ	เพ่ั�อุความปลื่อุด้ภัยขัอุงประชาชนผู้่้บริโภค

TISI on tour in Chiang Rai
	 On	24	January	2019,	Mr.Somchai Harnhirun, 
Deputy Minister of Industry	opened	the	seminar	
“TISI	on	Tour	2019”	and	gave	a	special	talk	on	
“Upgrading	SMEs	by	standards	to	develop	their	
capability	to	Thailand	4.0”	at	Phowadol	Resort	
and	Spa	in	Chiang	Rai.	Mr.Wanchai Phanomchai, 
TISI Secretary General	reported	on	the	activities	
in	the	seminar	which	consisted	of	the	following:
1)	Meeting	of	heads	of	local	government	agencies	
and	private	sector	to	integrate	the	work	and	to	be 
informed	about	problems	2)	Seminar	on	“Quality 
development	improves	local	economy	to	stability 
and	sustainability”	3)	Providing	information	on	the	
procedure	 in	 the	 application	 for	 license	 and	
preparation	for	the	application	4)	Conducting	a	
seminar	on	“TIS	S,	Standards	for	the	Thai	SMEs”	
to	give	information	on	the	standards	S	to	SMEs	
5)	Displaying	the	samples	of	community	products	
of	 community	 enterprises	 attending	 the	 TISI	
seminar	and	exhibition	on	community	standards	
6)	Conducting	marketplace	inspection	in	Chiang	Rai 
and	nearby	provinces	to	ensure	conformity	of	
the	products	with	the	standards	
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สมอ. เยุ่�ยุมชี่มโร์งงานผู้ลิตกิาแฟและเค์ร่์�องแกิง
ในจังหวัิด้เช่ี่ยุงร์ายุ
	 เม่�อุวันที�	 23	 มกราคม	 2562	 นายสมชิ้าย 
หาญห้รัญ รัฐมนตุรีช่ิ้วยว่าการกระทรวงอุตุสาหกรรม 
นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย เลขาธ้ิการ สมอ.	พัร้อุมคณะผู้่บ้ริหาร	
แลื่ะเจ้ิาหน้าที�กระทรวงอุุตสาหกรรม	 เข้ัาเยี�ยมชม	
กระบวนการผู้ลิื่ตกาแฟื้	ณ	ร้านกาแฟื้อุาขั�ามิโน	จัิงหวัด้เชียงราย
ซ่ี�งเป็นร้านกาแฟื้ขัอุงชนเผู้�าอุาขั�า	 แลื่ะเป็นผู้ลิื่ตภัณฑ์์ 
ที�มีช่�อุเสียงขัอุงจัิงหวัด้เชียงราย	 ชมกระบวนการผู้ลิื่ตสาธิิต 
วิธีิการชงกาแฟื้	แลื่ะชิมกาแฟื้พัันธ์ุิอุาราบิก้า	ขัอุงชนเผู้�าอุาขั�า
บ้านปางขัอุน	ที�ข่ั�นช่�อุในเร่�อุงรสชาติ	หลัื่งจิากนั�น	เดิ้นทาง
ไปเยี�ยมชมกระบวนการผู้ลื่ิตเคร่�อุงแกงขัอุงบริษัท	 
ภาเบญ	 ฟ้่ื้ด้ส์	 จิำากัด้	 ผู้่้ผู้ลิื่ตเคร่�อุงแกง	 นำ�าพัริก	 นำ�าจิิ�ม	
เคร่�อุงเทศ	ภายใต้เคร่�อุงหมายการค้า	“แม�น้อุย”	ซ่ี�งอุย่�
ระหว�างย่�นขัอุการรับรอุง	มผู้ช.

Visit to coffee and curry factories in  
Chiang Rai
	 On	23	January	2019,	Mr. Somchai Harnhirun, 
Deputy Minister of Industry and Mr. Wanchai 
Phanomchai, TISI Secretary-General,  
accompanied	 by	 executives	 and	 officials	 of	
Ministry	of	Industry,	observed	the	coffee	production 
of	Akha	Mino	Coffee	shop	in	Chiang	Rai.	The	team	
observed	the	coffee	making	and	brewing	and	
tasted	the	Arabica	coffee	of	the	Akha	Hill	Tribe	
of	Ban	Pang	Khon	which	was	famous	for	its	taste.	
Then,	the	team	visited	Paben	Foods	Co.,	Ltd.,	
producer	of	curry,	sauce	and	spices	under	the	brand 
“Mae	Noi”.	The	company	was	in	the	process	of	
applying	 for	 certificate	 of	 conformity	 to	 
the	standard	for	community	product.

กิร์มส่งกิำาลังบำารุ์ง กิองบัญชี่ากิาร์กิองทัพัไทยุ 
ศึกิษาด้้งาน สมอ.
	 เม่�อุวันที�	 6	 กุมภาพัันธ์ิ	 2562	 พัันเอุกกฤษฎา	
วราทร	 กรมส�งกำาลัื่งบำารุง	 กอุงบัญชาการกอุงทัพัไทย	
พัร้อุมคณะเข้ัาเยี�ยมชม	 ศ่กษาด่้งานด้้านการกำาหนด้ 
มาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	โด้ยมี	นายทนงศักดิ้�	สิงห์โต
ผู้่้อุำานวยการกอุงกฎหมาย	 นางสาวอุรัญญา	 คชชาญ	 
ผู้่้อุำานวยการกอุงกำากับอุงค์กรด้้านการมาตรฐาน	 แลื่ะ
นางสุธิาวดี้	 เตชะจัินตะ	 ผู้่้อุำานวยการสำานักงาน	 
คณะกรรมการการมาตรฐานแห�งชาติ	ให้การต้อุนรับ

Visit of representatives of Department of 
Military Maintenance, Thai Army Headquarters
	 On	6	February	2019,	Colonel	Krisda	Warathorn, 
representative	 of	 the	 Department	 of	Military	
Maintenance,	Thai	Army	Headquarters	and	his	
team	visited	TISI	to	study	standards	development.	
The	team	was	welcomed	by	Mr.Tanongsak	Singto, 
Director	of	Legal	Division,	Ms.Arunya	Kotchan,	
Director	of	Standards	Developing	Organizations	
Division	and	Mrs.Suthavadee	Techajunta,	Director	
of	Office	of	the	National	Standardization	Council.
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สมอ. เยุ่�ยุมเยุ่ยุนกิร์มศุลกิากิร์
	 เม่�อุวันที�	6	กุมภาพัันธ์ิ	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ. นำาคณะ	ผู้่้บริหาร	สมอุ.	เข้ัาเยี�ยมเยียน
กรมศุลื่กากร	 โด้ยมี	 นายกฤษฎา จีนะว้จารณะ  
อธ้ิบดีกรมศูุลกากร	 แลื่ะคณะให้การต้อุนรับ	 เพ่ั�อุหาร่อุ 
แลื่กเปลีื่�ยนความคิด้เห็นในการตรวจิปลื่�อุยผู้ลิื่ตภัณฑ์์ที�มี
พัระราชกฤษฎีกากำาหนด้ให้ต้อุงเป็นไปตามมาตรฐาน 
ด้้วยระบบ	National	Single	Window	(NSW)	ความร�วมม่อุ
ในการควบคุมสินค้าผู้�านชายแด้น	 แลื่ะการพััฒนา 
ความร�วมม่อุที�จิะมีต�อุไปในอุนาคต	ณ	ห้อุงอุนุมานราชธิน
กรมศุลื่กากร

Visit to Customs Department
	 On	6	February	2019,	TISI	executives	led	by	
Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary  
General	 visited	 the	 Customs	 Department.	 
The	 team	 was	 welcomed	 by	 Mr.Krisda  
Chinavicharana, Director General	of	the	Customs 
Department.	 The	meeting	 exchanged	 views	
concerning	the	product	release	under	mandatory 
standards	on	the	National	Single	Window	(NSW)	
system,	 cooperation	 in	 the	 control	 of	 goods	
across	 the	 border	 and	 future	 cooperation.	 
The	meeting	was	held	at	Anuman	Rachathon	
room,	the	Customs	Department.
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กิร์ะทร์วิง อุตสาหกิร์ร์ม จัด้ กิิจกิร์ร์ม ก่ิฬา 
สานสัมพัันธ์ผู้้้บริ์หาร์กัิบผู้้้ส่�อข่าวิสายุเศร์ษฐกิิจ
	 เม่�อุวันที�	9	กุมภาพัันธ์ิ	2562	กระทรวงอุุตสาหกรรม	
แลื่ะผู้่้ส่�อุขั�าวประจิำากระทรวงอุุตสาหกรรม	 ร�วมจัิด้	
กิจิกรรมกีฬาสานสัมพัันธ์ิ	ผู้่้บริหาร	ข้ัาราชการแลื่ะพันักงาน
กระทรวงอุุตสาหกรรมกับผู้่้ส่�อุขั�าวสายเศรษฐกิจิอุุตสาหกรรม 
ประจิำาปี	 2562	 ณ	 บริษัท	 เอุสซีีจีิ	 จิำากัด้	 (มหาชน)	
โด้ยได้้รับเกียรติจิาก	นายพสุ โลหารชุิ้น ปลัดกระทรวง
อุตุสาหกรรม	 เป็นประธิานในพิัธีิเปิด้งาน	 เพ่ั�อุสร้าง 
ความสัมพัันธ์ิที�ดี้ระหว�าง	 กระทรวงอุุตสาหกรรมแลื่ะ	
ส่�อุมวลื่ชนประจิำากระทรวง	 โด้ย	นายวันชัิ้ย พนมชิ้ัย 
เลขาธ้ิการ สมอ.	ได้้ลื่งแขั�งขัันแบตมินตันกับผู้่้ส่�อุขั�าวด้้วย

สมอ. ปร์ะกิาศเจตนาร์มณ์ต่อต้านกิาร์ทุจริ์ต
	 เม่�อุวันที�	 11	 กุมภาพัันธ์ิ	 2562	 สมอุ.	 ประกาศ 
เจิตนารมณ์ต�อุต้านการทุจิริตแลื่ะต�อุต้านการรับสินบน	
พัร้อุมจัิด้การสัมมนาเชิงปฏิิบัติการ	 เร่�อุง	 “การจิัด้ทำา	
มาตรการภายใน	เพ่ั�อุส�งเสริมความโปร�งใส	แลื่ะป้อุงกัน	
การทุจิริต” โดย นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย เลขาธ้ิการ สมอ. 
เป็นประธิานในพัิธีิ	ณ	 ห้อุงประชุม	 200	 อุาคาร	 สมอุ. 
เพ่ั�อุเสริมสร้างความร้่ความเข้ัาใจิเกี�ยวกับการต�อุต้าน 
การทุจิริตแลื่ะการรับสินบน	 ตลื่อุด้จินร�วมกันวิเคราะห์ 
กระบวนงานหร่อุกิจิกรรมที�มีความเสี�ยงต�อุการทุจิริตแลื่ะ
การรับสินบน	 เพ่ั�อุร�วมกันจัิด้ทำามาตรการต�อุต้านการ 
รับสินบน	แลื่ะจัิด้ทำาแผู้นบริหารความเสี�ยงการทุจิริต

Sports competition between Ministry of 
Industry and economic news reporters
	 On	 9	 February	 2019,	 the	 2019	 sports	
competition	was	organized	by	Ministry	of	Industry	
and	the	economic	news	reporters	for	Ministry	
of	Industry	to	strengthen	their	good	relations.	
Executives,	officials	and	employees	of	the	Ministry 
of	Industry	also	participated	in	the	event	which	
was	organized	at	the	Siam	Cement	Group	Public	
Company	(SCG).	The	event	was	opened	by	Mr.Pasu 
Loharnchun, Permanent Secretary, Ministry of  
Industry. Mr.Wanchai Phanomchai, TISI  
Secretary-General,	also	participated	in	badminton	 
competition.

Declaration of intent to anti-corruption
	 On	11	February	2019,	TISI	signed	a	declaration 
of	intent	to	anti-corruption	and	bribery.	In	this	
connection,	a	workshop	on	“Internal	measure	to	
promote	transparency	and	prevent	corruption”	was 
organized	at	TISI	meeting	room	200	and	presided	
over	by	Mr. Wanchai Phanomchai, TISI Secretary 
General.	The	workshop	aimed	 to	promote	an	
understanding	of	anti-corruption	and bribery	and	
to	brainstorm	the	process	or	activities liable	to	
corruption	and	bribery	in	order	to	establish	a	
preventive	measure	and	to	prepare	risk	management 
concerning	corruption	and	bribery.
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สมอ. เยุ่�ยุมเยุ่ยุน สำานักิงบปร์ะมาณ
	 เม่�อุวันที�	11	กุมภาพัันธ์ิ	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ. นำาคณะผู้่้บริหาร	สมอุ. เข้ัาเยี�ยมเยียน	
สำานักงบประมาณ	 เพ่ั�อุหาร่อุข้ัอุราชการเกี�ยวกับ 
การจัิด้ทำาแลื่ะบริหารงบประมาณประจิำาปี	 ให้มี
ประสิทธิิภาพั	ประสิทธิิผู้ลื่	แลื่ะสนอุงตอุบนโยบายรัฐบาลื่	
แลื่ะยุทธิศาสตร์ชาติ

Visit to the Bureau of the Budget.
	 On	11	February	2019,	TISI	executives	led	by 
Mr. Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, 
visited	the	Bureau	of	the	Budget	to	consult	them	
about	 the	 preparation	 of	 the	 annual	 budget	 
to	achieve	efficiency	and	effectiveness	and	in	 
response	to	the	government	policy	and	national	
strategy.

ค์ณะผู้้้แทนกิร์ะทร์วิงอุตสาหกิร์ร์มและกิาร์ค์้า 
สปป.ลาวิ เยุ่อน สมอ.
	 เม่�อุวันที�	 13	 กุมภาพัันธิ์	 2561	 นายวันชัิ้ย 
พนมชัิ้ย เลขาธ้ิการ สมอ.	 ให้การต้อุนรับคณะผู้่้แทน	
กระทรวงอุุตสาหกรรมแลื่ะการค้า	 สปป.ลื่าว	 โด้ยมี	 
Mr.Somphong	 SOULIVANH	 Deputy	 Director	 
General,	Department	of	Industry	and	Handicrafts	
เป็นหัวหน้าคณะผู้่้แทนฯ	 มาเย่อุน	 สมอุ.	 เพ่ั�อุศ่กษา 
ด่้งานเกี�ยวกับยุทธิศาสตร์การพััฒนาอุุตสาหกรรมไทย	 
โด้ยเฉพัาะอุุตสาหกรรมการผู้ลิื่ตแลื่ะแปรร่ปในสาขัา 
การผู้ลื่ิตเคมีภัณฑ์์	 ผู้ลิื่ตภัณฑ์์พัลื่าสติก	 สิ�งทอุ	 แลื่ะ	
แปรร่ปยางพัารา

Visit of the representatives of Ministry of 
Industry and Trade, Lao PDR
	 On	9	February	2019,	Mr. Wanchai Phanomchai, 
TISI Secretary-General,	welcomed	the	visit	of	
the	representatives	of	Ministry	of	Industry	and	
Trade,	Lao	PDR	led	by	Mr.Somphong	Soulivanh,	
Deputy	Director	General	of	Department	of	Industry 
and	Handicrafts.	The	purpose	of	the	visit	was	
to	study	the	strategies	for	industrial	development	
particularly	 the	production	and	processing	of	
chemical	 products,	 plastics,	 textiles	 and	 
processed	rubber.
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สมอ. จัด้ฝึึกิอบร์มเร่์�อง กิาร์กิำาหนด้มาตร์ฐาน  
และมอบใบจด้ทะเบ่ยุนองค์์กิร์กิำาหนด้มาตร์ฐาน
 นายธินะ อัลภัาชิ้น์ ผู้อำานวยการกองตุรวจการ
มาตุรฐาน 2 รักษาราชิ้การแทน รองเลขาธ้ิการ สมอ. 
เป็นประธิานในพิัธีิเปิด้การฝึกอุบรมเชิงปฏิิบัติการ	 เร่�อุง	
การกำาหนด้มาตรฐาน	 ซี่�งจัิด้ข่ั�นระหว�างวันที�	 13-15	
กุมภาพัันธ์ิ	 2562	 ณ	 โรงแรมเด้อุะ	 ทวิน	 ทาวเวอุร์	
กรุงเทพัฯ	 ภายในงานได้้จัิด้ให้มีพิัธีิมอุบใบจิด้ทะเบียน	
อุงค์กรกำาหนด้มาตรฐานให้	 บริษัท	 สยามอุุตสาหกรรม	
ยิปซัีม	(สระบุรี)	จิำากัด้

สมอ. จัด้สัมมนาค์ณะกิร์ร์มกิาร์มาตร์ฐานผู้ลิตภััณฑ์์
อุตสาหกิร์ร์ม (กิมอ.)
	 สมอุ.	จัิด้สัมมนาคณะกรรมการมาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์
อุุตสาหกรรม	(กมอุ.)	เร่�อุง	การด้ำาเนินการตามพัระราช
บัญญัติมาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	 พั.ศ.	 2511	
แลื่ะที�แก้ไขัเพิั�มเติม	 ระหว�างวันที�	 15-16	 กุมภาพัันธ์ิ	
2562	ณ	โรงแรม	รอุยัลื่ฮิิลื่ล์ื่	กอุล์ื่ฟื้	รีสอุร์ท	แอุนด์้	สปา	
จัิงหวัด้นครนายก	โด้ยมี	นางสาวน้สากร จึงเจร้ญธิรรม 
รองปลัดกระทรวงอุตุสาหกรรม	ในฐานะประธิาน	กมอุ.	
กลื่�าวเปิด้สัมมนาแลื่ะมอุบนโยบาย	 แลื่ะนายวันชัิ้ย 
พนมชัิ้ย เลขาธ้ิการ สมอ.	 กลื่�าวรายงานวัตถุประสงค์ 
การจัิด้งาน

Training in standards development and 
presentation of the registration of standard body
 Mr. Thana Alapach, Director of Surveillance 
Division 2, Acting TISI Deputy Secretary-General, 
presided	over	the	opening	of	the	workshop	on	
“Standards	Development”	organized	during	13	-	15 
February	2019	at	the	Twin	Towers	Hotel,	Bangkok.	
Certificate	of	registration	of	standards	developing	
organization	 (SDO)	 was	 presented	 to	 the	 
Siam	Gypsum	Industry	(Saraburi)	Co.,	Ltd.

Seminar of the Industrial Product Standards 
Council
	 TISI	organized	a	seminar	of	the	Industrial	
Product	Standards	Council	on	“Complying	with	the 
Industrial	Product	Standards	Act,	B.E	2511	(1968)	and 
its	amendments”	during	15-16	February	2019	at 
Royal	Hills	Golf	Resort	and	Spa	in	Nakhon	Nayok.	
The	 seminar	 was	 opened	 by	 Ms.Nisakorn  
Jungjaroentham, Deputy Permanent Secretary, 
Ministry of Industry	in	the	capacity	of	Chairman	
of	 the	 Industrial	 Product	 Standards	 Council.	 
Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, 
reported	on	the	objectives	of	the	seminar.
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สมอ. มอบใบรั์บร์อง ISO/IEC 17020:2012  
ให้กัิบสำานักิงานพิัส้จน์หลักิฐานตำาร์วิจ
	 เม่�อุวันที�	20	กุมภาพัันธ์ิ	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย
เลขาธ้ิการ สมอ.	 เป็นประธิาน	 พิัธีิมอุบใบรับรอุงระบบ
งานหน�วยตรวจิตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	 17020:2012	
ให้กับสำานักงานพิัส่จิน์หลัื่กฐานตำารวจิทั�วประเทศ	 
รวม	11	หน�วยงาน	โด้ยมี	พัลื่ตำารวจิโท	พันมพัร	อิุทธิิประเสริฐ
ผู้่้บัญชาการสำานักงานพิัส่จิน์หลัื่กฐานตำารวจิรับมอุบ	 
ณ	ห้อุงประชุมพัรหมนอุก	สำานักงานตำารวจิแห�งชาติ

Presentation of certificate of accreditation according to ISO/IEC 17020:2012 to  
the Office of Police Forensic Science
	 On	20	February	2019,	at	Promnok	meeting	room,	Royal	Thai	Police,	Mr.Wanchai Phanomchai, 
TISI Secretary-General,	 presented	 certificates	 of	 accreditation	of	 inspection	body	 according	 to	 
ISO/IEC	17020:2012	Conformity	assessment	-	Requirements	for	the	operation	of	various	types	of	
bodies	performing	inspection	to	11	units	of	the	Office	of	Police	Forensic	Science	across	the	country.	
The	certificates	were	received	by	Police	Lieutenant	General	Phanomporn	Ittiprasert,	Commander	
of	the	Office	of	Police	Forensic	Science.

JAPIA มาเยุ่อน สมอ. เพ่ั�อแลกิเปล่�ยุนข้อม้ลด้้าน 
กิฎร์ะเบ่ยุบยุานยุนต์
	 เม่�อุวันที�	 25	 กุมภาพัันธิ์	 2562	 นายวันชัิ้ย 
พนมชัิ้ย เลขาธ้ิการ สมอ.	พัร้อุมผู้่้บริหาร	แลื่ะเจ้ิาหน้าที�	
สมอุ.	 ให้การต้อุนรับคณะผู้่้แทนสมาคมผู้่้ผู้ลิื่ตชิ�นส�วน 
ยานยนต์ไทยแลื่ะ	 Japan	 Auto	 Part	 Industrial	 
Association	(JAPIA)	ประเทศญี�ปุ่น	โด้ยมี	Mr.Kiminori	
Hyodo,	 Chairman	 of	 the	 Committee	 (Koito	 
Manufacturing)	 เป็นหัวหน้าคณะ	 เพ่ั�อุศ่กษาแลื่ะ 
แลื่กเปลีื่�ยนข้ัอุม่ลื่ด้้านกฎระเบียบยานยนต์แลื่ะระบบการ
รับรอุงขัอุงประเทศไทย	รวมทั�ง	ASEAN	Mutual	Recognition 
Agreement	(ASEAN	MRA)	ณ	ห้อุงประชุม	230	สมอุ.

Visit of JAPIA to exchange information on 
automotive regulations
	 On	25	February	2019,	at	TISI	meeting	room	230, 
Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary General 
and	 TISI	 executives	 welcomed	 the	 visit	 of	 
representatives	of	Thai	Auto	Parts	Manufacturers	
Association	 (TAPMA)	 and	 Japan	 Auto	 Parts	 
Industrial	 Association	 (JAPIA)	 headed	 by	 
Mr.Kiminori	Hyodo,	Chairman	of	the	Committee	
(Koito	Manufacturing)	to	exchange	information	
on	 automotive	 regulations	 and	 certification	
system	of	Thailand	and	ASEAN	Mutual	Recognition 
Agreement	(ASEAN	MRA).
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สมอ. ร่์วิมเป็นสักิข่พัยุานในพิัธ่ลงนามบันทึกิ 
ข้อตกิลงกิาร์ทำางานร์่วิมกิันในกิาร์ทด้สอบ 
และให้กิาร์รั์บร์องแบตเตอร่์�ยุานพัาหนะไฟฟา้
	 เม่�อุวันที�	25	กุมภาพัันธ์ิ	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ.	ร�วมเป็นสักขีัพัยานในพิัธีิลื่งนามบันท่ก	
ข้ัอุตกลื่งการทำางานร�วมกันในการทด้สอุบแลื่ะให้การรับรอุง
แบตเตอุรี�ยานพัาหนะไฟื้ฟื้้า	 ระหว�างสถาบันยานยนต์	
โด้ย	นายอุดิ้ศักดิ้�	โรหิตะศุน	กรรมการสถาบันยานยนต์
ผู้่้ทำาการแทนผู้่้อุำานวยการสถาบันยานยนต์	แลื่ะ	นายฉัตวิทัย
ตันตราภรณ์	ผู้่้จัิด้การทั�วไป	บริษัท	ท่ฟื้	ซ่ีด้	(ประเทศไทย)	จิำากัด้
แลื่ะ	 Mr.Richard	 Hong	 ประธิานเจ้ิาหน้าที�บริหาร	 
บริษัท	 ท่ฟื้	 ซ่ีด้	 อุาเซีียน	 จิำากัด้	 ร�วมเป็นสักขีัพัยาน	 
ณ	โรงแรมเซ็ีนจ่ิรี�	พัาร์ค	กรุงเทพัฯ	

สมอ. จัด้กิาร์ปร์ะชุี่มเชิี่งปฏิิบัติกิาร์ เร่์�อง กิาร์ขับเค์ล่�อน
และพััฒนาแนวิทางกิาร์ค์วิบค์ุมร้์านค้์าออนไลน์
ของ สมอ. (e-Commerce)
	 เม่�อุวันที�	27	กุมภาพัันธ์ิ	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ.	เป็นประธิานในการประชุมเชิงปฏิิบัติการ
เร่�อุง	 การขัับเคล่ื่�อุนแลื่ะพััฒนาแนวทางการควบคุม 
ร้านค้าอุอุนไลื่น์	ขัอุง	สมอุ.	(e-Commerce)	เพ่ั�อุมอุบ 
นโยบายแลื่ะทิศทางการกำากับด่้แลื่สินค้าที�ต้อุงเป็นไป 
ตามมาตรฐานขัอุง	 สมอุ.	 แก�ผู้่้ประกอุบการจิำาหน�าย	
สินค้าอุอุนไลื่น์กว�า	 50	 ราย	 เพ่ั�อุให้ผู้่้บริโภคมั�นใจิได้้ว�า 
สินค้าที�ซ่ี�อุผู้�านเว็บไซีต์	 หร่อุแอุปพัลิื่เคชันเป็นสินค้าที�มี
ความปลื่อุด้ภัยตามมาตรฐาน

TISI witnessed the signing of MoU in testing and certification of battery for electric vehicles
	 On	25	February	2019,	at	Century	Park	Hotel,	Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, 
witnessed	the	signing	of	the	MOU	in	testing	and	certification	of	battery	for	electric	vehicles	between	
Thailand	Automotive	Institute	and	TÜV	SÜD	Thailand.	Thailand	Automotive	Institute	was	represented 
by	Mr.	Adisak	Rohitasune,	member	of	Board	of	Directors,	for	President	of	Thailand	Automotive	Institute. 
TÜV	SÜD	Thailand	was	represented	by	Mr.Chatvithai	Tantraporn,	General	Manager.	Mr.Richard	Hong,	
Chief	Executive	Officer,	TÜV	SÜD	ASEAN	was	present	at	the	signing	as	witness.

Workshop on development of guidelines in 
e-Commerce control

	 On	 27	 February	 2019,	 Mr.Wanchai  
Phanomchai, TISI Secretary-General,	presided	over 
the	workshop	on	“Mobilization	and	development	
of	guidelines	in	e-commerce	control”.	The	objective 
of	the	workshop	was	to	inform	50	online	retailers	
on	the	policy	and	direction	of	TISI	in	controlling	
the	products	according	to	TISI	mandatory	standards 
to	ensure	the	buyers	on	websites	or	applications	
of	the	product	safety.
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สมอ. ปร์ะกิาศเจตนาร์มณ์ลด้และคั์ด้แยุกิขยุะ 
ม้ลฝึอยุในสำานักิงาน
	 เม่�อุวันที�	28	กุมภาพัันธ์ิ	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย
เลขาธ้ิการ สมอ.	เป็นประธิาน	ในพิัธีิประกาศเจิตนารมณ์
โครงการ	สมอุ.	ทำาความดี้	ด้้วยหัวใจิ	ลื่ด้ภัยสิ�งแวด้ล้ื่อุม	
เร่�อุง	 “การลื่ด้แลื่ะคัด้แยกขัยะม่ลื่ฝอุยในสำานักงาน
มาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม”	ณ	 ห้อุงประชุม	 200	
อุาคาร	สมอุ.

Declaration of intent to waste reduction and 
separation
	 On	28	February	2019,	at	TISI	meeting	room	
200,	Mr. Wanchai Phanomchai, TISI Secretary- 
General,	presided	over	the	signing	of	the	declaration 
of	intent	to	the	implementation	the	volunteer	
project	“Good	deeds	from	the	heart:	Reduction	
of	 the	environmental	hazard”	by	the	activity	
“TISI’s	waste	reduction	and	separation”.

กิร์ะทร์วิงอุตสาหกิร์ร์มร่์วิมถึวิายุพัร์ะพัร์สมเด็้จ 
พัร์ะเจ้าล้กิเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภัร์ณวิลัยุลักิษณ์ 
อัค์ร์ร์าชี่กุิมาร่์
	 เม่�อุวันที�	 4	 มีนาคม	 2562	นายพสุ โลหารชิุ้น 
ปลัดกระทรวงอุตุสาหกรรม	 พัร้อุมด้้วยผู้่้บริหาร 
แลื่ะขั้าราชการกระทรวงอุุตสาหกรรมนำาแจิกันด้อุกไม้
ถวายหน้าพัระบรมฉายาลัื่กษณ์สมเด็้จิพัระเจ้ิาล่ื่กเธิอุ	 
เจ้ิาฟ้ื้าจุิฬาภรณวลัื่ยลัื่กษณ์	อัุครราชกุมารี	พัร้อุมลื่งนาม
ถวายพัระพัร	 ขัอุให้ทรงหายจิากพัระอุาการประชวร	 
โด้ยเร็ว	ณ	โรงพัยาบาลื่รามาธิิบดี้	โด้ยมี	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย
เลขาธ้ิการ สมอ.	เข้ัาร�วมด้้วย

Ministry of Industry signed the blessing 
to HRH Princess Chulabhorn

	 On	4	March	2019,	Mr.Pasu Loharnchun, 
Permanent Secretary, Ministry of Industry, 
together	with	 the	 executives	 and	 officials	 of	
Ministry	of	Industry,	offered	a	vase	of	flowers	
in	 front	of	 the	 royal	portrait	of	HRH	Princess	
Chulabhorn	at	Ramathibodi	Hospital	and	signed	
the	blessing	for	her	speedy	recovery	from	illness.	
Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary  
General, also	attended	the	ceremony.
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เลขาธิกิาร์ สมอ. ให้สัมภัาษณ์ร์ายุกิาร์ “เร่์�องง่ายุ 
ใกิล้ตัวิ” ช่ี่อง 9
	 เม่�อุวันที�	6	 มีนาคม	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธิก้าร สมอ.	ให้สัมภาษณ์รายการ	“เร่�อุงง�ายใกล้ื่ตัว”	
อุอุกอุากาศ	ทางสถานีโทรทัศน์ช�อุง	9	อุสมท.	ในประเด็้น
การกำากับด่้แลื่การจิำาหน�ายสินค้าที�ซ่ี�อุขัายทางอุอุนไลื่น์
โด้ยเฉพัาะสินค้า	 112	 ชนิด้	 ที�เป็นมาตรฐานบังคับ	 
ซ่ี�งการซ่ี�อุสินค้าอุอุนไลื่น์	 มีการจิำาหน�ายแพัร�หลื่ายแลื่ะ 
เป็นที�นิยมขัอุงผู้่้บริโภคเพิั�มมากข่ั�นในปัจิจุิบัน	 เพ่ั�อุให้ 
ผู้่้บริโภคมั�นใจิได้้ว�าสินค้าที�ซ่ี�อุผู้�านเว็บไซีต์หร่อุแอุปพัลิื่เคชัน
เป็นสินค้าที�มีความปลื่อุด้ภัยแลื่ะ	 สมอุ.	 กำากับด่้แลื่	
คุ้มครอุงความปลื่อุด้ภัยให้แก�ผู้่้บริโภคอุย�างเข้ัมงวด้	ทั�งนี�
ผู้่้ประกอุบการ	ผู้่้จิำาหน�าย	แลื่ะผู้่้บริโภคสามารถด่้รายช่�อุ
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์ที�เป็นมาตรฐานบังคับได้้ที�	www.tisi.go.th

Interview of TISI Secretary General on TV channel 9
	 On	6	March	2019, Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General,	gave	an	interview	to	
the	 television	 program	 “Ruang	Ngai	 Klai	 Tua”	 (Easy	 things	 around	 you)	 of	MCOT	Channel	 9.	 
The	interview	involved	the	supervision	of	the	products	particularly	the	products	covered	by	112	mandatory 
standards	which	had	been	sold	online	and	became	more	popular	among	consumers.	The	purpose	
of	the	strict	control	was	to	give	confidence	to	consumers	in	the	safety	of	the	products	covered	
by	mandatory	standards.	The	list	of	mandatory	standards	can	be	found	on	www.tisi.go.th.

สมอ. เยุ่�ยุมเยุ่ยุนสถึาบนัไฟฟา้และอเิล็กิทร์อนกิิส์
 ร่์วิมม่อพััฒนาส่้ Smart Electronics
	 เม่�อุวันที�	7	 มีนาคม	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ.	แลื่ะคณะผู้่้บริหาร	สมอุ.	 เยี�ยมเยียน 
สถาบันไฟื้ฟ้ื้าแลื่ะอิุเล็ื่กทรอุนิกส์	 โด้ย	นายสมบูรณ์  
หอตุระกูล ผู้อำานวยการสถาบันไฟฟ้าและอ้เล็กทรอน้กส์
ให้การต้อุนรับ	เพ่ั�อุบ่รณาการการทำางานร�วมกันด้้านการ
กำาหนด้มาตรฐาน	แลื่ะการตรวจิสอุบรับรอุง	เพ่ั�อุพััฒนา
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรมไฟื้ฟ้ื้าแลื่ะอิุเล็ื่กทรอุนิกส์ขัอุงไทย	
แลื่ะพััฒนาส่�เทคโนโลื่ยี	 IoT	แลื่ะ	Smart	Electronics	
ตามนโยบายรัฐบาลื่

Visit to Electrical and Electronics Institute

	 On	7	March	2019,	TISI	executives	led	by	
Mr. Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, 
visited	the	Electrical	and	Electronics	Institute.	
The	team	was	welcomed	by	Mr.Somboon Hotrakul, 
President of the Institute.	The	meeting	discussed 
work	integration	in	standards	development	and	
conformity	 assessment	 in	 order	 to	 develop	
electrical	and	electronics	products	toward	the	IoT 
technology	and	smart	electronics	in	accordance 
with	the	government	policy.
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สมอ. เยุ่�ยุมเยุ่ยุนสถึาบันเหล็กิและเหล็กิกิล้าแห่ง
ปร์ะเทศไทยุ และสถึาบนัยุานยุนตเ์พ่ั�อบ้ร์ณากิาร์
กิาร์ทำางานร่์วิมกัิน
	 เม่�อุวันที�	7	 มีนาคม	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ.	แลื่ะคณะผู้่้บริหาร	สมอุ.	 เยี�ยมเยียน 
สถาบันเหล็ื่กแลื่ะเหล็ื่กกล้ื่าแห�งประเทศไทย	 แลื่ะ	
สถาบันยานยนต์	 โด้ยผู้่้อุำานวยการทั�ง	 2	 สถาบัน	 
นายว้โรจน์ โรจน์วัฒนชัิ้ย และนายอด้ศัูกด้� โรห้ตุะศุูน 
ให้การต้อุนรับการเยี�ยมเยียนดั้งกลื่�าวได้้มีการหาร่อุ 
เพ่ั�อุหาแนวทางการพััฒนางานด้้านการกำาหนด้มาตรฐาน	 
การปรับบทบาทสถาบันเพ่ั�อุรอุงรับการเป็น	SDOs	แลื่ะ 
การจิัด้ทำาแผู้นแม�บทในการกำาหนด้มาตรฐานรอุงรับ 
ยานยนต์ไฟื้ฟ้ื้า	เป็นต้น

Visit to Iron and Steel Institute of Thailand and Thailand Automotive Institute
 On	7	March	2019,	Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary General	led	TISI	executives	to	
visit	the	Iron	and	Steel	Institute	of	Thailand	and	the	Thailand	Automotive	Institute.	The	team	was	
welcomed	by	Mr.Viroj Rojwattanachai, President of Iron and Steel Institute of Thailand and  
Mr.Adisak Rohitasune, President of Thailand Automotive Institute.	 The	meeting	discussed	
cooperation	in	standards	development,	the	role	of	the	institutes	as	standards	developing	organizations 
(SDOs)	and	preparation	of	the	master	plan	in	standards	development	to	support	electric	vehicle,	etc.
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กิร์ะทร์วิงอุตสาหกิร์ร์ม ผู้นึกิกิำาลังค่์ายุร์ถึยุนต์  
แสด้งเจตจำานงยุกิร์ะดั้บมาตร์ฐานกิาร์ร์ะบายุมลพิัษ
ทางอากิาศเปน็ Euro 5
 เม่�อุวันที�	11	มีนาคม	2562	นายสมชิ้าย หาญห้รัญ
รัฐมนตุรีช่ิ้วยว่าการกระทรวงอุตุสาหกรรม เป็นประธิาน
ในพัิธีิแสด้งเจิตจิำานงการยกระด้ับมาตรฐานการระบาย
มลื่พิัษทางอุากาศเป็น	 Euro	 5	 ขัอุงบริษัทผู้่้ผู้ลิื่ตแลื่ะ 
ผู้่้นำาเข้ัารถยนต์	 12	 ราย	 ได้้แก�	 Audi,	 BMW,	 Isuzu,	
Mazda,	Mercedes-Benz,	Mitsubishi,	Mini,	MG,	
Nissan,	Suzuki,	Toyota	แลื่ะ	Volvo	โด้ยมี	นายศิริรุจิ
จุิลื่กะรัตน์	นางสาวนิสากร	จ่ิงเจิริญธิรรม	รอุงปลัื่ด้กระทรวง
อุุตสาหกรรม	 แลื่ะคณะผู้่้บริหารกระทรวงอุุตสาหกรรม
เข้ัาร�วมในพิัธีิ	โด้ยมี	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย เลขาธ้ิการ สมอ. 
กลื่�าวแนวทางการกำาหนด้มาตรฐานการระบายมลื่พิัษ 
ทางอุากาศเป็น	Euro	5	แลื่ะการยกระดั้บมาตรฐานการ
ระบายมลื่พิัษทางอุากาศเป็น	Euro	5	

Ministry of Industry and automobile suppliers expressed their intention to implement 
Euro 5 emission standard
	 On	 7	March	 2019,	Mr.Somchai Harnhirun, Deputy Minister of Industry	 presided	over	 
the	 signing	 of	 the	declaration	 of	 intent	 to	 the	 upgrade	 of	 the	emission	 standard	 to	be	Euro	5	of	 
12	producers	 and	 importers	 of	 automobile,	 namely	 Audi,	 BMW,	 Isuzu,	Mazda,	Mercedes-Benz,	 
Mitsubishi,	Mini,	MG,	 Nissan,	 Suzuki,	 Toyota	 and	 Volvo.	MR.Siriruj	 Chulakarat	 and	Ms.Nisakorn	 
Jungjaroentham,	 Deputies	 Permanent	 Secretary	 and	 executives	 of	Ministry	 of	 Industry	 also	 
attended	the	event.	Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General,	made	an	address	on	the	
standard	development	for	emission	from	engine	to	be	Euro	5.
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สมอ. ร่์วิมแสด้งค์วิามยิุนด่้เน่�องในโอกิาส 
วัินค์ล้ายุวัินสถึาปนากิร์มส่งเสริ์มอุตสาหกิร์ร์ม 
ค์ร์บร์อบ 77 ปี
	 เม่�อุวันที�	11	มีนาคม	2562 นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ.	 พัร้อุมด้้วย	 นายธินะ	 อัุลื่ภาชน์	
นายวีระกิตติ�	รันทกิจิธินวัชร์	รอุงเลื่ขัาธิิการ	สมอุ.	แลื่ะ	
คณะผู้่้บริหาร	สมอุ.	ร�วมแสด้งความยินดี้เน่�อุงในโอุกาส
วันคล้ื่ายวันสถาปนา	กรมส�งเสรมิอุุตสาหกรรม	ครบรอุบ	
77	 ปี	 พัร้อุมร�วมบริจิาคเงินแก� ม่ลื่นิ ธิิคนตาบอุด้	
แห�งประเทศไทย	 ในพัระบรมราชิน่ปถัมภ์	 โด้ยมี 
นายกอบชัิ้ย สังส้ทธ้ิสวัสด้� อธ้ิบดีกรมส่งเสร้มอุตุสาหกรรม
เป็นผู้่้รับมอุบ	ณ	กรมส�งเสริมอุุตสาหกรรม

สมอ.  ติด้ตามค์วิามค่์บหน้ ากิาร์กิ่อส ร้์าง 
ศ้นย์ุทด้สอบยุานยุนต์และยุางล้อแห่งชี่าติ
	 เม่�อุวันที�	15	มีนาคม	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย
เลขาธิ้การ สมอ.	 ติด้ตามความค่บหน้าการก�อุสร้าง 
ศ่นย์ทด้สอุบยานยนต์แลื่ะยางล้ื่อุแห�งชาติ	 แลื่ะเตรียม	
ความพัร้อุมให้การต้อุนรับ	พัลื่เอุก	ประยุทธ์ิ	จัินทร์โอุชา	
นายกรัฐมนตรี	 ในการลื่งพ่ั�นที�ตรวจิราชการที�จัิงหวัด้ 
ฉะเชิงเทรา	 โด้ยมีแผู้นการตรวจิติด้ตามความค่บหน้า 
การก�อุสร้างศ่นย์ทด้สอุบยานยนต์แลื่ะยางล้ื่อุแห�งชาติ 
ในวันที�	20	มีนาคม	2562	ณ	ศ่นย์ทด้สอุบยานยนต์แลื่ะ
ยางล้ื่อุแห�งชาติ	จัิงหวัด้ฉะเชิงเทรา

Congratulations to the Department of Industrial Promotion on the 77th anniversary of 
the founding of the department
	 On	11	March	2019,	Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General,	accompanied	by	 
Mr.Thana	Alapach	and	Mr.Verakit	Rantakittanawat,	Deputies	Secretary	General	and	TISI	executives	
attended	the	celebration	of	77th	anniversary	of	the	founding	of	Department	of	Industrial	Promotion.	
On	this	occasion,	TISI	made	a	donation	to	the	Foundation	for	the	Blind	of	Thailand	under	the	Royal	
Patronage	 of	 HM	 the	Queen	 through Mr.Kobchai Sungsitthisawad, Director General of the  
Department of Industrial Promotion.

Follow-up to the progress of ATTRIC  
construction
	 On	15	March	2019,	Mr. Wanchai Phanomchai, 
TISI Secretary-General,	followed	up	the	progress	
of	 the	 construction	 of	 Automotive	 and	 Tyre	
Testing,	Research	and	Innovation	Center	(ATTRIC)	
and	made	a	preparation	for	the	visit	of	the	Prime	
Minister,	General	Prayut	Chan-o-cha	who	had	 
a	plan	to	follow	up	the	construction	of	ATTRIC	
on	 20	 March	 2019	 during	 his	 mission	 to	 
Chachoengsao	Province.
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สมอ. ให้กิาร์ต้อนรั์บนายุกิรั์ฐมนตร่์ติด้ตามค์วิาม
ค่์บหน้าศ้นย์ุทด้สอบยุานยุนต์และยุางล้อแห่งชี่าติ
	 เม่�อุวันที�	 20	 มีนาคม	 2562	 คณะผู้่้บริหาร	
กระทรวงอุุตสาหกรรม	ให้การต้อุนรับ	พลเอก ประยุทธ์ิ
จันทร์โอชิ้า นายกรัฐมนตุรี	 ในโอุกาสลื่งพ่ั�นที�ติด้ตาม 
ความค่บหน้าการด้ำาเนินงานโครงการศ่นย์ทด้สอุบยานยนต์
แลื่ะยางล้ื่อุแห�งชาติ	ณ	 บริเวณเขัตสวนป่าลื่าด้กระทิง	
อุำาเภอุสนามชัยเขัต	จัิงหวัด้ฉะเชิงเทรา	โด้ย	นายสมชิ้าย
หาญห้รัญ รัฐมนตุรีช่ิ้วยว่าการกระทรวงอุตุสาหกรรม
กลื่�าวรายงานความค่บหน้าการด้ำาเนินงานโครงการ	 
นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย เลขาธ้ิการ สมอ.	นำาเสนอุข้ัอุม่ลื่แลื่ะ
ความเป็นมาการด้ำาเนินงานโครงการ	 ซี่�งนายกรัฐมนตรี	
ได้้ลื่งนามในเอุกสารแสด้งสัญลัื่กษณ์แห�งการเริ�มต้น
โครงการศ่นย์ทด้สอุบยานยนต์แลื่ะยางล้ื่อุแห�งชาติ 
ระยะที�	 2	 พัร้อุมให้นโยบายในการด้ำาเนินงานโครงการ
เพ่ั�อุสร้างความเช่�อุมั�นแก�ผู้่้ประกอุบการยานยนต์ไทย

TISI welcomed the Prime Minister to follow up the progress of ATTRIC construction
	 On	20	March	2019,	the	executives	of	Ministry	of	Industry	welcomed	the	Prime Minister, 
General Prayut Chan-o-cha,	to	the	construction	site	of	the	Automotive	and	Tyre	Testing,	Research	
and	 Innovation	 Center	 (ATTRIC)	 at	 Lat	 Krathing	 Forest	 Garden,	 Sanam	 Chai	 Khet	 District,	 
Chachoengsao	 Province.	Mr.Somchai Harnhirun, Deputy Minister of Industry,	 reported	 on	 
the	progress	of	the	construction.	Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General,	presented	
the	background	of	the	project.	The	Prime	Minister	signed	the	symbolic	document	of	the	starting	
of	 the	 second	phase	of	 the	project	and	gave	policy	on	 the	project	 implementation	 to	build	 
confidence	to	the	Thai	automotive	industry.
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สมอ. แถึลง ผู้ลกิาร์ด้ำาเนินงานร์อบ 6 เด่้อน
	 เม่�อุวันที�	21	มีนาคม	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ.	แถลื่งผู้ลื่การด้ำาเนินงานรอุบ	6	เด่้อุนขัอุง
สมอุ.	แก�ส่�อุมวลื่ชน	ณ	โรงแรม	รอุยัลื่ปร๊ินเซีส	หลื่านหลื่วง
กรุงเทพัฯ	 โด้ยมีประเด็้นสำาคัญในการแถลื่ง	 ได้้แก�	 
ความค่บหน้าโครงการศ่นย์ทด้สอุบยานยนต์แลื่ะ 
ยางล้ื่อุแห�งชาติ	การแก้กฎหมาย	โด้ยเพิั�มโทษผู้่้ทำาผู้่้นำาเข้ัา
แลื่ะผู้่้จิำาหน�าย	การย่ด้อุายัด้สินค้าไม�ได้้มาตรฐาน	ม่ลื่ค�ากว�า	
1,170	ลื่า้นบาท	การกำากับด่้แลื่ผู้่จ้ิำาหน�ายสินค้าอุอุนไลื่น์
เพ่ั�อุให้การจิำาหน�ายสินค้ามาตรฐานบังคับ	ถ่กต้อุงตามกฎหมาย
เป็นต้น

Press conference on TISI’s 6-month performance
	 On	 20	March	 2019,	 at	 the	 Royal	 Princess	 Hotel,	 Bangkok,	TISI	held	a	press	 conference	on	 
the	6-month	achievements	of	TISI	given	by	Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary General. Among	
the	highlights	were	the	progress	of	the	construction	of	the	Automotive	and	Tyre	Testing,	Research	
and	Innovation	Center,	amendment	of	Industrial	Product	Standards	Act	by	increasing	penalty	for	
manufacturers,	importers	and	sellers,	the	confiscation	of	non-conforming	products	amounting	to	
more	 than	1,170	million	Baht	and	 the	 supervision	of	 the	online	 transactions	of	 the	products	 
under	mandatory	standards,	etc.
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กิิจกิร์ร์มค์ร์บร์อบ 50 ป ีวัินค์ล้ายุวัินสถึาปนา สมอ.
	 เม่�อุวันที�	25	มีนาคม	2562	สมอุ.	ได้้จัิด้กิจิกรรม
เน่�อุงในโอุกาสวันคล้ื่ายวันสถาปนาสำานักงานมาตรฐาน 
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	ครบรอุบ	50	ปี	ภายใต้สโลื่แกน	
“50	ปี	สมอุ.	เคียงค่�เศรษฐกิจิไทย	ด่้แลื่ใส�ใจิผู้่้บริโภค”	
โด้ย	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย เลขาธ้ิการ สมอ. พัร้อุมด้้วย	
ผู้่้บริหาร	 สมอุ.	 เข้ัาร�วมพิัธีิบวงสรวงอุงค์พัระนารายณ์	
ศาลื่พัระภ่มิเจ้ิาที�	 พัระฤาษีอิุสิปะติ	 พัญาปุสโสตะ	
นาคราช	แลื่ะพิัธิสีงฆ์์เพ่ั�อุความเป็นสิรมิงคลื่	แลื่ะช�วงบ�าย
นายพสุ โลหารชุิ้น ปลัดกระทรวงอุตุสาหกรรม 
ให้เกียรติเป็นประธิานเปิด้งาน	“สมอุ.	50	ปี	ซ่ี�อุสินค้าดี้
มีมาตรฐาน”	ซี่�งจัิด้ข่ั�นระหว�างวนัที�	25-29	มนีาคม	2562	
ณ	บริเวณ	ด้้านหน้าอุาคาร	สมอุ.

เลขาธิกิาร์ สมอ. ให้สัมภัาษณ์ในร์ายุกิาร์ เร่์�องง่ายุ 
ใกิล้ตัวิ
	 เม่�อุวันที�	25	มีนาคม	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย
เลขาธ้ิการ สมอ.	ให้สัมภาษณ์ในรายการ	“เร่�อุงง�ายใกล้ื่ตัว”	
ซ่ี�งอุอุกอุากาศทางช�อุง	 9	 อุสมท.	 ในประเด็้นการ 
ให้บริการย่�นคำาขัอุรับใบอุนุญาต	 มอุก.	 ผู้�านระบบ	
อิุเล็ื่กทรอุนิกส์ขัอุง	 สมอุ.	 หร่อุ	 e-License	 ซี่�งจิะช�วย 
อุำานวยความสะด้วกให้แก�ผู้่้ประกอุบการในการย่�นขัอุใบอุนุญาต
มอุก.	จิาก	สมอุ.	ง�าย	สะด้วกแลื่ะรวด้เร็ว	ผู้�าน	www.tisi.go.th

Celebration of the 50th anniversary of the 
founding of TISI
	 On	25	March	2019,	TISI	organized	activities	
to	celebrate	the	50thanniversary	of	its	founding	
under	the	theme	of	“50	years	of	TISI:	Contribution	
to	the	Thai	Economy	and	Consumer	Protection”
Mr. Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, 
together	with	TISI	executives	paid	homage	to	
the	statues	of	God	Vishnu,	Hermit	Isipati,	the	Great	
Serpent	Pussota	and	the	spirit	house	and	attended 
the	Buddhist	religious	ceremony.	In	the	afternoon,	
Mr.Pasu Loharnchun, Permanent Secretary 
of Industry	presided	over	the	opening	of	the	fair	
“50	years	of	TISI:	Buy	standards	products”	organized 
during	25-29	March	2019	in	front	of	TISI	Building.

Interview of TISI Secretary General on TV 
program of MCOT channel 9
	 On	25	March	2019,	Mr.Wanchai Phanomchai, 
TISI Secretary-General,	 gave	 an	 interview	 to	 
the	television	program	“Ruang	Ngai	Klai	Tua”	 
(Easy	things	around	you)	of	MCOT	Channel	9.	
The	 interview	 concerned	 the	 application	 for	 
license	 by	 electronic	 system	 (e-License)	 for	 
business	facilitation	via	www.tisi	go.th.
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สมอ. จัด้บร์ร์ยุายุให้ค์วิามร้้์โร์ค์ NCDs
	 เม่�อุวันที�	26	มีนาคม	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธิก้าร สมอ.	ให้เกียรติเป็นประธิานเปดิ้การบรรยาย 
ให้ความร้่เร่�อุง	“NCDs	โรคที�คุณสร้างเอุง”	เพ่ั�อุส�งเสริม
ความร้่เกี�ยวกับโรค	NCDs	รวมถ่งแนวทางการด่้แลื่สุขัภาพั 
เพ่ั�อุป้อุงกันไม�ให้เกิด้โรค	NCDs	แลื่ะเพ่ั�อุพััฒนาคุณภาพั
ชีวิตขัอุงบุคลื่ากร	สมอุ.	ให้มีความสุขั	โด้ยได้้รับเกียรติจิาก	
ศ.ด้ร.ภญ.จิงจิิตร	อัุงคทะวานิช	เป็นวิทยากรในการบรรยาย

Lecture on NCDs
	 On	26	March	2019,	Mr.Wanchai Phanomchai, 
TISI Secretary-General,	 presided	 over	 the	
opening	of	the	lecture	on	“NCDs:	the	diseases	
caused	by	your	lifestyle”	by	Professr	Dr.	Chongchit 
Angkatavanich.	The	lecture	aimed	to	increase	
the	understanding	of	non-communicable	disease	
and	 its	prevention	 in	order	to	promote	good	
health	for	TISI	personnel.

เลขาธิกิาร์ สมอ. ให้โอวิาทแก่ิข้าร์าชี่กิาร์ใหม่
	 เม่�อุวันที�	1	เมษายน	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ.	 ให้โอุวาทแก�ข้ัาราชการใหม�ขัอุง	สมอุ.	
โด้ยให้แนวทางในการปฏิิบัติตนในการเป็นข้ัาราชการ 
ที�ดี้อุย่�ในระเบียบวินัย	 ศ่กษากฎระเบียบที�เกี�ยวข้ัอุง	 
ทั�งการครอุงตน	 ครอุงคน	 แลื่ะครอุงงาน	 พัร้อุมด้้วย
จิริยธิรรม	มีสำาน่กรับใช้ประชาชน	ปฏิิบัติงานด้้วยความทุ�มเท
อุย�างม่อุอุาชีพั	ณ	ห้อุงประชุม	230	อุาคาร	สมอุ.

Speech of TISI Secretary General to new 
TISI officials
	 On	1	April	2019,	at	TISI	meeting	room	230,	
Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, 
welcomed	new	TISI	officials	and	gave	guidelines	
for	being	good	officials	by	studying	and	abiding	
by	the	rules	and	regulations,	behaving	themselves	
based	on	ethics,	having	service	mind	and	working	
as	professional	with	dedication.
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สมอ. ลงพ่ั�นท่�ตร์วิจจับหมวิกิกิันน็อกิไม่ได้้ 
มาตร์ฐาน
	 เม่�อุวันที�	2	เมษายน	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ.	ลื่งพ่ั�นที�ตรวจิร้านจิำาหน�ายอุะไหลื่�แลื่ะ
อุุปกรณ์แต�งรถจัิกรยานยนต์แลื่ะรถยนต์ในตลื่าด้ช่�อุดั้ง 
ย�านจัิงหวัด้ปทุมธิานี	 พับหมวกกันน็อุกไม�ได้้มาตรฐาน 
จิำานวนมาก	การตรวจิจัิบในครั�งนี�เป็นการขัยายผู้ลื่การตรวจิ
ติด้ตามขัอุงเจ้ิาหน้าที�	สมอุ.	ที�ได้้ตรวจิพับว�าห้างหุ้นส�วน	
จิำากัด้	โอุโตโกะ	ไลื่น์	ทรานสปอุร์ต	ปลื่อุมใบอุนุญาตนำาเข้ัา	
แลื่ะมีจิำาหน�ายอุย่�ในเขัตพ่ั�นที�จัิงหวัด้ปทุมธิานี	 ชลื่บุรี	
ระยอุง	จัินทบุรี	ตราด้	มหาสารคาม	ร้อุยเอ็ุด้	กาฬสินธ์ุิ	
แลื่ะมุกด้าหาร

Confiscation of non-conforming safety helmets
	 On	2	April	2019,	Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General,	conducted	a	marketplaces 
inspection	of	shops	selling	parts	and	accessories	for	motorcycle	and	automobiles	in	a	big	market	
in	Pathum	Thani	Province.	 In	the	 inspection,	a	number	of	non-conforming	safety	helmets	were	
found.	The	inspection	was	made	as	a	result	of	the	previous	surveillance	of	TISI	competent	officers	
which	had	discovered	that	the	license	to	import	the	products	for	sale	in	the	Kingdom	of	Otoko	
Line	Transport	Partnership	was	counterfeit	and	the	non-compliant	products	were	sold	in	Pathum	Thani, 
Cholburi,	Rayong,	Chantaburi,	Trad,	Mahasarakham,	Roi-ed,	Kalasin	and	Mukdaharn.
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เลขาธกิิาร์ สมอ. ใหสั้มภัาษณใ์นร์ายุกิาร์เร์่�องงา่ยุ 
ใกิล้ตัวิ
	 เม่�อุวันที�	3	เมษายน	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ.	ให้สัมภาษณ์ในรายการ	“เร่�อุงง�ายใกล้ื่ตัว” 
ซ่ี�งอุอุกอุากาศทางช�อุง	 9	 อุสมท.	 ในประเด็้นวิธีิสังเกต	
แลื่ะแนะนำาการเล่ื่อุกซ่ี�อุหมวกกันน็อุกที�ได้้มาตรฐาน	 
วิธีิการด่้เคร่�อุงหมายมาตรฐาน	 แลื่ะอัุนตรายที�เกิด้จิาก 
การใช้หมวกกันน็อุกที�ไม�ได้้มาตรฐาน	 รวมถ่งแนะนำา 
ในเร่�อุงความปลื่อุด้ภัยให้กับผู้่้ขัับขีั�รถจัิกรยานยนต์	 
สำาหรับผู้่้จิำาหน�ายหมวกกันน็อุกที� ไม� ไ ด้้มาตรฐาน 
ต้อุงระวางโทษตามกฎหมาย

กิร์ะทร์วิงอุตสาหกิร์ร์มจัด้กิิจกิร์ร์มส่บสานปร์ะเพัณ่
สงกิร์านต์
	 เม่�อุวันที�	3	เมษายน	2562	กระทรวงอุุตสาหกรรม	
จัิด้กิจิกรรมส่บสานประเพัณีสงกรานต์กระทรวงอุุตสาหกรรม 
ประจิำาปี	2562	เพ่ั�อุส่บสานขันบธิรรมเนียมประเพัณีแลื่ะ
วัฒนธิรรมอุันดี้งาม	 โด้ยได้้รับเกียรติจิาก	นายสมชิ้าย 
หาญห้รัญ รัฐมนตุรีช่ิ้วยว่าการกระทรวงอุตุสาหกรรม 
เป็นประธิาน	พัรอุ้มทั�ง	นายพสุ โลหารชุิ้น ปลัดกระทรวง 
อุตุสาหกรรม	 แลื่ะคณะผู้่้บริหารระดั้บส่งขัอุงกระทรวง 
อุุตสาหกรรม	ร�วมงาน	ในโอุกาสนี�	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ.	 แลื่ะคณะผู้่้บริหาร	 สมอุ.	 ได้้เข้ัาร�วม 
กิจิกรรมดั้งกลื่�าว	 ซ่ี�งภายในงานมีกิจิกรรมแห�พัระพุัทธิชินราช
ให้ข้ัาราชการร�วมสรงนำ�ารอุบกระทรวงอุุตสาหกรรม	พิัธีิสรงนำ�า
อุงค์พัระนารายณ์	 แลื่ะพิัธีิรด้นำ�าขัอุพัรผู้่้บริหารกระทรวง 
อุุตสาหกรรม	 เพ่ั�อุส่บสานประเพัณีสงกรานต์ไทย	 
ณ	อุาคารกระทรวงอุุตสาหกรรม

Interview of TISI Secretary General on TV program of MCOT channel 9
	 On	 3	April	 2019,	Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General,	 gave	 an	 interview	 to	 
the	television	program	“Ruang	Ngai	Klai	Tua”	(Easy	things	around	you)	of	MCOT	Channel	9.	The	interview 
was	about	how	to	buy	safety	helmet	which	complies	with	the	standard,	how	to	recognize	the	standards 
mark	and	the	danger	caused	by	wearing	non-conforming	safety	helmet	as	well	as	advice	on	safety	
to	the	motorcycle	drivers.	The	sellers	of	non-conforming	products	will	be	subject	to	penalty	in	
accordance	with	the	law.

Celebration of Songkran Festival
	 On	3	April	2019,	Ministry	of	Industry	organized 
traditional	activities	to	celebrate	the	2019	Songkran 
Festival	 presided	 by	Mr.Somchai Harnhirun, 
Deputy Minister of Industry. Mr.Pasu Loharnchun, 
Permanent Secretary of Industry and executives 
of Ministry of Industry	participated	in	the	ceremony.	
Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, 
and	TISI	executives	also	joined	in	the	celebration.	
The	activities	consisted	of	carrying	Phra	Buddha	
Chinarat	image	around	the	Ministry	compound	for 
officers	 and	 employees	 to	 pour	 water	 on	 
the	Buddha	image,	spraying	water	on	the	statue	
of	God	Vishnu	and	pouring	some	water	on	the	
hands	of	the	executives	as	a	sign	of	paying	respect	
to	them.
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สมอ. วิางพัานพุ่ัมด้อกิไมถ้ึวิายุร์าชี่สักิกิาร์ะพัร์ะบาท
สมเด็้จพัร์ะพุัทธยุอด้ฟา้จุฬาโลกิมหาร์าชี่
	 เม่�อุวันที�	6	 เมษายน	2562	นายธินะ อัลภัาชิ้น์ 
รองเลขาธ้ิการ สมอ.	 เป็นประธิานในพัิธีิวางพัานพุั�ม 
ด้อุกไม้ขัอุงกระทรวงอุุตสาหกรรม	เพ่ั�อุถวายราชสักการะ	
พัระบาทสมเด้็จิพัระพุัทธิยอุด้ฟื้้าจุิฬาโลื่กมหาราช	 
ณ	พัระบรมราชานุสรณ์พัระบาทสมเด็้จิพัระพุัทธิยอุด้ฟ้ื้า
จุิฬาโลื่กมหาราช	สะพัานพัระพุัทธิยอุด้ฟ้ื้า	กรุงเทพัฯ

สมอ. เยุ่�ยุมเยุ่ยุนภัาค่์เค์ร่์อข่ายุ
	 เม่�อุวันที�	26	เมษายน	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ.	 พัร้อุมด้้วย	นายธินะ อัลภัาชิ้น์ 
นายวีระก้ตุตุ้� รันทก้จธินวัชิ้ร์ รองเลขาธ้ิการ สมอ. 
แลื่ะคณะผู้่้บริหาร	สมอุ.	เยี�ยมเยียนวิศวกรรมสถานแห�ง
ประเทศไทย	 ในพัระบรมราช่ปถัมภ์	 โด้ย	นายเกชิ้า  
ธีิระโกเมน อุปนายก คนท่ี 1	ให้การต้อุนรับ	เพ่ั�อุแสวงหา
ความร�วมม่อุแลื่ะบ่รณาการการทำางานร�วมกันด้้านการ 
กำาหนด้มาตรฐาน	ณ	 วิศวกรรมสถานแห�งประเทศไทย	
หลัื่งจิากนั�นเดิ้นทางไปเยี�ยมเยียนกรมการพััฒนาชุมชน	
โด้ย	นายน้ส้ตุ จันทร์สมวงศ์ู อธ้ิบดีกรมการพัฒนาชุิ้มชิ้น
ให้การต้อุนรับ	เพ่ั�อุแสวงหาความร�วมม่อุแลื่ะแลื่กเปลีื่�ยน
ข้ัอุคิด้เห็น	 ในการส�งเสริมแลื่ะพััฒนามาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์
ชุมชน	แลื่ะการยกระดั้บสินค้า	OTOP	ส่�มาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์
ชุมชน

Paying homage to statue of King Rama I
 
	 On	6	April	2019,	Mr.Thana Alapach, TISI 
Deputy Secretary-General,	 led	 the	 officials	 
of	Ministry	of	Industry	to	pay	respect	to	the	statue 
of	King	Rama	I	at	the	monument	of	King	Rama	I,	
Memorial	Bridge,	Bangkok.

Visit to the alliances
	 On	26	April	2019,	Mr. Wanchai Phanomchai, 
TISI Secretary-General,	 led	 the	 team	of	TISI	
Deputies	Secretary-General, Mr.Thana Alapach, 
Mr. Verakit Rantakittanawat and TISI executives 
to	visit	the	Engineering	Institute	of	Thailand	under	
HM	the	King’s	Patronage.	Mr.Kecha Thirakomen, 
Vice President 1	welcomed	the	team.	The	meeting 
discussed	cooperation	and	integration	of	work	
in	standard	development.	Later	on,	the	team	
proceeded	to	visit	Department	of	Community	
Development.	The	team	was	welcomed	by	Mr.Nisit 
Chansomwong, Director-General of Depar tment of 
Community Development.	The	meeting	discussed 
cooperation	 and	 exchanged	 views	 concerning	 
the promotion	and	development	of	 community	
products and	upgrading	OTOP	to	the	standards	of	
community	products.
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สมอ. เข้าร่์วิมถึวิายุพัร์ะพัร์ชัี่ยุมงค์ลเน่�องในพัร์ะร์าชี่พิัธ่
บร์มร์าชี่าภิัเษกิ
	 เม่�อุวันที�	13	พัฤษภาคม	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย
เลขาธ้ิการ สมอ.	พัร้อุมผู้่้บริหาร	ข้ัาราชการ	แลื่ะเจ้ิาหน้าที�
สมอุ.	เข้ัาร�วมในพิัธีิถวายพัระพัรชัยมงคลื่	เน่�อุงในพัระราชพิัธีิ
บรมราชาภิเษก	 พัระบาทสมเด้็จิพัระเจ้ิาอุย่�หัว	 โด้ยมี	
นายพสุ โลหารชุิ้น ปลัดกระทรวง อุตุสาหกรรม	เป็น
ประธิานในพิัธีิ	นำากลื่�าวถวายพัระพัรชัยมงคลื่	พัร้อุมขัับร้อุง
เพัลื่งสรรเสริญพัระบารมี	เพัลื่ง	สดุ้ดี้จิอุมราชา	แลื่ะร�วม
ลื่งนามถวายพัระพัร	ณ	อุาคารสำานักงานปลัื่ด้กระทรวง
อุุตสาหกรรม

ASRI มาเยุ่อน สมอ. เพ่ั� อแลกิเปล่�ยุนข้อม้ล 
กิฎร์ะเบ่ยุบยุานยุนต์
	 เม่�อุวันที�	 17	 พัฤษภาคม	 2562	นายวีระก้ตุตุ้� 
รันทก้จธินวัชิ้ร์ รองเลขาธ้ิการ สมอ.	 ให้การต้อุนรับ	 
Mr.Feng	 Yi,	 Director	 of	 Auto	 Standardization	
Research	 Institute	 (ASRI)	หน�วยงานภายใต้	China	
Automotive	Technology	and	Research	Center	
Co.,	Ltd.	(CATARC)	ซ่ี�งมาเย่อุน	สมอุ.	เพ่ั�อุเสริมสร้าง 
ความสัมพัันธ์ิระหว�างกัน	แลื่ะได้้มีการแลื่กเปลีื่�ยนข้ัอุม่ลื่
เกี�ยวกับกฎระเบียบยานยนต์แลื่ะการประหยัด้พัลัื่งงาน

TISI offered blessing on the occasion of His 
Majesty the King’s coronation
	 On	13	May	2019,	at	the	Ministry	of	Industry, 
TISI	executives	and	officials	led	by	Mr.Wanchai 
Phanomchai, TISI Secretary General attended	
the	ceremony	to	honor	and	offer	blessing	to	
His	Majesty	the	King	on	the	occasion	of	his	coronation. 
Mr.Pasu Loharnchun, Permanent Secretary, 
Ministry of Industry, presided	over	the	ceremony 
and	 led	 the	 group	 to	offer	 the	blessing,	 sing	 
the	Royal	Anthem	and	sign	the	blessing.

Visit of ASRI to exchange information on 
automobile
	 On	17	May	2019,	Mr.Verakit Rantakittanawat, 
TISI Deputy Secretary-General,	 welcomed	 
Mr.Feng	 Yi,	 Director	 of	 Auto	 Standardization	
Research	Institute	(ASRI)	which	was	an	organization 
under	the	China	Automotive	Technology	and	
Research	Center	Co.,	Ltd.(CATARC).	The	objective	
of	the	visit	was	to	build	up	good	relations	and	
cooperation.	The	two	sides	exchanged	information 
concerning	automotive	regulations	and	energy	saving.
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สมอ. เยุ่�ยุมเยุ่ยุน 3 สถึาบันเค์ร่์อข่ายุของกิร์ะทร์วิง
อุตสาหกิร์ร์ม
	 เม่�อุวันที�	17	พัฤษภาคม	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย
เลขาธ้ิการ สมอ.	แลื่ะคณะผู้่้บริหาร	สมอุ.	 เยี�ยมเยียน
สถาบันอุาหาร	โด้ย	นายยงวุฒ้ เสาวพฤกษ์ ผู้อำานวยการ
สถาบันอาหาร ให้การต้อุนรับแลื่ะนำาชม	 นิทรรศการ	 
ณ	 ศ่นย์เรียนร้่อุาหารไทย	 แลื่ะเข้ัาเยี�ยมเยียน	 สถาบัน
พััฒนาอุุตสาหกรรมสิ�งทอุ	โด้ย	ดร.ชิ้าญชัิ้ย ส้ร้เกษมเล้ศู
ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาอุตุสาหกรรมส่้งทอ ให้การ
ต้อุนรับ	 หลัื่งจิากนั�นได้้เข้ัาเยี�ยมเยียนสถาบันพัลื่าสติก 
โด้ย	 ดร.เกรียงศัูกด้� วงศ์ูพร้อมรัตุน์ ผู้อำานวยการ
สถาบันพลาสตุ้ก	 ให้การต้อุนรับการ	 เยี�ยมเยียน	 3	
สถาบัน	 ดั้งกลื่�าว	 ได้้มีการหาร่อุเพั่�อุหาแนวทางการ
พััฒนางานด้้านการกำาหนด้มาตรฐาน	แลื่ะการตรวจิสอุบ
รับรอุง	 เพ่ั�อุรอุงรับการปรับบทบาทขัอุงสถาบันในการ
เป็น	SDOs	ขัั�นส่ง	แลื่ะการเป็นหน�วยตรวจิ	(IB)	ขัอุง	สมอุ. 
รวมทั�ง	 แสวงหาความร�วมม่อุที�จิะเกิด้ข่ั�นในอุนาคตต�อุไป

Visit to the 3 autonomous institutes of  
Ministry of Industry
	 On	17	May	2019,	Mr.Wanchai Phanomchai, 
TISI Secretary-General, and	 TISI	 executives	
visited	the	National	Food	Institute.	Mr.Yongvut 
Saowapreuk, President of the National Food 
Institute	welcomed	the	team	and	guided	them	
to	 the	Thai	 Food	Learning	Center.	 The	 team	
also	visited	Thailand	Textile	Institute	and	was	
welcomed	by	Dr.Charnchai Sirikasemlert, President 
of the Institute.	Later	on,	the	team	proceeded	
to	 the	 Plastics	 Institute	 of	 Thailand	 and	was	
welcomed	by	Dr.Kriangsak Wongpromrat, President 
of the Institute.	During	the	visit	to	3	autonomous	
institutes	of	Ministry	of	 Industry,	 the	meeting	
discussed	guidelines	for	standard	development	
and	conformity	assessment	to	support	the	role	
of	 the	 institutes	 to	 be	 standards	 developing	
organizations	 (SDOs)	 of	 high	 level	 and	 to	 be	
inspection	 bodies	 (IBs)	 of	 TISI	 and	 future	 
cooperation.
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สมอ. ร่์วิมปร์ะชุี่มหาร่์อ ปค์บ. เพ่ั�อบ้ร์ณากิาร์ 
ทำางานร่์วิมกัิน
	 เม่�อุวันที�	21	พัฤษภาคม	2562	นายธินะ อัลภัาชิ้น์ 
รองเลขาธิ้การ สมอ.	 พัร้อุมผู้่้บริหาร	 ให้การต้อุนรับ	
พ.ตุ.อ.ธินรัฐ รุ่งโรจน์ดี ผกก.3 บก.ปคบ.	พัร้อุมคณะจิาก	
กอุงบังคับการปราบปรามการกระทำาผิู้ด้เกี�ยวกับการคุ้มครอุง
ผู้่้บริโภค	 (ปคบ.)	 ในโอุกาสเข้ัาพับหาร่อุเพั่�อุประสาน	
ความร�วมม่อุระหว�าง	สมอุ.	แลื่ะ	ปคบ.	ในการปฏิิบัติงาน	
ด้้านการตรวจิควบคุมผู้ลิื่ตภัณฑ์์ที�ต้อุงเป็นไปตามมาตรฐาน
หร่อุมาตรฐานบังคับ	จิำานวน	112	รายการ	โด้ยประเด็้น	
ที�หาร่อุ	ได้้แก�	ขัอุบเขัตแลื่ะอุำานาจิหน้าที�ขัอุง	ปคบ.	แลื่ะ	
สมอุ.	การร�วมม่อุในการตรวจิควบคุมการฝ่าฝ้น	พั.ร.บ.	
มาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	พั.ศ.	 2511	 ขัั�นตอุน	
การปฏิิบัติงานร�วมกัน	 การให้ข้ัอุม่ลื่ขัอุบขั�ายผู้ลิื่ตภัณฑ์์	
แลื่ะการส่�อุสารแลื่กเปลีื่�ยนข้ัอุม่ลื่ร�วมกัน

กิร์ะทร์วิงอุตสาหกิร์ร์มร่์วิมปล้กิต้นร์วิงผึู้�ง
	 เม่�อุวันที�	22	พัฤษภาคม	2562	นายพสุ โลหารชุิ้น
 ปลัดกระทรวงอุตุสาหกรรม	นำาคณะผู้่บ้ริหาร	ข้ัาราชการ
แลื่ะเจ้ิาหน้าที�กระทรวงอุุตสาหกรรม	ร�วมปล่ื่กต้นรวงผู่้�ง
จิำานวน	 2	 ต้น	 ซ่ี� ง เ ป็นพัรรณไม้ประจิำาพัระอุงค์	 
พัระบาทสมเด็้จิพัระเจ้ิาอุย่�หัว	 รัชกาลื่ที�	 10	 ในโอุกาสนี�	
นายวันชัิ้ยพนมชิ้ยั เลขาธิก้าร สมอ.	ได้้เข้ัาร�วมกิจิกรรม
ดั้งกลื่�าว	 ณ	 เทวาลัื่ยประดิ้ษฐานอุงค์พัระนารายณ์	 
กระทรวงอุุตสาหกรรม

Meeting with Consumer Protection  
Police Division for work integration
	 On	21	May	2019, Mr.Thana Alapach, TISI 
Deputy Secretary-General,	 accompanied	 by	
TISI	 executives	welcomed	 the	 visit	 of	Police 
Colonel Tanarat Rungrojdee, Commander of 
Consumer Protection Police Division (CPPD) 
and	his	 team.	The	purpose	of	 the	visit	was	to	
discuss	 cooperation	 in	 the	 supervision	 of	 
the	products	under	112	mandatory	standards.	
The	discussion	included	scope	and	authority	of	
CPPD	and	TISI	in	the	control	of	the	violation	of	
the	Industrial	Product	Standards	Act	2511	(1968),	
work	procedure,	scope	of	products	in	the	standards 
as	well	as	communications	between	both	sides.

Ministry of Industry planted Yellow Star trees
	 On	22	May	2019, Mr.Pasu Loharnchun, 
Permanent Secretary, Ministry of Industry,	led	the 
executives	and	officials	of	Ministry	of	Industry	
to	plant	2	Yellow	Star	trees	(Schoutenia	glomerata 
King	subsp.	peregrina	(Craib)	Raekm),	the	tree	
which	was	the	emblem	of	His	Majesty	King	Rama	IX, 
at	the	pavilion	of	God	Vishnu	in	the	compound	
of	Ministry	of	Industry.	Mr.Wanchai Phanomchai, 
TISI Secretary-General,	participated	in	the	event.
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สมอ. จัด้ฝึกึิอบร์ม มอกิ.๙๙๙๙ แนวิทางเศร์ษฐกิิจ 
พัอเพ่ัยุงภัาค์อุตสาหกิร์ร์ม
	 สมอุ.	 จิัด้ฝึกอุบรมเชิงปฏิิบัติการตามโครงการ 
ฝึกอุบรมแลื่ะให้คำาปร่กษาแนะนำาการนำา	 มอุก.๙๙๙๙	
ไปประยุกต์ใช้ในหน�วยงาน	ครั�งที�	3	จิำานวน	3	ครั�ง	ดั้งนี�
	 ครั�งที�	1	วันที�	22	พัฤษภาคม	2562	ณ	ม่ลื่นิธิิขัาเทียม	 
ในสมเด็้จิพัระศรีนครินทราบรมราชชนนี	จัิงหวัด้เชียงใหม�
	 ครั�งที�	 2	 วันที�	 23	พัฤษภาคม	2562	ณ	บริษัท	
นำ�าตาลื่ราชบุรี	จิำากัด้	จัิงหวัด้ราชบุรี	
	 ครั�งที�	 3	 วันที�	 4	 มิถุนายน	 2562	 ณ	 บริษัท	 
ซีีพีัแรม	จิำากัด้	จัิงหวัด้ชลื่บุรี

Training in TIS 9999 Guidance on sufficiency 
economy for industries
	 TISI	organized	workshops	under	the	project	
of	training	and	consultancy	in	the	implementation	
of	TIS	9999	Guidance	on	sufficiency	economy	
for	industries	as	follows:
	 1st	 Workshop:	 on	 22	May	 2019	 at	 the	
Prostheses	 Foundation	 of	 HRH	 Princess	 
Srinagarindra,	Chiang	Mai,
	 2nd Workshop:	 on	 23	 May	 2019	 at	 
Rajburi	Sugar	Co.,	Ltd.,	Ratchaburi,
 3 rd	 Workshop:	 on	 4	 June	 2019	 at 
CP	Ram	Co.,	Ltd.,	Cholburi

สมอ. ลงพ่ั�นท่�ติด้ตามและเร่์งรั์ด้กิาร์ด้ำาเนินงาน 
ก่ิอสร้์างศ้นย์ุทด้สอบยุานยุนตแ์ละยุางลอ้แห่งชี่าติ
	 เม่�อุวันที�	24	พัฤษภาคม	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย
เลขาธ้ิการ สมอ. พัร้อุมผู้่้บริหาร	แลื่ะเจ้ิาหน้าที�	ลื่งพ่ั�นที�	
ติด้ตามแลื่ะเร�งรัด้การด้ำาเนินงานก�อุสร้างศ่นย์ทด้สอุบ 
ยานยนต์แลื่ะยางลื่้อุแห�งชาติ	 ในส�วนขัอุงงานก�อุสร้าง 
อุาคารสำานักงานพัร้อุมห้อุงปฏิิบัติการแลื่ะระบบ
สาธิารณ่ปโภคเพ่ั�อุให้แล้ื่วเสร็จิตามแผู้นงาน	ณ	ศ่นย์ทด้สอุบ
ยานยนต์แลื่ะยางล้ื่อุแห�งชาติ	 ตำาบลื่ลื่าด้กระทิง	 
อุำาเภอุสนามชัยเขัต	จัิงหวัด้ฉะเชิงเทรา

Follow up on the progress of the construction 
of ATTRIC
	 On	24	May	2019,	Mr.Wanchai Phanomchai, 
TISI Secretary-General,	 TISI	 executives	 and	
officials	followed	up	the	progress	of	the	construction 
of	the	Automotive,	Tyre	Testing,	Research	and	
Innovation	Center	(ATTRIC),	at	Lad	Krathing	Forest	
Garden,	Sanam	Chai	Khet	District,	Chachoengsao	
Province.	The	construction,	particularly	the	office,	
the	 laboratory	 and	 the	 public	 utilities,	 was	 
accelerated	to	be	completed	according	to	the	plan.
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ค์ณะผู้้้ตร์วิจร์าชี่กิาร์กิร์ะทร์วิงอุตสาหกิร์ร์ม 
ตร์วิจเยุ่�ยุม ติด้ตามกิาร์ปฏิิบัติงานของ สมอ.
	 เม่�อุวันที�	27	พัฤษภาคม	2562	นายจุลพงษ์ ทวีศูรี 
หัวหน้าผู้ตุรวจราชิ้การกระทรวงอุตุสาหกรรม	นำาคณะ	
ผู้่้ตรวจิราชการกระทรวงอุุตสาหกรรมตรวจิเยี�ยมแลื่ะ 
ติด้ตามผู้ลื่การปฏิิบัติงานขัอุง	สมอุ.	โด้ยมี	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ. นายธินะ อัลภัาชิ้น์ รองเลขาธ้ิการ สมอ. 
แลื่ะคณะผู้่้บริหาร	สมอุ.	 ให้การต้อุนรับแลื่ะได้้นำาเสนอุ
ผู้ลื่งานตามภารกิจิขัอุง	 สมอุ.	 แลื่ะผู้ลื่งานตามนโยบาย	
รัฐบาลื่	เช�น	การแก้ไขั	พัรบ.	มาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม 
การด้ำาเนินงาน	มอุก.เอุส	รวมทั�ง	การส�งเสริมแลื่ะพััฒนา	
SMEs	ส่�มาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์	อุุตสาหกรรมแลื่ะการด้ำาเนินงาน	
มาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์ชุมชน	 เพ่ั�อุบ่รณาการกับโครงการ	
OTOP	นวัตวิถี	เป็นต้น

Visit of Inspectors General of Ministry of Industry
	 On	24	May	2019,	Mr.Chulapong Taveesri, Head of Inspectors General of Ministry of Industry 
led	the	team	of	Inspectors	General	of	Ministry	of	Industry	to	appraise	the	performance	of	TISI.	
The	team	was	welcomed	by	Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, Mr.Thana Alapach, TISI 
Deputy Secretary General and	TISI	 executives. TISI	 presented	 their	 achievements	 of	 its	 work	 
according	 to	 the	mission	 and	 according	 to	 the	 government	 policy	 such	 as	 amendment	 of	 
the	Industrial	Product	Standards	Act,	development	of	standards	TIS	S,	promotion	and	development	
of	SMEs	to	comply	with	the	standards	and	integration of	standards	for	community	products	with	the	OTOP 
Tourism	Community	Project,	Innovative	Way,	etc.
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กิร์ะทร์วิงอุตสาหกิร์ร์มเปิด้ตัวิงาน Thailand 
Industry Expo 2019
	 เม่�อุวันที�	28	พัฤษภาคม	2562	นายพส ุโลหารชิ้นุ 
ปลัดกระทรวงอุตุสาหกรรม เป็นประธิานในพิัธีิ	เปิด้ตัวงาน 
Thailand	Industry	Expo	2019	ครั�งที�	6	ณ	โรงแรม	
เรอุเนสซีอุงซ์ี	 กรุงเทพัฯ	 โด้ย	 นายวันชัิ้ย พนมชิ้ัย 
เลขาธ้ิการ สมอ. และนายวีระก้ตุตุ้� รันทก้จธินวัชิ้ร์ 
รองเลขาธ้ิการ สมอ.	 เข้ัาร�วมในพิัธีิ	พัร้อุมกับผู้่้บริหาร 
กระทรวงอุุตสาหกรรม	 แลื่ะหน�วยงานเคร่อุขั�ายภาครัฐ 
แลื่ะเอุกชน

Opening of Thailand Industry EXPO 2019
	 On	28	May	2019,	Mr.Pasu Loharnchun, Permanent Secretary of Industry	presided	over	
the	opening	of	the	6th	Thailand	Industry	EXPO	2019	at	Renaissance	Hotel,	Bangkok.	Mr.Wanchai 
Phanomchai, TISI Secretary General and Mr.Verakit Rantakittanawat, Deputy Secretary-General, 
attended	the	opening	ceremony	together	with	other	executives	of	Ministry	of	Industry,	network	
organizations	and	private	sector.

กิร์ะทร์วิงอตุสาหกิร์ร์ม ร่์วิมถึวิายุพัร์ะพัร์ชี่ยัุมงค์ล 
พัร์ะบร์มวิงศ์
	 เม่�อุวันที�	28	พัฤษภาคม	2562	นายพส ุโลหารชิ้นุ 
ปลัดกระทรวงอุตุสาหกรรม นำาคณะผู้่้บริหารกระทรวง	
อุุตสาหกรรม	พัร้อุมด้้วย	นายวนัชัิ้ย พนมชิ้ยั เลขาธิก้าร 
สมอ. เข้ัาร�วมถวายพัระพัรชัยมงคลื่	 พัระบรมวงศ์ที�มี 
พัระบรมราชโอุงการโปรด้เกล้ื่าโปรด้กระหม�อุมสถาปนา
พัระเกียรติยศ	เฉลิื่มพัระนามาภิไธิยแลื่ะพัระนาม	เบ่�อุงหน้า
พัระบรมฉายาลัื่กษณ์	 สมเด็้จิพัระนางเจ้ิาสิริกิ ติ�	 
พัระบรมราชินีนาถ	 พัระบรมราชชนนีพัันปีหลื่วง	 แลื่ะ	 
พัระเจ้ิาวรวงศ์เธิอุ	พัระอุงค์เจ้ิาโสมสวลีื่	กรมหม่�นสุทธินารีนาถ	
ณ	อุาคารภ่มิสิริมังคลื่านุสรณ์	 โรงพัยาบาลื่จุิฬาลื่งกรณ์	
แลื่ะคณะผู้่้บริหารกระทรวงอุุตสาหกรรม	 ได้้ร�วมถวาย	
พัระพัรชัยมงคลื่	 ถวายเบ่�อุงหน้าพัระบรมฉายาลื่ักษณ์	
สมเด็้จิพัระเจ้ิาน้อุงนางเธิอุ	 เจ้ิาฟ้ื้าจุิฬาภรณวลัื่ยลัื่กษณ์	
อัุครราชกมุารี	กรมพัระศร	ีสวางควฒัน	วรขััตตยิราชนารี
พัระเจ้ิาวรวงศ์เธิอุ	 พัระอุงค์เจ้ิาสิริภาจุิฑ์าภารณ์	 แลื่ะ	
พัระเจ้ิาวรวงศ์เธิอุ	 พัระอุงค์เจ้ิาอุทิตยาทรกิติคุณ	 
ณ	สถาบันวิจัิยจุิฬาภรณ์

Ministry of Industry offered the blessing 
to the royal family
	 On	28	May	2019,	Mr.Pasu Loharnchun, 
Permanent Secretary of Industry,	led	the	executives 
of	Ministry	 of	 Industry	 including	Mr.Wanchai 
Phanomcha, TISI Secretary-General,	to	attend	
the	ceremony	of	offering	the	blessing	to	members	
the	royal	family	who	had	been	conferred	with	
the	new	title	in	front	of	the	royal	portraits	of	Her	
Majesty	Queen	Sirikit,	The	Queen	Mother	and	
HRH	Princess	Somsawali,	The	Princess	Sudhanarinat 
at	Bhumisiri	Mangalanusorn	Building,	Chulalongkorn 
Memorial	Hospital.	The	executives	of	Ministry	
of	 Industry	 also	 offered	 the	 blessing	 to	 HRH	
Princess	 Chulabhorn	Walailak,	 The	 Princess	
Srisavangkavadhana,	 HRH	 Princess	 Siribha	 
Chudhabhorn	 and	 HRH	 Princess	 Adityadorn	 
Kitikhun	at	Chulabhorn	Research	Institute.
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เลขาธิกิาร์ สมอ. ให้สัมภัาษณ์ทางสถึาน่โทร์ทัศน์
NBT
	 เม่�อุวันที�	29	พัฤษภาคม	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย
เลขาธ้ิการ สมอ.	ให้สัมภาษณ์ในรายการประเด็้นดั้งหลัื่งขั�าว
ทางสถานีโทรทัศน์	 NBT	 โด้ยมี	 นายสุภาพั	 คลีื่�ขัจิาย	 
เป็นผู้่้ด้ำาเนินรายการ	 ในประเด็้นการตรวจิควบคุมแลื่ะ
กำากับติด้ตามสินค้าอุุตสาหกรรมในท้อุงตลื่าด้	ให้มีคุณภาพั
เป็นไปตามมาตรฐาน	 แลื่ะการให้การรับรอุงมาตรฐาน
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์ชุมชน	(มผู้ช.)	รวมทั�งแนะนำาผู้่้บริโภคให้เล่ื่อุกซ่ี�อุ
เล่ื่อุกใช้สินค้าที�มี	มอุก.	เพ่ั�อุความปลื่อุด้ภัยในการใช้งาน

สมอ. จัด้กิาร์ฝึกึิอบร์มหลกัิส้ตร์ ISO 37001 : 2016
 นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย เลขาธ้ิการ สมอ.	เป็นประธิาน
	พิัธีิเปิด้การฝึกอุบรม	เร่�อุง	ISO	37001:2016	Anti-bribery 
management	 systems	 เพ่ั�อุให้ความร้่ความเข้ัาใจิ 
เกี�ยวกับข้ัอุกำาหนด้ขัอุงมาตรฐาน	 ISO	 37001:2016	
จิำานวน	3	ครั�ง	ดั้งนี�

	 ครั�งที�	1	วันที�	29	พัฤษภาคม	2562	ณ	ห้อุงประชุม
	200	สมอุ.

	 ครั�งที�	2	วันที�	12	มิถุนายน	2562	ณ	โรงแรมรอุยลัื่
	ปร๊ินเซีส	กรุงเทพัฯ

	 ครั�งที�	3	วันที�	21	มิถุนายน	2562	ณ	โรงแรมรอุยลัื่
	ปร๊ินเซีส	กรุงเทพัฯ

Interview of TISI Secretary General on TV program of NBT channel
	 On	29	May	2019,	Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary General	 gave	 an	 interview	 to	 
the	TV	program	“Praden	Dang	Lang	Khao”	(Hot	issues	after	the	news)	on	NBT	channel	of	which	 
Mr.Suphab	 Klikajai	 was	 a	 host.	 The	 issue	was	 about	 surveillance	 of	 industrial	 products	 in	 
the	marketplace	to	comply	with	TIS	standards	and	standards	for	community	products.	Consumers	are 
advised	to	choose	the	products	with	standards	mark	for	their	safety.

Training of ISO 37001:2016
 Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary- 
General,	presided	over	the	opening	of	the	training 
on	 ISO	 37001:2016	 Anti-bribery	management	
systems	to	foster	knowledge	on	the	requirements	
of	the	above	mentioned	standards:,	
	 1st		Training	on	29	May	2019	at	TISI	meeting	
room	200,	
	 2nd	 Training	 on	 12	 June	 2019	 at	 Royal	
Princess	Hotel,	Bangkok,
 3rd	 Training	 on	 21	 June	 2019	 at	 Royal	
Princess	Hotel,	Bangkok
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สมอ. เข้าร่์วิมพิัธ่ทำาบุญตักิบาตร์ถึวิายุพัร์ะร์าชี่กิศุล 
พัร์ะบร์มร์าชิี่น่
	 เม่�อุวันที�	3	มิถุนายน	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ.	พัร้อุมด้้วยคณะผู้่้บริหาร	สมอุ.	เข้ัาร�วม
พิัธีิทำาบุญตักบาตรถวายพัระราชกุศลื่	 เน่�อุงในโอุกาส 
วันเฉลิื่มพัระชนมพัรรษาสมเด็้จิพัระนางเจ้ิาฯ	พัระบรมราชินี
ประจิำาปีพุัทธิศักราช	2562	ณ	มณฑ์ลื่พิัธีิท้อุงสนามหลื่วง

สมอ. มอบใบร์บัร์องร์ะบบงานหนว่ิยุร์บัร์องผู้ลติภััณฑ์์
มอกิ.17065-2556
	 เม่�อุวันที�	6	 มิถุนายน	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ.	เป็นประธิานในพิัธีิมอุบใบรับรอุงระบบงาน	
หน�วยรับรอุงผู้ลิื่ตภัณฑ์์	 มอุก.17065-2556	 (ISO/IEC	
17065:2012)	 แก�	Mr.Koh	 Ching	 Hong,	 Regional	
Managing	Director	บริษัท	อิุนเตอุร์เทค	เทสติ�ง	เซีอุร์วิสเซีส	
ประเทศไทย	จิำากัด้	 ในขัอุบขั�ายทางด้้านผู้ลิื่ตภัณฑ์์ไฟื้ฟ้ื้า	
แลื่ะอุิเล็ื่กทรอุนิกส์	 ในกลุื่�มผู้ลิื่ตภัณฑ์์เคร่�อุงใช้ไฟื้ฟ้ื้า 
ในบ้าน	

Making merit on the occasion of the  
Birthday Anniversary of HM the Queen
	 On	3	June	2019,	Mr. Wanchai Phanomchai, 
TISI Secretary-General,	and	TISI	executives	joined 
the	merit-making	on	the	occasion	of	Birthday	
Anniversary	 of	 Her	 Majesty	 the	 Queen	 at	 
Sanam	Luang.

Presentation of certificate of accreditation 
of certifying body according to TIS 17065-2556
	 On	6	June	2019,	Mr.Wanchai Phanomchai, 
TISI Secretary-General,	 presented	 certificate	
of	accreditation	of	certifying	body	according	to	
TIS	17065-2556	(ISO/IEC	17065:2012)	Conformity	
assessment	-	Requirements	for	bodies	certifying	
products,	processes	and	services	in	the	area	of	
electrical	and	electronics	of	electrical	appliances	
to	Mr.	Koh	Ching	Hong,	Regional	Managing	Director, 
Intertek	Testing	Services	(Thailand)	Co.,	Ltd.
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สมอ. จัด้งานวัินรั์บร์องร์ะบบงานโลกิ
	 เม่�อุวันที�	7	มิถุนายน	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ.	 เป็นประธิานในพิัธีิเปิด้งานวันรับรอุง 
ระบบงานโลื่ก	ภายใต้หวัข้ัอุ	“Accreditation	Value	to	
Supply	Chains”	 โด้ยร�วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ	
กรมวิทยาศาสตร์การแพัทย์	 สำานักงานมาตรฐานสินค้า 
เกษตรแลื่ะอุาหารแห�งชาติ	แลื่ะสถาบันมาตรวิทยาแห�งชาติ
เพ่ั�อุรณรงค์ให้ทุกภาคส�วนตระหนักถ่งบทบาทแลื่ะ 
ความสำาคัญขัอุงการตรวจิสอุบแลื่ะรับรอุงการรับรอุง
ระบบงานแลื่ะมาตรวิทยา	 ซ่ี�งในปี	 2562	 นี�	 มุ�งเน้น	 
บทบาทขัอุงการรับรอุงระบบงานในการเพิั�มม่ลื่ค�าใน	
ห�วงโซี�อุุปทาน	 (Accreditation:	 Adding	 Value	 to	
Supply	Chains)

สมอ. ต้อนรั์บ สมค์ท. ร่์วิมหาร่์อแลกิเปล่�ยุนข้อคิ์ด้เห็น 
กิาร์จัด้งาน ANQ Congress
	 เม่�อุวันที�	11	มิถุนายน	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ.	 แลื่ะผู้่้บริหาร	 สมอุ.	 ให้การต้อุนรับ	
ด้ร.ผู้ณิศวร	 ชำานาญเวช	 นายกสมาคมมาตรฐานแลื่ะ 
คุณภาพัแห�งประเทศไทย	(สมคท.)	พัร้อุมคณะกรรมการ
บริหารสมาคม	 ในวาระแนะนำาสมาคม	 รวมทั�งหาร่อุ 
แลื่กเปลีื่�ยนข้ัอุคิด้เห็นแลื่ะขัอุความร�วมม่อุ	 สมอุ.	 จัิด้งาน	
ANQ	Congress	ที�ประเทศไทย	โด้ย	สมคท.	เป็นเจ้ิาภาพั	
ในเด่้อุนตุลื่าคม	แลื่ะงานวันมาตรฐานโลื่ก	(14	ตุลื่าคม)	
ซ่ี�งจิะจัิด้ข่ั�นในช�วงต้นเด่้อุนพัฤศจิิกายน	2562

Celebration of the World Accreditation Day
	 On	7	June	2019,	Mr.Wanchai Phanomchai, 
TISI Secretary-General,	 presided	 over	 
the	celebration	of	the	World	Accreditation	Day	 
organized	under	the	theme	of	“Accreditation:	
Adding	value	to	supply	chains”.	The	event	was	
organized	with	cooperation	of	Department	of	
Science	Service,	Department	of	Medical	Science,	
National	Bureau	of	Agricultural	Commodity	and	
Food	Standards	and	National	Institute	of	Metrology 
(Thailand).	The	objective	was	to	campaign	all	
sectors	to	be	aware	of	the	importance	of	conformity 
assessment,	accreditation	and	metrology.

VISIT of SQAT concerning the organization of ANQ Congress
 On	11	June	2019,	Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General,	and	TISI	executives	
welcomed	Dr.Panisuan	Chamnanvet,	President	of	Standards	and	Quality	Association	of	Thailand	
(SQAT)	 and	 committee	 of	 the	 Association.	 The	 objective	 of	 the	 visit	 was	 to	 introduce	 
the	Association,	to	exchange	ideas	and	to	request	cooperation	of	TISI	in	organizing	the	ANQ	Congress	
in	 Thailand	 to	 be	 hosted	 by	 SQAT	 in	 October	 and	 the	World	 Standards	 Day	 (14	 October)	 
in	the	beginning	of	November	2019.	
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สมอ. ยุกิร์ะดั้บกิาร์รั์บร์องผู้ลิตภััณฑ์์ชุี่มชี่นตาม 
แนวิทางมาตร์ฐานสากิล ISO 17065
	 เม่�อุวันที�	 13	 มิถุนายน	 2562	นางสาวน้สากร 
จึงเจร้ญธิรรม รองปลัดกระทรวงอุตุสาหกรรม 
เป็นประธิานในพัิธีิเปิด้การสัมมนา	 เร่�อุง	 “การประเมิน 
ความสามารถขัอุงหน�วยรับรอุงมาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์ชุมชน
(มผู้ช.)	ระดั้บจัิงหวัด้	เพ่ั�อุรับรอุง	มผู้ช.	อุย�างมีประสิทธิิผู้ลื่” 
เพ่ั�อุยกระดั้บการรับรอุงผู้ลิื่ตภัณฑ์์ชุมชน	ด้้วยการพััฒนา
หน�วยรับรอุง	(Certification	Body	หร่อุ	CB)	ผู้ลิื่ตภัณฑ์์
ชุมชนระดั้บจัิงหวัด้ทั�วประเทศ	 โด้ยการนำามาตรฐาน	
ISO/IEC17065	 ซ่ี�งเป็นมาตรฐานข้ัอุกำาหนด้ทั�วไป 
สำาหรับหน�วยรับรอุงผู้ลิื่ตภัณฑ์์	 เป็นแนวทางการ 
ด้ำาเนินงานเพ่ั�อุสร้างความเช่�อุมั�นในการรับรอุงคุณภาพั
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์ชุมชน

Upgrading certification bodies in accordance 
with ISO/IEC 17065
	 On	 13	 June	 2019 , 	 Ms.N i sakorn  
Chuengcharoentham, Deputy Permanent 
Secretary, presided	 over	 the	 opening	 of	 
the	 seminar	 “Assessment	 of	 competency	 of	 
regional	certification	bodies	of	community	products 
for	effective	certification”.	The	objective	was	to	
upgrade	 provincial	 certification	 bodies	 (CBs)	
across	 the	 country	 based	 on	 ISO/IEC17065	 
Conformity	assessment:	Requirements	for	bodies	
certifying	products,	processes	and	 services	 in	
order	to	build	confidence	of	consumers	in	the	
community	products.

สมอ. เยุ่�ยุมเยุ่ยุน 2 สถึาบนัเค์ร่์อข่ายุเพ่ั�อบ้ร์ณากิาร์ 
กิาร์ทำางานร่์วิมกัิน
	 เม่�อุวันที�	20	มิถุนายน	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ.	 พัร้อุมด้้วย นายธินะ อัลภัาชิ้น์  
รองเลขาธิก้าร สมอ.	แลื่ะคณะผู้่้บริหาร	สมอุ.	เยี�ยมเยียน
สถาบันเพิั�มผู้ลื่ผู้ลิื่ตแห�งชาติ	โด้ย	ดร.พาน้ชิ้ เหล่าศู้ร้รัตุน์
ผู้อำานวยการสถาบันเพ่้มผลผล้ตุแห่งชิ้าตุ้	 ให้การ
ต้อุนรับการเยี�ยมเยียนในครั�งนี�	 เพ่ั�อุแสวงหาความร�วมม่อุ
แลื่ะบ่รณาการการทำางานร�วมกันด้้านการกำาหนด้
มาตรฐานแลื่ะการตรวจิสอุบรับรอุง	 ในช�วงบ�ายเข้ัา
เยี�ยมเยียนสถาบันรับรอุงมาตรฐานไอุเอุสโอุ	โด้ย	นางพรรณี
อังศุูส้งห์ ผู้อำานวยการสถาบันรับรองมาตุรฐานไอเอสโอ 
ให้การต้อุนรับ	พัร้อุมทั�งหาร่อุแนวทางการทำางานด้้านการ
กำาหนด้มาตรฐาน

Visit to 2 autonomous agencies under 
Ministry of Industry
 On	20	June	2019, Mr.Wanchai Phanomchai, 
TISI Secretary-General, Mr.Thana Alapach, 
TISI Deputy Secretary-General, and	TISI	executives	
visited	Thiland	Productivity	Institute.	The	team	
was	welcomed	by	Dr.Panich Laosirirat, Director 
of the Institute. The	objective	of	the	visit	was	
to	seek	cooperation	and	to	integrate	the	work	
in	 standard	 development	 and	 conformity	 
assessment.	 In	 the	 afternoon,	 TISI	 team	 also	
visited	the	Management	System	Certification	Institute 
(Thailand)	They	was	welcomed	by	Mrs.Pannee 
Angsusingha, President of the Institute.  
The	two	sides	discussed	standards	development.
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ค์ณะผู้้้บริ์หาร์ สมอ. เยุ่�ยุมเยุ่ยุนกิร์ะทร์วิงดิ้จิทัล 
เพ่ั�อเศร์ษฐกิิจและสังค์ม
	 เม่�อุวันที�	13	มิถุนายน	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ.	 แลื่ะนายวีระก้ตุตุ้� รันทก้จธินวัชิ้ร์ 
รองเลขาธ้ิการ สมอ.	พัร้อุมคณะผู้่้บริหาร	สมอุ.	เยี�ยมเยียน
กระทรวงดิ้จิิทัลื่เพ่ั�อุเศรษฐกิจิแลื่ะสังคม	โด้ย	น.อ.สมศัูกด้� 
ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงด้จ้ทัลเพ่ือเศูรษฐก้จ 
และสังคม	พัร้อุมด้้วยผู้่้บริหารกระทรวงฯ	ให้การต้อุนรับ	
โด้ยประเด็้นการหาร่อุประกอุบด้้วยแนวทางในการติด้ตาม
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์ที�ไม�ได้้มาตรฐานในธุิรกิจิ	 e-Commerce	 
ความร�วมม่อุด้้านดิ้จิิทัลื่ภายใต้กรอุบอุาเซีียน	การเก็บข้ัอุม่ลื่
ภาครัฐในระบบ	Cloud	แลื่ะการเตรียมพัร้อุมส่�ราชการ
ไร้กระด้าษ	 เพ่ั�อุการพััฒนา	 สมอุ.	 ส่�ระบบ	 digital	 
อุย�างเต็มร่ปแบบ	แลื่ะรอุงรับอุุตสาหกรรม	4.0

Visit to Ministry of Digital Economy and Society
	 On	13	June	2019,	Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, Mr.Verakit Rantakittanawat, 
TISI Deputy Secretary-General, and	TISI	executives	visited	Ministry	of	Digital	Economy	and	Society.	
The	team	was	welcomed	by	Captain Somsak Khaosuwan, Deputy Permanent Secretary of 
Digital Economy and Society and executives of the Ministry.	 The	 two	 sides	 discussed	 
the	surveillance	of	non-conforming	products	in	online	transactions,	cooperation	in	digital	area	in	
the	ASEAN	framework,	information	storage	on	the	cloud	system	and	preparation	for	the	paperless	
government.	The	objective	was	to	develop	TISI	 to	achieve	complete	digitalization	to	support	
Industry	4.0.
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สมอ. จัด้กิาร์สัมมนาเร์่�อง กิาร์เสร์มิสร้์างข่ด้ค์วิาม 
สามาร์ถึผู้้้ผู้ลิตชุี่มชี่นปร์ะเภัทอาหาร์และเค์ร่์�องด่้�ม 
เพ่ั�อเข้าส่้กิร์ะบวินกิาร์รั์บร์องคุ์ณภัาพั
	 เม่�อุวันที�	 21	 มิถุนายน	 2562	 นายประสงค์ 
ประยงค์เพชิ้ร ผู้อำานวยการกองบร้หารมาตุรฐาน 
ผล้ตุภััณฑ์์ชุิ้มชิ้น	 เป็นประธิานในพัิธีิเปิด้การสัมมนา 
เชิงปฏิิบัติการเร่�อุง	 “การเสริมสร้างขีัด้ความสามารถ 
ผู้่้ผู้ลิื่ตชุมชนประเภทอุาหารแลื่ะเคร่�อุงด่้�ม	 เพ่ั�อุเข้ัาส่�
กระบวนการรับรอุงคุณภาพั”	ณ	โรงแรมโกลื่เด้้น	ซิีตี�	ระยอุง
จัิงหวัด้ระยอุง	 โด้ยมีวัตถุประสงค์เพ่ั�อุให้ความร้่เร่�อุง
เกณฑ์์แลื่ะข้ัอุกำาหนด้ตาม	 มผู้ช.	 ประเภทอุาหาร 
แลื่ะเคร่�อุงด้่�ม	 แลื่ะเตรียมความพัร้อุมในการพััฒนา 
ส่�มาตรฐานสากลื่

Workshop to increase competency of 
community enterprise in food and beverage 
for certification
	 On	21	June	2019,	Mr.Prasong Prayongpetch, 
Director of Standards for Community Products 
Division	opened	the	workshop	on	“Increasing	
Competency	of	Community	Enterprises	of	Food	
and	Beverages	for	Certification”	at	Golden	City	Hotel, 
Rayong.	The	objective	of	the	workshop	was	to	
give	 information	 on	 the	 requirements	 and	 
criteria	of	the	standards	for	community	products	
in	 food	 and	 beverages	 which	 aimed	 to	 be	 
upgraded	to	the	international	level.

ค์ณะผู้้้บริ์หาร์ สมอ. เยุ่�ยุมเยุ่ยุนและศึกิษาด้้งาน 
SCG เพ่ั�อนำามาพััฒนาองค์์กิร์
	 เม่�อุวันที�	24	มิถุนายน	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ.	 พัร้อุมด้้วย	นายธินะ อัลภัาชิ้น์ 
รองเลขาธ้ิการ สมอ.	แลื่ะคณะผู้่้บริหาร	สมอุ.	เข้ัาเยี�ยมเยียน
แลื่ะศ่กษาด่้งานบริษัท	ป่นซิีเมนต์ไทย	จิำากัด้	 (มหาชน)	
โด้ย	 นายอุารีย์	 ชวลิื่ตชีวินกุลื่	 กรรมการผู้่้จัิด้การใหญ�	
บริษัท	ซิีเมนต์ไทยโฮิลื่ดิ้�ง	จิำากัด้	ให้การต้อุนรับ	โด้ยศ่กษา
ด่้งานด้้านการพััฒนาบุคลื่ากรการพััฒนาอุงค์กรด้้วย
นวัตกรรม	เพ่ั�อุนำามาปรับใช้ให้เกิด้ประโยชน์กับหน�วยงาน	

Visit and study tour at Siam Cement group 
Public Company Limited (SCG)
	 On	24	June	2019,	Mr.Wanchai Phanomchai, 
TISI Secretary-General, Mr.Thana Alapach, TISI 
Deputy Secretary General and	TISI	executives	
visited	 Siam	Cement	 Group	 Public	 Company	
Limited	(SCG).	They	were	welcomed	by	Mr.	Aree	
Chavalitcheewingul,	President,	Cementhai	Holding 
Co.,	Ltd.	The	team	studied	about	human	resource	
development,	 organization	 development	 by	
innovation	in	order	to	be	applied	at	the	Institute.
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สมอ. จัด้สัมมนาร์ะด้มค์วิามเห็นร่์างมาตร์ฐาน 
พัลาสติกิช่ี่วิภัาพัและอาหาร์แปร์ร้์ป 12 มาตร์ฐาน
	 เม่�อุวันที�	26	มิถุนายน	2562	นายธินะ อัลภัาชิ้น์
รองเลขาธิก้าร สมอ.	เป็นประธิานในพัธีิิเปิด้การสมัมนา
เพิั�มศักยภาพัการกำาหนด้มาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม
เป้าหมาย	 โด้ยมีกิจิกรรมการอุภิปรายระด้มความเห็นร�าง
มาตรฐานผู้ลื่ิตภัณฑ์์อุุตสาหกรรมเป้าหมาย	ณ	 โรงแรม	
เซ็ีนจ่ิรี�พัาร์ค	กรุงเทพัฯ	เพ่ั�อุระด้มความเห็นในการจัิด้ทำาร�าง
มาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	 ในกลุื่�มอุุตสาหกรรม	
S-curve	ได้้แก�	สาขัาพัลื่าสติกชีวภาพั	จิำานวน	6	มาตรฐาน	
เช�น	 พัลื่าสติกสลื่ายตัวได้้	 ฟิื้ล์ื่มพัลื่าสติกสลื่ายตัวได้้ 
สำาหรับงานเกษตรกรรม	ถุงพัลื่าสติกหิ�วสลื่ายตัวได้้	ฯลื่ฯ	แลื่ะ
สาขัาอุุตสาหกรรมการแปรร่ปอุาหาร	 จิำานวน	 6	 มาตรฐาน 
เช�น	เงาะในภาชนะบรรจุิปิด้สนิท	ลิื่�นจีิ�ในภาชนะบรรจุิปิด้สนิท
ผู้ลื่ไม้รวมในภาชนะบรรจุิปิด้สนิทฯลื่ฯ

Brainstorming seminar on 12 draft standards 
on plastics and processed food
	 On	 26	 June	 2019,	Mr.Thana Alapach,  
TISI Deputy Secretary-General,	 opened	 
the	brainstorming	seminar	to	increase	potential	in 
the	development	of	the	target	industrial	products	
at	 Century	 Park	Hotel,	 Bangkok.	 The	 seminar	
brainstormed	the	ideas	for	preparation	of	6	draft	
standards	in	the	area	of	biodegradable	plastics	
which	was	among	the	S-curve	products,	such	as	
biodegradable	plastics,	biodegradable	plastics	film, 
biodegradable	plastics	for	agriculture,	biodegradable 
plastics	 bags,	 etc.	 The	 seminar	 also	 covered	 
6	standards	in	the	area	of	processed	food	such	as	
rambutan	in	hermetically	sealed	container,	lychee 
in	hermetically	sealed	container,	mixed	fruit	in	 
hermetically	sealed	container,	etc.

สมอ. จัด้ฝึกึิอบร์ม “หลักิเกิณฑ์์และวิิธ่กิาร์รั์บร์อง
มอกิ.เอส”
	 เม่�อุวันที�	26	มิถุนายน	2562	นายธินะ อัลภัาชิ้น์
รองเลขาธ้ิการ สมอ.	เป็นประธิานในพิัธีิเปิด้การฝึกอุบรม
เชิงปฏิิบัติการ	เร่�อุงหลัื่กเกณฑ์์แลื่ะวิธีิการรับรอุง	มอุก.เอุส	
ณ	โรงแรม	เด้อุะ	ทวิน	ทาวเวอุร์	กรุงเทพัฯ	เพ่ั�อุส�งเสริมให้
ผู้่้ประกอุบการ	 SMEs	 ผู้ลิื่ตภัณฑ์์เคร่�อุงสำาอุางมีความร้่
ความเข้ัาใจิในหลัื่กเกณฑ์์แลื่ะวิธีิการรับรอุง	 รวมถ่ง 
ข้ัอุกำาหนด้ขัอุง	มอุก.เอุส	สาขัาเคร่�อุงสำาอุาง	สามารถนำาไป
ปรับใช้ในการพััฒนาการผู้ลิื่ตภัณฑ์์ขัอุงตนเอุงให้เป็นไปตาม
ข้ัอุกำาหนด้ขัอุง	มอุก.เอุส	แลื่ะสามารถขัอุรับการรับรอุง
ตามมาตรฐาน	

Workshop on principles and certification 
according to TIS S
	 On	 26	 June	 2019,	Mr.Thana Alapach,  
TISI Deputy Secretary-General,	 opened	 
the	workshop	on	“Principles	and	Certification	 
According	to	TIS	S”	at	Twin	Towers	Hotel,	Bangkok.	
The	objective	of	the	workshop	was	to	promote	
the	understanding	of	SMEs	of	cosmetics	about	
the	principles,	certification	and	requirement	of	
TIS	 S	 in	 cosmetics	 in	 order	 to	 develop	 their	
products	to	meet	the	standard	and	apply	for	
certification.
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เลขาธิกิาร์ สมอ. ลงพ่ั�นท่�ติด้ตามกิาร์กิ่อสร้์าง 
ศ้นย์ุทด้สอบยุานยุนต์และยุางล้อแห่งชี่าติ
	 เม่�อุวันที�	1	กรกฎาคม	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ.	พัร้อุมผู้่้บริหารแลื่ะเจ้ิาหน้าที�	ลื่งพ่ั�นที�
ติด้ตามแลื่ะเร�งรัด้การด้ำาเนินงานก�อุสร้างศ่นย์ทด้สอุบ 
ยานยนต์แลื่ะยางลื่้อุแห�งชาติ	 ในส�วนขัอุงงานก�อุสร้าง 
อุาคารสำานักงานพัร้อุมห้อุงปฏิิบัติการแลื่ะระบบสาธิารณ่ปโภค 
เพ่ั�อุให้แล้ื่วเสร็จิตามแผู้นงาน	ณ	 ศ่นย์ทด้สอุบยานยนต์
แลื่ะยางล้ื่อุแห�งชาติ	ตำาบลื่ลื่าด้กระทิง	อุำาเภอุสนามชัยเขัต
จัิงหวัด้ฉะเชิงเทรา

Follow up on the progress of ATTRIC  
construction
	 On	1	July	2019,	Mr.Wanchai Phanomchai, 
TISI Secretary General	together	with	TISI	executives 
and	 officials	 followed	 up	 the	 progress	 of	 
the	construction	of	the	Automotive,	Tyre	Testing,	
Research	and	Innovation	Center	(ATTRIC),	at	Lad	
Krathing	Forest	Garden,	Sanam	Chai	Khet	District,	
Chachoengsao	Province.	The	construction,	particularly 
the	office,	the	laboratory	and	the	public	utilities	
were	expedited	to	be	completed	according	to	the	plan.

ค์ณะผู้้้บริ์หาร์ สมอ. เยุ่�ยุมเยุ่ยุนกิร์มกิาร์ขนส่งทางบกิ
	 เม่�อุวันที�	12	กรกฎาคม	2562	นายธินะ อัลภัาชิ้น์ 
พัร้อุมด้้วย นายวีระก้ตุตุ้� รันทก้จธินวัชิ้ร์ รองเลขาธ้ิการ 
สมอ. แลื่ะคณะผู้่้บริหาร	สมอุ.	เยี�ยมเยยีนกรมการขันส�ง
ทางบก	 โด้ยมี	นายธิานี สืบฤกษ์ รองอธ้ิบดีกรมการ
ขนส่งทางบก	ให้การต้อุนรับ	สำาหรับประเด็้นในการหาร่อุ
ครั�งนี�	 เพ่ั�อุร�วมม่อุกันในการพััฒนางานด้้านมาตรฐาน
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์ยานยนต์ขัอุงไทยให้ก้าวไปส่�การยอุมรับใน
ระดั้บสากลื่	แลื่ะบ่รณาการการทำางานร�วมกันระหว�าง	สมอุ. 
กับกรมการขันส�งทางบก	 ในการกำาหนด้แลื่ะรับรอุง
มาตรฐานสำาหรับผู้ลิื่ตภัณฑ์์ยานยนต์ให้เป็นไปในทิศทาง
เดี้ยวกัน

Visit to Department of Land Transport
	 On	12	July	2019,	Mr.Thana Alapach and 
Mr.Verakit Rantakiittanawat, TISI Deputies 
Secretary General	and	TISI	executives	visited	
the	Department	of	Land	Transport.	They	were	
welcomed	 by	Mr.Thani Suebreuk, Deputy  
Director General of the Department of Land 
Transport. The	objective	of	the	visit	was	to	discuss	
cooperation	with	the	Department	of	Land	Transport	 
in	the	development	of	standards	 for	vehicles	
to	be	recognized	at	the	international	level	and	 
the	work	 integration	of	the	two	organizations	 
in	standard	development	and	conformity	assessment 
for	vehicles	in	the	same	direction.

120

   ร�ยง�นประจำ�ป ี2562    สำ�นักำง�นม�ตรฐ�นผลิตภััณฑ์์อ่ตส�หกำรรม กำระที่รวงอ่ตส�หกำรรม



สมอ. เข้าร่์วิมจัด้งาน “SMART SME EXPO 2019”
	 เม่�อุวันที�	4	กรกฎาคม	2562	นายวนัชัิ้ย พนมชิ้ยั
เลขาธ้ิการ สมอ.	 พัร้อุมด้้วย	นายธินะ อัลภัาชิ้น์  
รองเลขาธ้ิการ สมอ.	 แลื่ะคณะผู้่้บริหาร	 สมอุ.	 เข้ัาร�วม 
พิัธีิเปิด้งาน	 “SMART	 SME	 EXPO	2019”	 ชี�ช�อุงรวย	 
ที�เดี้ยวจิบพับทางรวย	 โด้ยได้้รับเกียรติจิาก	นายอุตุตุม 
สาวนายน อดีตุรัฐมนตุรีว่าการกระทรวงอุตุสาหกรรม
เป็นประธิานในพิัธีิเปิด้งาน	 เพ่ั�อุเปิด้โอุกาสในการสร้าง
นักธุิรกิจิรุ�นใหม�	 การขัยายสาขัา	 แลื่ะการจัิบค่�ธุิรกิจิ	 
รวมถ่งมีการจัิด้นิทรรศการให้ความร้่จิากหลื่ากหลื่าย
อุงค์กรทั�งภาครัฐแลื่ะภาคเอุกชน	แลื่ะสทิธิิพิัเศษเกี�ยวกับ
สถาบันการเงิน	ในการนี�	สมอุ.	ได้้ร�วมอุอุกบ่ธินิทรรศการ
ให้ความร้่แลื่ะคำาปร่กษาแนะนำาเกี�ยวกับมาตรฐาน
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	(มอุก.)	มาตรฐาน	อุุตสาหกรรม	S	
(มอุก.เอุส)	 แลื่ะมาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์ชุมชน	 (มผู้ช.)	 
โด้ยการจัิด้งานจิะมีข่ั�นระหว�างวันที�	4-7	กรกฎาคม	2562	 
ณ	อิุมแพ็ัค	เม่อุงทอุงธิานี

Participation in “SMART SME EXPO 2019”
	 On	4	July	2019,	Mr.Wanchai Phanomchai, 
TISI Secretary-General, Mr.Thana Alapach, 
Deputy Secretary-General,	and	TISI	executives	
participated	 in	 the	 opening	 of	 “SMART	 SME	
EXPO	2019”	which	was	presided	by	Mr.Uttama 
Sawanayana, former Minister of Industry.  
The	event	comprised	exhibition	and	information	
booths	of	public	and	private	sectors	to	provide	
related	 information	 about	 their	 organizations	
and	privileges	offered	by	financial	institutions.	
The	objective	of	the	event	was	to	provide	business 
opportunity	for	the	young	businessmen	and	to	
enhance	 business	 expansion	 and	 business	
matching	for	the	SMEs.	TISI	organized	its	booth	
to	give	information	and	consultancy	on	TIS,	TIS	S 
and	 community	 standards.	 The	 event	 was	 
organized	 during	 4-7	 July	 2019	 at	 IMPACT,	 
Muang	Thong	Thani.
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สมอ. จัด้สัมมนาผู้้้ปร์ะกิอบกิาร์หลัง พั.ร์.บ. มาตร์ฐานฯ 
ม่ผู้ลบังคั์บใช้ี่

	 เม่�อุวันที�	18	กรกฎาคม	2562	สมอุ.	จัิด้สัมมนา	
“แนวทางการด้ำาเนินงานตามพัระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	ฉบับแก้ไขัใหม�”	ในงาน	Thailand	
Industry	Expo	2019	เพ่ั�อุให้ความร้่เกี�ยวกับกฎหมาย
ฉบับแก้ไขัใหม�แก�ผู้่้ประกอุบการ	หลัื่งกฎหมายมีผู้ลื่บังคับใช้	
เม่�อุวันที�	 15	กรกฎาคม	2562	 ที�ผู้�านมา	 โด้ยได้้รับเกียรติ	
จิาก	นางสาวน้สากร จึงเจร้ญธิรรม รองปลัดกระทรวง
อุตุสาหกรรม	 เป็นประธิานในพิัธีิเปิด้งาน	 พัร้อุมมอุบ 
ใบประกาศเกียรติคุณแลื่ะป้ายสัญลัื่กษณ์ร้าน	 มอุก.	 
ให้แก�ร้านจิำาหน�าย	จิำานวน	11	ราย	แลื่ะรับคำาขัอุเข้ัาร�วม	
เป็นร้าน	มอุก.	จิำานวน	3	ราย	ณ	ศ่นย์การแสด้งสินค้า 
แลื่ะการประชุมอิุมแพ็ัค	เม่อุงทอุงธิานี	

ร์องเลขาธิกิาร์ สมอ. มอบใบรั์บร์องหน่วิยุรั์บร์อง
บุค์ลากิร์ตามมาตร์ฐาน ISO/IEC 17024

	 เม่�อุวันที�	19	กรกฎาคม	2562	นายธินะ อัลภัาชิ้น์
รองเลขาธ้ิการ สมอ.	เป็นประธิานในพิัธีิมอุบใบรับรอุง
หน�วยรับรอุงบุคลื่ากรตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17024	แก�
นางสาวสมเพัชร	 ศรีชัยโย	 ผู้่้อุำานวยการโรงเรียน	 
เสริมสวยแลื่ะอุอุกแบบทรงผู้มนานาชาติณรงค์	ในขัอุบขั�าย
สาขัาวิชาชีพัธุิรกิจิเสริมสวย	ณ	โรงแรม	พ่ัลื่แมนแกรนด์้
สุขุัมวิท	กรุงเทพัฯ

Presentation of certificate of accreditation 
of certification body for persons according 
to ISO/IEC 17024
	 On	 19	 July	 2019,	 at	 Pullman	 Bangkok	
Grande	Sukhumvit	Hotel, Mr.Thana Alapach, 
TISI Deputy Secretary-General,	 presented	
certificate	of	accreditation	of	certification	body	
for	persons	according	to	ISO/IEC	17024	in	the	
scope	of	beauty	salon	to	Ms.	Sompetch	Srichaiyo, 
Director	of	Narong	International	Beauty	and	Hair	
Design	School	(Anthony	Hair).

Seminar of the entrepreneurs on “Complying 
with the Revised Industrial Product  
Standards Act”
	 On	18	July	2019,	in	the	Thailand	Industry	
EXPO	2019,	TISI	organized	a	seminar	on	“Complying 
with	the	Revised	Industrial	Product	Standards	
Act”	to	update	the	entrepreneurs	on	the	revised	
Act	which	has	been	effective	since	15	July	2019.	
The	 seminar	 was	 opened	 by	 Ms.Nisakorn 
Chuengcharoentham, Deputy Permanent 
Secretary of Industry.	On	this	occasion,	certificates 
of	honor	and	logo	of	TISI	shop	were	presented	to 
11	shop	operators.	Three	new	applications	were	
received.	The	seminar	was	organized	at	IMPACT	
Exhibition	and	Convention,	Muang	Thong	Thani.
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สมอ. จัด้กิาร์ปร์ะชุี่มเชิี่งปฏิิบัติกิาร์“กิาร์ยุกิร์ะดั้บ
กิาร์บริ์กิาร์ด้้วิยุ Innovation & Design Thinking”
	 เม่�อุวันที�	6	สิงหาคม	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ.	 เป็นประธิานในพิัธีิเปิด้การประชุม 
เชิงปฏิิบัติการ	“การยกระดั้บการบริการด้้วย	Innovation	
&	Design	Thinking”	ให้แก�	ผู้่้บริหาร	แลื่ะเจ้ิาหน้าที�	สมอุ. 
เพ่ั�อุยกระดั้บการให้บริการขัอุง	สมอุ.	โด้ยนำาเทคโนโลื่ยี	
มาประยุกต์ใช้	 รวมทั�งระด้มความคิด้เห็นเพ่ั�อุอุอุกแบบ
บริการใหม�แลื่ะพััฒนานวัตกรรมขัอุง	 สมอุ.	 โด้ยเชิญ	
ด้ร.กฤษณ์	ปัทมะโรจิน์	อุาจิารย์ผู้่้เชี�ยวชาญด้้าน	Innovation 
&	 Design	 Thinking	 จิากมหาวิทยาลัื่ยธิรรมศาสตร์	 
เป็นวิทยากรแลื่ะนำาการประชุม	ณ	โรงแรมรอุยัลื่ปร๊ินเซีส	
หลื่านหลื่วง	กรุงเทพัฯ

Workshop on “Upgrading the Services by 
Innovation and Design Thinking”
	 On	6	August	2019,	Mr.Wanchai Phanaomchai, 
TISI Secretary-General,	 presided	 over	 the	 
Workshop	on	“Upgrading	TISI	Services	by	Innovation 
and	Design	Thinking”	organized	for	the	executives	
and	staff	of	TISI.	The	purpose	was	to	improve	
TISI	 services	 by	 the	 use	 technology	 and	 to	
brainstorm	on	the	development	of	new	innovations. 
The	 lecturer	was	Dr.Kris	 Patamaroj,	 expert	 in	
innovation	and	design	thinking	of	Thammasat	
University.	 The	 workshop	 was	 held	 at	 the	 
Royal	Princess	Hotel,	Larn	Luang,	Bangkok.

สมอ. จัด้กิาร์สัมมนาเพิั�มศักิยุภัาพักิาร์กิำาหนด้
มาตร์ฐานผู้ลิตภััณฑ์์อุตสาหกิร์ร์มเป้าหมายุ

	 เม่�อุวันที�	7	สิงหาคม	2562	นายธินะ อัลภัาชิ้น์ 
รองเลขาธ้ิการ สมอ.	เป็นประธิานในพิัธีิเปิด้การสัมมนา
เพิั�มศักยภาพัการกำาหนด้มาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม 
เป้าหมาย	เพ่ั�อุให้การกำาหนด้มาตรฐานทันต�อุความต้อุงการ
ขัอุงภาคอุุตสาหกรรม	 ณ	 โรงแรมรอุยัลื่ปร๊ินเซีส	
หลื่านหลื่วง	กรุงเทพัฯ

Seminar to increase efficiency in the  
development of the standards for target 
industries
	 On	 7	 August	 2019,	Mr.Thana Alapach, 
TISI Deputy Secretary-General,	 opened	 
the	seminar	to	increase	efficiency	in	the	development 
of	the	standards	for	target	industries	to	meet	
the	demand	of	the	industrial	sector.	The	seminar	
was	 organized	 at	 the	 Royal	 Princess	 Hotel,	 
Larn	Luang,	Bangkok.

123
                     Thai Industrial Standards Institute Ministry of Industry   

An
nu

al 
Re

po
rt 

20
19



สมอ. ร่์วิมปร์ะชุี่มหาร่์อกิาร์เชี่่�อมโยุงข้อม้ล 
กัิบสำานักิงานค์ณะกิร์ร์มกิาร์คุ้์มค์ร์องผู้้้บริ์โภัค์
	 เม่�อุวันที�	 8	 สิงหาคม	 2562	 นายวีระก้ตุตุ้�  
รันทก้จธินวัชิ้ร์ รองเลขาธ้ิการ สมอ. พัร้อุมด้้วย	นายวีระวัฒน์
ศรีสม	 ผู้่้อุำานวยการศ่นย์เทคโนโลื่ยีสารสนเทศแลื่ะ 
การส่�อุสาร เข้ัาร�วมประชมุหาร่อุการเช่�อุมโยงขัอุ้ม่ลื่ด้้าน
การคุ้มครอุงผู้่้บริโภค	 ภายใต้โครงการพััฒนาการให้
บริการผู้่้บริโภคโด้ยการเช่�อุมโยงแลื่ะการบริหารจัิด้การ
ข้ัอุม่ลื่การคุ้มครอุง	กับสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครอุง
ผู้่้บริโภค	(สคบ.)	นำาโด้ย	นายพ้ฆเนศู ตุ๊ะปวง รองเลขาธ้ิการ
สคบ.	พัร้อุมคณะผู้่้บริหาร	สคบ.	แลื่ะเจ้ิาหน้าที�บริษัท	AIT 
จิำากัด้	(มหาชน)	เข้ัาร�วมการประชุม	ณ	ห้อุงประชุม	230	สมอุ. 

Meeting of TISI and Office of the Consumer Protection Board (OCPB) on the linking of 
information
	 On	8	August	2019, Mr.Verakit Rantakittanawat, TISI Deputy Secretary-General,	accompanied	
by	Mr.Veerawat	 Srisom,	Director	 of	 Information	 and	Communication	Technology	Center	 of	 TISI  
had	a	meeting	with	Mr. Pikanet Tapuang, Deputy Secretary General of Office of the Consumer 
Protection Board (OCPB),	 executives	 of	 OCPB	 and	 representative	 of	 Advanced	 Information	 
Technology	Public	 Co.,	 Ltd.	 (AIT)	 at	 TISI	meeting	 room	230.	 The	meeting	 discussed	 linking	 of	 
information	concerning	consumer	protection	under	the	project	of	development	of	consumer	service	
by	information	link	and	information	management.

Participation in the meeting on government policy chaired by Prime Minister
	 On	8	August	2019,	Mr.Wanchai Phanaomchai, TISI Secretary-General,	attended	the	meeting	
of	high	level	executives	and	heads	of	government	agencies	concerning	government	policy	chaired	
by	General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister. The	meeting	was	organized	to	increase	understanding 
of	the	government	policy	for	effective	implementation.	The	meeting	was	organized	at	Grand	Diamond	
Ballroom,	IMPACT	Forum,	Exhibition	and	Convention	Center,	Muang	Thong	Thani.

เลขาธิกิาร์ สมอ. เข้าร่์วิมปร์ะชุี่มช่ี่�แจงนโยุบายุ
รั์ฐบาลต่อผู้้้บริ์หาร์ร์ะดั้บส้ง
	 เม่�อุวันที�	8	สิงหาคม	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ.	 เข้ัาร�วมประชุมชี�แจิงนโยบายรัฐบาลื่ 
ต�อุผู้่้บริหารระดั้บส่ง	โด้ย	นายกรัฐมนตุรี พลเอกประยุทธ์ิ
จันทร์โอชิ้า เป็นประธิานการประชุม	เพ่ั�อุสร้างความเข้ัาใจิ
แลื่ะนำาไปส่�การปฏิิบัติได้้อุย�างมีประสิทธิิภาพั	 โด้ย 
มีผู้่้บริหารระดั้บส่ง	แลื่ะหัวหน้าส�วนราชการ	เข้ัาร�วมการ
ประชุม	ณ	ห้อุงแกรนด์้ได้มอุนบอุลื่ร่ม	อุาคารอิุมแพ็ัคฟื้อุรั�ม
ศ่นย์แสด้งสินค้าแลื่ะการประชุม	อิุมแพ็ัค	เม่อุงทอุงธิานี
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สมอ. เข้าร่์วิมพิัธ่มอบร์างวัิลชี่าวิไร่์อ้อยุด่้เด่้น 
และโร์งงานนำ�าตาลด่้เด่้น ปร์ะจำาป ี2562
	 เม่�อุที�	 8	 สิงหาคม	 2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธิก้าร สมอ.	เข้ัาร�วมพัธีิิมอุบรางวลัื่ชาวไร�อุ้อุยดี้เด้�น
แลื่ะโรงงานนำ�าตาลื่ดี้เด้�น	 ประจิำาปี	 2562	 โด้ยมี	 
นายสุร้ยะ จึงรุ่งเรืองก้จ รัฐมนตุรีว่าการกระทรวง
อุตุสาหกรรม	เป็นประธิานในพิัธีิมอุบรางวัลื่	ณ	โรงแรม
มิราเคิลื่	 แกรนด์้	 คอุนเวนชั�น	 เพ่ั�อุเชิด้ช่เกียรติแลื่ะ 
เป็นขัวัญกำาลัื่งใจิให้เกษตรกรชาวไร�อุ้อุยแลื่ะผู้่้บริหาร
โรงงานนำ�าตาลื่	ที�มีความมุ�งมั�นในการพััฒนาอุุตสาหกรรม
อุ้อุยแลื่ะนำ�าตาลื่ทรายอุย�างสมำ�าเสมอุ	 แลื่ะแสด้งให้เห็น
ถ่งการส�งเสริมสนับสนุนขัอุงภาครัฐ	เพ่ั�อุให้ทุกภาคส�วน
มีความร�วมม่อุร�วมใจิในการพััฒนาศักยภาพัขัอุง
อุุตสาหกรรมอุย�างต�อุเน่�อุง

TISI’s participation in the 2019 award presentation to outstanding sugarcane planters 
and sugar factories
	 On	8	August	2019,	Mr.Wanchai Phanaomchai, TISI Secretary-General,	attended	the	2019	
award	presentation	to	outstanding	sugarcane	planters	and	sugar	factories	by	Mr.Suriya Jungrungreangkit, 
Minister of Industry.	The	purpose	of	award	presentation	was	to	honor	and	to	give	encouragement	to	
sugarcane	planters	and	manufacturers	of	sugar	factories	for	their	effort	in	development	sugarcane	
and	sugar	industry	with	consistency	and	to	reflect	the	government	support	for	the	cooperation	in	
development	of	the	industry.	The	award	presentation	was	organized	at	Miracle	Grand	Convention	
Hotel.
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เลขาธิกิาร์ สมอ. เข้าร่์วิมปร์ะชีุ่มหาร่์อกัิบ 
สภัาอุตสาหกิร์ร์มแห่งปร์ะเทศไทยุ

	 เม่�อุวันที�	9	สิงหาคม	2562	นายสุร้ยะ จึงรุ่งเรืองก้จ
รัฐมนตุรีว่าการกระทรวงอุตุสาหกรรม	พัร้อุมคณะ 
ผู้่้บริหารกระทรวงอุุตสาหกรรม	เข้ัาร�วมประชุมหาร่อุกับ
สภาอุุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย	 (ส.อุ.ท.)	 เกี�ยวกับ
มาตรการช�วยเหล่ื่อุเอุสเอ็ุมอีุ	 แลื่ะผู้ลัื่กดั้นภาค
อุุตสาหกรรมไทยส่�ยคุ	4.0	ด้้วยการส�งเสริมอุุตสาหกรรม
เป้าหมาย	แลื่ะรบัม่อุปัญหาสงครามการคา้	พัร้อุมกำาหนด้
ความร�วมม่อุขัับเคล่ื่�อุนภาคอุุตสาหกรรม	โด้ยมี	นายวันชัิ้ย
พนมชัิ้ย เลขาธ้ิการ สมอ.	 เข้ัาร�วมการประชุมด้้วย	 
ณ	สภาอุุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย

TISI participated in meeting between  
Minister of Industry and Federation of  
the Thai Industries
	 On	9	August	2019,	at	the	Federation	of	
the	Thai	Industries,	Mr.Suriya Jungrungreangkit, 
Minister of Industry	 and	 executives	 of	 the	
Ministry	of	Industry	had	a	meeting	with	members	
of	 the	 Federation	 of	 the	 Thai	 Industries.	 
The	meeting	 discussed	 assistance	 to	 SMEs,	 
mobilization	 of	 the	 Thai	 industry	 toward	 
Industry	4.0	by	promotion	of	target	industries,	
coping	with	trade	war	and	cooperation	in	industry	
mobilization.	 Mr.Wanchai Phanaomchai,  
TISI Secretary-General,	 also	 attended	 
the	meeting.

เลขาธิกิาร์ สมอ. ร่์วิมแสด้งค์วิามยุินด่้เน่�องใน
โอกิาสวัินค์ล้ายุวัินสถึาปนา สศอ. ค์ร์บร์อบ 28 ป ี
 เม่�อุวันที�	4	 กันยายน	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย 
เลขาธ้ิการ สมอ.	 พัร้อุมด้้วย	นายธินะ อัลภัาชิ้น์  
แลื่ะ	นายวีระก้ตุตุ้� รันทก้จธินวัชิ้ร์ รองเลขาธ้ิการ สมอ. 
แลื่ะคณะผู้่้บริหาร	เจ้ิาหน้าที�	สมอุ.	ร�วมแสด้งความยินดี้
เน่�อุงโอุกาสคล้ื่ายวันสถาปนาสำานักงานเศรษฐกิจิ
อุุตสาหกรรมครบรอุบ	28	ปี	ณ	อุาคาร	สศอุ.

TISI congratulated the Office of Industrial Economics on the 28th anniversary of its foundation
	 On	4	September	2019,	at	office	of	the	Industrial	Economics,	Mr.Wanchai Phanomchai, TISI 
Secretary-General, Mr.Thana Alapach	and	Mr.Verakit Rantakittanawat, TISI Deputy Secretary  
General	and	TISI	executives	extended	congratulations	to	the	Office	of	Industrial	Economics	on	
the	occasion	of	the	28th	anniversary	of	its	foundation.
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สมอ. จัด้อบร์มโค์ร์งกิาร์ส่งเสริ์มองค์์ค์วิามร้้์  
“กิาร์เพิั�มปร์ะสิทธิภัาพักิาร์บร์หิาร์ค์วิามเส่�ยุง และ
กิาร์ค์วิบคุ์มภัายุใน ตาม พั.ร์.บ. วิินัยุกิาร์เงิน 
กิาร์ค์ลังของรั์ฐ 2561”

	 เม่�อุวันที�	 4	 กันยายน	 2562	 นายวีระก้ตุตุ้�  
รันทก้จธินวัชิ้ร์ รองเลขาธิ้การ สมอ.	 เป็นประธิาน 
เปิด้การฝึกอุบรมภายใต้โครงการส�งเสริมอุงค์ความร้่	 
“การเพิั�มประสิทธิิภาพัการบริหารความเสี�ยง	 แลื่ะ 
การควบคุม	 ภายในตาม	 พั.ร.บ.	 วินัยการเงินการคลัื่ง 
ขัอุงรัฐ	 2561”	 เพ่ั�อุให้ผู้่้บริหาร	 แลื่ะเจ้ิาหน้าที�	 สมอุ.	 
มีความร้่	 ความเข้ัาใจิเกี�ยวกับ	 พั.ร.บ.	 วินัยทางการเงิน
การคลัื่งขัอุงรัฐ	พั.ศ.	2561	มาตรา	79	สามารถนำามาใช้
ปฏิิบัติได้้อุย�างมีประสิทธิิภาพั	 ถ่กต้อุงตามหลัื่กเกณฑ์์ 
ที�กระทรวงการคลัื่งกำาหนด้	รวมถ่งการบริหารความเสี�ยง
แลื่ะการควบคุมภายในอุย�างรอุบคอุบ	คำาน่งถ่งความคุ้มค�า
แลื่ะประโยชน์ต�อุประเทศชาติ	

Training on “Increasing efficiency of risk 
management and internal control according 
to the State Fiscal and Financial Disciplines 
Act B.E. 2561 (2018)” under the project  
of knowledge promotion
	 On	 4	 September	 2019,	 Mr.Verakit  
Rantakittanawat, TISI Deputy Secretary  
General, opened	 the	 training	 “Increasing	 
efficiency	 of	 risk	management	 and	 internal	
control	according	to	the	State	Fiscal	and	Financial	
Disciplines	 Act,	 B.E.	 2561	 (2018)”	 under	 
the	project	of	knowledge	promotion.	The	training	
aimed	to	increase	understanding	of	TISI	executives 
and	staff	of	Section	79	of	the	Act	so	that	they	
can	comply	with	the	requirements	of	the	Ministry 
of	 Finance	 including	 the	 risk	 management	 
and	 internal	 control	 taking	 into	 account	 
cost-effectiveness	and	benefit	of	the	country.

127
                     Thai Industrial Standards Institute Ministry of Industry   

An
nu

al 
Re

po
rt 

20
19



สมอ. เปน็เจ้าภัาพัจัด้กิาร์ปร์ะชุี่ม ACCSQ RBPWG 
ค์รั์�งท่� 29
	 เม่�อุวันที�	 5	 กันยายน	 2562	 นายวีระก้ตุตุ้�  
รันทก้จธินวัชิ้ร์ รองเลขาธ้ิการ สมอ.	 เป็นประธิานเปิด้ 
การประชุมคณะทำางานด้้านผู้ลิื่ตภัณฑ์์ยาง	(Rubber-Based	
Product	 Working	 Group-RBPWG)	 ภายใต้คณะ
กรรมการที�ปร่กษาด้้านมาตรฐานแลื่ะคุณภาพัขัอุง
อุาเซีียน	 (ASEAN	 Consultative	 Committee	 for	
Standards	and	Quality	 -	ACCSQ)	ครั�งที�	29	แลื่ะ 
การประชุมที�เกี�ยวข้ัอุง	ระหว�างวันที�	4-6	กันยายน	2562		 
ณ	โรงแรมบลิื่สตัน	สุวรรณ	พัาร์ค	วิว	กรุงเทพัฯ	เพ่ั�อุร�วม
กำาหนด้ทิศทางแลื่ะพิัจิารณาความค่บหน้าการด้ำาเนินงาน
ด้้านมาตรฐาน	 แลื่ะการรับรอุงขัอุงผู้ลิื่ตภัณฑ์์ยาง 
ในอุาเซีียน	ซ่ี�งจิะช�วยลื่ด้อุุปสรรคทางเทคนิคที�ไม�จิำาเป็น
ต�อุการค้าผู้ลิื่ตภัณฑ์์ยางในภ่มิภาคอุาเซีียนแลื่ะ
ประเทศไทย

TISI hosted the 29th meeting of ACCSQ RBPWG
	 On	5	September	2019,	Mr.Verakit Rantakittanawat, TISI Deputy Secretary-General,	opened	
the	29th	the	meeting	of	Rubber-Based	Product	Working	Group	(RBPWG)	of	the	ASEAN	Consultative	
Committee	for	Standards	and	Quality	(ACCSQ)	which	took	place	during	4-6	September	2019	at	
Bliston	Suwan	Park	View	Hotel,	Bangkok.	The	meeting	would	consider	direction	and	progress	 in	 
the	development	of	ASEAN standard	and	certification	of	rubber-based	product	to	eliminate	technical	
barriers	to	trade	of	rubber-based	product	in	ASEAN.
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สมอ. เสวินาในกิาร์ปร์ะชี่มุนานาชี่าติ ISO/TC 292 
Security and resilience ค์รั์�งท่� 7
	 เม่�อุวันที�	 8	 กันยายน	 2562	 นายวีระก้ตุตุ้�  
รันทก้จธินวัชิ้ร์ รองเลขาธ้ิการ สมอ.	 เป็นประธิาน 
ในการเสวนาเร่�อุง	The	Role	of	ISO/TC	292	in	Economic	
Resilience	 to	 Support	 the	 UN	 SDGs	 โด้ยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ั�อุสร้างการรับร้่แลื่ะความเข้ัาใจิอัุนดี้ 
ในหลัื่กปรัชญาขัอุงเศรษฐกิจิพัอุเพีัยงให้แก�ประเทศ
สมาชิก	 ISO	 เพ่ั�อุผู้ลื่ักดั้นให้	 มอุก.๙๙๙๙	 แนวทาง
เศรษฐกิจิพัอุเพีัยงภาคอุุตสาหกรรม	 เป็นมาตรฐาน
ระหว�างประเทศ	 โด้ยมีผู้่้แทนจิาก	 ISO	 แลื่ะผู้่้แทนจิาก
อุงค์กรขัอุงไทย	 ร�วมเสวนานำาเสนอุบทบาทแลื่ะผู้ลื่งาน
ที�เกี�ยวกับการฟ้ื้�นค่นอุงค์กรส่�สภาวะปกติขัอุงภาคธุิรกิจิ	
โด้ยการเสวนาในครั�งนี�เป็นส�วนหน่�งขัอุงการประชุม	
ISO/TC	 292	 ที�จิะจัิด้ข่ั�นระหว�างวันที�	 8-13	 กันยายน	
2562	ณ	โรงแรมพ่ัลื่แมน	คิงเพัาเวอุร์	กรุงเทพัฯ

สมอ. ร่์วิมปล่อยุค์าร์าวิาน “กิร์ะทร์วิงอุตสาหกิร์ร์ม
สานพัลังร์วิมนำ�าใจ ช่ี่วิยุผู้้้ปร์ะสบภััยุนำ�าท่วิม”
	 เม่�อุวันที�	10	กันยายน	2562	นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย
เลขาธ้ิการ สมอ.	พัร้อุมด้้วยคณะผู้่้บริหาร	แลื่ะเจ้ิาหน้าที�
สมอุ.	 เข้ัาร�วมกิจิกรรมปลื่�อุยคาราวาน	 “กระทรวง	
อุุตสาหกรรม	สานพัลัื่ง	รวมนำ�าใจิ	ช�วยผู้่้ประสบภัยนำ�าท�วม” 
นำาเคร่�อุงอุุปโภค-บริโภคช�วยเหล่ื่อุผู้่้ประสบอุุทกภัย	 
ในพ่ั�นที�จัิงหวัด้พิัษณุโลื่กแลื่ะจัิงหวัด้อุุบลื่ราชธิานี	โด้ยมี
นางเบญจมาพร เอกฉััตุร์ ผู้ตุรวจราชิ้การกระทรวง
อุตุสาหกรรม เป็นประธิาน	ณ	กรมส�งเสริมอุุตสาหกรรม
กระทรวงอุุตสาหกรรม

Seminar in conjunction with the 7th  
meeting of ISO/TC 292 Security and Resilience
	 On	 8	 September	 2019,	 Mr.Verakit  
Rantakittanawat, TISI Deputy Secretary-General, 
opened	 the	 TISI	 organized	 a	 seminar	 on	 
“The	Role	of	ISO/TC	292	in	Economic	Resilience	
to	Support	 the	UN	SDGs”	 to	 raise	awareness	
and	increase	understanding	of	the	philosophy	
of	sufficiency	economy	to	ISO	members	and	to	
promote	TIS	9999	to	be	an	international	standard.	
The	seminar	was	attended	by	representatives	
of	ISO	member	countries	and	different	organizations 
in	Thailand	to	present	their	roles	and	successes	
in	the	economic	resilience.	The	seminar	formed	
a	 part	 of	 the	 ISO/TC	 292	meeting	 organized	
during	8-13	September	2019	at	Pullman	Bangkok	
King	Power	Hotel.

TISI joined in the launch of “Ministry of Industry helps the flood victims” caravan
	 On	10	September	2019,	at	the	Department	of	Industrial	Promotion,	Ministry	of	Industry,	Mr. Wanchai 
Phanaomchai, TISI Secretary-General,	and	TISI	executives	participated	in	the	launch	of	the	caravan	
“Ministry	 of	 Industry	 helps	 the	 flood	 victims”	 presided	 by	Mrs.Benjamaporn Ekachart, Inspector  
General of Ministry of Industry.	The	caravan	would	transport	consumer	goods	to	help	the	flood	
victims	in	Pitsanuloke	and	Ubol	Ratchathani	Provinces.
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กิร์ะทร์วิงอุ ตสาหกิร์ร์มร์่ วิม เป็น เจ้ าภัาพั 
สวิด้พัร์ะอภิัธร์ร์มศพั พัลเอกิ เปร์ม ติณส้ลานนท์
 เม่�อุวันที�	13	กันยายน	2562	นายธีิระยุทธิ วาน้ชิ้ชัิ้ง
ผู้ช่ิ้วยรัฐมนตุรีประจำากระทรวงอุตุสาหกรรม นายภ้ัรมย์
พลว้เศูษ เลขานุการรัฐมนตุรีว่าการกระทรวงอุตุสาหกรรม
นายพสุ โลหารชุิ้น ปลัดกระทรวงอุตุสาหกรรม และ
นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย เลขาธ้ิการ สมอ.	 พัร้อุมด้้วย 
ผู้่้บริหารข้ัาราชการ	แลื่ะเจ้ิาหน้าที�	กระทรวงอุุตสาหกรรม
ร�วมเป็นเจ้ิาภาพั	 สวด้พัระอุภิธิรรมศพั	 พัลื่เอุก	 เปรม	 
ติณ ส่ลื่านนท์ 	 ประธิานอุงคมนต รีแลื่ะ รัฐ บุ รุษ	 
ณ	 วัด้เบญจิมบพัิตรดุ้สิตวนารามราชวรวิหาร	 เขัตดุ้สิต	
กรุงเทพัฯ

นายุกิ รั์ฐมนตร่์  เป็นปร์ะธานมอบร์าง วัิล 
อุตสาหกิร์ร์ม ปร์ะจำาป ี2562
	 เม่�อุวันที�	16	 กันยายน	2562	พลเอก ประยุทธ์ิ 
จันทร์โอชิ้า นายกรัฐมนตุรี เป็นประธิานในพิัธีิ 
มอุบรางวัลื่อุุตสาหกรรม	ประจิำาปี	2562	(The	Prime	
Minister’s	 Industry	 Award	 2019)	 ซ่ี�งกระทรวง
อุุตสาหกรรม	 จิัด้ข่ั�นเป็นปีที�	 27	 โด้ยมี	นายสุร้ยะ  
จึงรุ่งเรืองก้จ รัฐมนตุรีว่าการกระทรวงอุตุสาหกรรม 
พัร้อุมด้้วย	นายพสุ โลหารชุิ้น ปลัดกระทรวงอุตุสาหกรรม 
นายวันชัิ้ย พนมชัิ้ย เลขาธ้ิการสมอ.	แลื่ะคณะผู้่้บริหาร
ระดั้บส่งขัอุงกระทรวงอุุตสาหกรรม	 ขั้าราชการ	 แลื่ะ 
ผู้่้ประกอุบการธุิรกิจิ	ร�วมงาน	ณ	ต่กสันติไมตรี	ทำาเนียบ
รัฐบาลื่

Ministry of Industry took part in the funeral 
ceremony of General Prem Tinsulanonda
	 On	 13	 September	 2019,	Mr.Theerayut 
Varnitshang, Vice Minister for Industry, Mr. Pirom 
Pholwises, Secretary to the Minister of Industry, 
Mr. Pasu Loharjun, Permanent Secretary of  
Industry, Mr. Wanchai Phanomchai, TISI Secretary- 
General,	together	with	the	executives,	officials	
and	employees	of	Ministry	of	Industry	joined	in	
hosting	the	funeral	ceremony	of	General	Prem	
Tinsulanonda,	statesman	and	President	of	the	Privy 
Council	at	Wat	Benchamabophit,	Dusit	District,	
Bangkok.

Presentation of the Prime Minister’s  
Industry Award 2019
	 On	16	September	2019,	at	the	Government	
House,	General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister, 
presided	 over	 the	 presentation	 of	 the	 Prime	
Minister’s	 Industry	 Award	 2019.	 The	 award	 
presentation	 has	 been	 organized	 by	Ministry	 
of	Industry	for	27	years.	Mr.Suriya Jungrungreangkit, 
Minister of Industry, Mr.Pasu Loharjun, Permanent 
Secretary, Ministry of Industry, Mr.Wanchai 
Phanomchai, TISI Secretary-General,	executives	
of	 the	 Ministry	 of	 Industry,	 officials	 and	 
entrepreneurs	participated	in	the	event.
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สมอ. ช้ี่ 10 หน่วิยุงานตัวิอยุ่าง นำา มอกิ.๙๙๙๙ 
ไปใช้ี่เพ่ั�อพััฒนาองค์์กิร์อยุ่างยัุ�งยุ่น

	 เม่�อุวันที�	18	กันยายน	2562	สมอุ.	จัิด้พิัธีิลื่งนาม
ประกาศรบัรอุงตนเอุงใหกั้บหน�วยงานที�เข้ัาร�วมโครงการ
ฝึกอุบรมแลื่ะให้คำาปร่กษาแนะนำาการจัิด้ทำา	 มอุก.๙๙๙๙	 
ที�ผู้�านการทวนสอุบประสิทธิิผู้ลื่แลื่ะความสำาเร็จิ	 จิำานวน	
10	หน�วยงาน	ได้้แก�	บริษัท	นำ�าตาลื่ไทยเอุกลัื่กษณ์	จิำากัด้	
บริษัท	นำ�าตาลื่มิตรกาฬสินธ์ุิ	จิำากัด้	บริษัท	นำ�าตาลื่สระบุรี	
จิำากัด้	บริษัท	นำ�าตาลื่สิงห์บุรี	 จิำากัด้	บริษัท	 บ้านเซีรามิค	
สุขัภัณฑ์์	 จิำากัด้	 บริษัท	 ฟื้าร์ม	 โพัรเทคชั�น	 จิำากัด้	 
บริษัท	มาบตาพุัด้โอุเลื่ฟิื้นส์	จิำากัด้	บริษัท	รวมเกษตรกร	
อุุตสาหกรรม	จิำากัด้	 (มิตรภ่หลื่วง)	บริษัท	รวมเกษตรกร	
อุุตสาหกรรม	จิำากัด้	 (มิตรภ่เขีัยว)	 แลื่ะ	บริษัท	 เอุชบีซีี	 
โพัรดั้กซ์ีอิุนดั้สตรี�ส์	 จิำากัด้	ณ	 โรงแรม	 โกลื่เด้้น	 ทิวลิื่ป	
ซีอุฟื้เฟื้อุริน	กรุงเทพัฯ

สมอ. ร่์วิมเปิด้กิาร์ปร์ะชีุ่ม China – ASEAN  
International Standardization Forum
	 เม่�อุวันที�	 23	 กันยายน	 2562	 นายวีระก้ตุตุ้�  
รันทก้จธินวัชิ้ร์ รองเลขาธ้ิการ สมอ.	 ได้้เป็นประธิาน
ร�วมการประชุม	 China-ASEAN	 International	 
Standardization	Forum	ณ	เม่อุงหนานหนิง	มณฑ์ลื่	
กว�างซีีจ้ิวง	 สาธิารณรัฐประชาชนจิีน	 ในโอุกาสที�
ประเทศไทยเป็นประธิาน	(Chair)	ขัอุงคณะกรรมการที�
ปร่กษาด้้านการมาตรฐานแลื่ะคุณภาพัขัอุงอุาเซีียน	
(ASEAN	Consultative	Committee	for	Standards	and 
Quality	-	ACCSQ)	ซ่ี�งการประชุมดั้งกลื่�าวมีวัตถุประสงค์
เพ่ั�อุสร้างความร�วมม่อุด้้านการมาตรฐานระหว�างประเทศ	
การมีส�วนร�วมใน	 ISO,	 IEC	 แลื่ะ	 ITU	 แลื่ะสนับสนุน 
การพััฒนาที�ยั�งย่นขัอุงภ่มิภาค

Ten model companies implementing  
TIS 9999 for sustainable development of 
the organizations
	 On	18	September	2019,	TISI	organized	the	
signing	of	Suppliers’	Declaration	of	Conformity	
of	10	organizations	participating	in	the	TLC-	TIS	9999 
project	 which	 have	 passed	 the	 verification	 
successfully.	 The	 10	 companies	 comprised	 
Thai	Identity	Sugar	Co.,	Ltd.,	Mitr	Kalasin	Co.,	Ltd.,	
Saraburi	Sugar	Co.,	Ltd.,	Singburi	Sugar	Co.,	Ltd.,	
BCS	Trading	Co.,	Ltd.,	Farm	Protection	Co.,	Ltd.,	
Map	Ta	Phut	Olefins	Co.,	Ltd.,	United	Farmers	
&	Industry	(Phuluang)	Co.,	Ltd.,	United	Farmers	
&	Industry	(Phu	Khiao)	Co.,	Ltd.,	and	HBC	Products	
Industries	Co.,	Ltd.,	The	event	was	organized	at	
Golden	Tulip	Sovereign	Hotel,	Bangkok.

TISI co-chaired China - ASEAN International 
Standardization Forum
	 On	23	September	2019,	 in	the	capacity	
of	the	chair	of	the	ASEAN	Consultative	Committee	
for	Standards	and	Quality	(ACCSQ),	Mr.Verakit 
Rantakittanawat, TISI Deputy Secretary-General, 
co-chaired	 the	 China-ASEAN	 International	 
Standardization	Forum	at	Nanning	City,	Guangxi	
Zhuang,	People’	s	Republic	of	China.	The	objective 
of	 the	 forum	was	 to	 create	 cooperation	 in	 
international	 standardization,	 participation	 in	
ISO,	IEC	and	ITU	and	support	of	the	sustainable	
development	of	the	region.
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สำานักิงานเลขานุกิาร์กิร์ม (สล.)
รับผิู้ด้ชอุบเกี�ยวกับงานบริหารงานทั�วไปขัอุง	สมอุ.

โทรศัูพท์ 0 2202 3306
โทรสาร 0 2202 3415

กิองกิฎหมายุ (กิม.)
รับผิู้ด้ชอุบเกี�ยวกับการด้ำาเนินการตามกฎหมาย	ให้คำาปร่กษา	
แลื่ะให้ความเห็นด้้านกฎหมายตามพัระราชบัญญัติ 
มาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	 พั.ศ.	 2511	 แลื่ะ 
พัระราชบัญญัติการมาตรฐานแห�งชาติ	พั.ศ.	2551

โทรศัูพท์ 0 2202 3320 
โทรสาร 0 2354 3281

กิองกิำาหนด้มาตร์ฐาน (กิกิ.)
รับผิู้ด้ชอุบเกี�ยวกับการกำาหนด้มาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม
ร�วมกำาหนด้มาตรฐานกับหน�วยงานภายในประเทศ	 
อุงค์การภ่มิภาคแลื่ะอุงค์การระหว�างประเทศที�เกี�ยวข้ัอุง

โทรศัูพท์ 0 2202 3452
โทรสาร 0 2354 3166

กิองค์วิบคุ์มมาตร์ฐาน (กิค์.)
รับผิู้ด้ชอุบเกี�ยวกับการอุนุญาตตามกฎหมายว�าด้้วย 
มาตรฐานผู้ลื่ติภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	จิด้ทะเบยีนผู้ลื่ติภัณฑ์์
อุุตสาหกรรมที�ยังไม�มีการประกาศกำาหนด้มาตรฐาน 
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	ให้ความเห็นเกี�ยวกับการจัิด้ซ่ี�อุ
จัิด้จ้ิางผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรมที�เกี�ยวข้ัอุงกับระเบียบ 
สำานักนายกรัฐมนตรีว�าด้้วยการพััสดุ้

โทรศัูพท์ 0 2202 3386-7
โทรสาร 0 2354 3407

กิาร์ติด้ต่อหน่วิยุงาน สมอ. Contacting the agency TISI

หน่วิยุงานภัายุในและหน้าท่�ค์วิามรั์บผิู้ด้ชี่อบโด้ยุสังเขปและเบอร์์โทร์ศัพัท์
Internal organizations, summary of responsibility and  
telephone numbers

Office of the Secretary
General	administration	of	TISI	

Tel 0 2202 3306
Fax 0 2202 3415

Legal Division
Legal	 action,	 legal	 advice	 and	 opinion	 in	 
accordance	with	the	Industrial	Product	Standards	
Act,	B.E.	2511	(1968)	and	the	National	Standardization 
Act,	B.E.	2551	(2008)

Tel 0 2202 3320
Fax 0 2354 3281

Standards Development Division
Standards	 development	 Participation	 in	 
the	standards	development	of	local,	regional	
and	international	organizations

Tel 0 2202 3452
Fax 0 2354 3166

Certification Division
Permission	to	display	standards	marks	in	accordance 
with	the	Industrial	Product	Standards	Act,	B.E.	2511 
(1968)	Products	 registration,	 giving	 comments	
concerning	government	procurement	of	industrial 
products	 in	 accordance	with	 the	 regulation	 
of	the	Prime	Minister’s	Office	on	procurement	

Tel 0 2202 3386-7
Fax 0 2354 3407
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กิองตร์วิจกิาร์มาตร์ฐาน 1 (กิต.1)
รับผิู้ด้ชอุบเกี�ยวกับการตรวจิสอุบ	 ควบคุมผู้ลิื่ตภัณฑ์์ 
อุุตสาหกรรม	 แลื่ะกำากับด่้แลื่ผู้่้ได้้รับอุนุญาตให้ปฏิิบัติ
ตามกฎหมายว�าด้้วยมาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	
ป้อุงกันแลื่ะปราบปรามการกระทำาความผิู้ด้ตามกฎหมาย
ว�าด้้วยมาตรฐานผู้ลื่ิตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	 กำากับด่้แลื่ 
ผู้่้จิำาหน�ายผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรมในส�วนที�เกี�ยวข้ัอุงกับ
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์	เหล็ื่ก	คอุนกรีต	เคร่�อุงเร่อุน	เซีรามิก	เคร่�อุงกลื่
ยานยนต์

โทรศัูพท์ 0 2202 3328-9
โทรสาร 0 2354 3158

กิองตร์วิจกิาร์มาตร์ฐาน 2 (กิต.2)
รับผิู้ด้ชอุบเกี�ยวกับการตรวจิสอุบ	 ควบคุมผู้ลิื่ตภัณฑ์์	
อุุตสาหกรรม	 แลื่ะกำากับด่้แลื่ผู้่้ได้้รับอุนุญาตให้ปฏิิบัติ 
ตามกฎหมายว�าด้้วยมาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	 
ป้อุงกันแลื่ะปราบปรามการกระทำาความผิู้ด้ตามกฎหมาย
ว�าด้้วยมาตรฐานผู้ลื่ิตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	 กำากับด่้แลื่	 
ผู้่้จิำาหน�ายผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรมในส�วนที�เกี�ยวข้ัอุงกับ
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์เคร่�อุงใช้ไฟื้ฟ้ื้าแลื่ะอิุเล็ื่กทรอุนิกส์

โทรศัูพท์ 0 2202 3332
โทรสาร 0 2354 3378

กิองตร์วิจกิาร์มาตร์ฐาน 3 (กิต.3)
รับผิู้ด้ชอุบเกี�ยวกับการตรวจิสอุบ	 ควบคุมผู้ลิื่ตภัณฑ์์	
อุุตสาหกรรม	 แลื่ะกำากับด่้แลื่ผู้่้ได้้รับอุนุญาตให้ปฏิิบัติ 
ตามกฎหมายว�าด้้วยมาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	 
ป้อุงกันแลื่ะปราบปรามการกระทำาความผิู้ด้ตามกฎหมาย
ว�าด้้วยมาตรฐานผู้ลื่ิตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	 กำากับด่้แลื่ 
ผู้่้จิำาหน�ายผู้ลิื่ตภัณฑ์์อุุตสาหกรรม	ในส�วนที�เกี�ยวข้ัอุงกับ
ผู้ลิื่ตภัณฑ์์โภคภัณฑ์์	 ขัอุงเลื่�น	 สิ�งทอุ	 อุาหาร	 เคมี	
ปิโตรเลีื่ยม	โพัลิื่เมอุร์	ยาง	หนัง	เคร่�อุงม่อุแพัทย์	เคร่�อุงสำาอุาง 
สีแลื่ะวาร์นิช

โทรศัูพท์ 0 2202 3353
โทรสาร 0 2354 3161

Surveillance Division 1
Inspection	 and	control	of	 industrial	 products	 and	
supervision	 of	 the	 licensees	 to	 comply	 with	 
the	Industrial	Product	Standards	Act,	B.E.	2511	(1968)	
Prevention	and	suppression	of	the	violation	of	the	
Act.	Supervision	of	the	sellers	of	industrial	products	
Products	covered:	iron	and	steel,	concrete,	furniture,	
ceramics,	mechanical	products	and	automotive	products 

Tel 0 2202 3328-9
Fax 0 2354 3158

Surveillance Division 2
Inspection	and	control	of	industrial	products	and	
supervision	 of	 the	 licensees	 to	 comply	with	 
the	Industrial	Product	Standards	Act,	B.E.	2511	(1968)
Prevention	and	suppression	of	the	violation	of	
the	Act	Supervision	of	the	sellers	of	industrial	
products	Products	covered:	electrical	and	electronics 
products

Tel 0 2202 3332
Fax 0 2354 3378

Surveillance Division 3
Inspection	and	control	of	industrial	products	and	
supervision	 of	 the	 licensees	 to	 comply	with	 
the	Industrial	Product	Standards	Act,	B.E.	2511	(1968) 
Prevention	and	suppression	of	the	violation	of	
the	Act	Supervision	of	the	sellers	of	industrial	
products	Products	covered:	consumer	products,	toys, 
textile,	food,	chemical	products,	petroleum,	polymer, 
rubber,	leather,	medical	devices,	cosmetics,	paint	
and	varnish

Tel 0 2202 3353
Fax 0 2354 3161
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กิองบริ์หาร์มาตร์ฐานผู้ลิตภััณฑ์์ชุี่มชี่น (กิชี่.)
รับผิู้ด้ชอุบเกี�ยวกับการด้ำาเนินการกำาหนด้มาตรฐานหร่อุ
ข้ัอุกำาหนด้เกี�ยวกับผู้ลิื่ตภัณฑ์์ขัอุงชุมชนแลื่ะให้การรับรอุง
คุณภาพัผู้ลิื่ตภัณฑ์์ชุมชน	 พััฒนาแลื่ะกำากับด่้แลื่หน�วย 
ตรวจิสอุบผู้ลิื่ตภัณฑ์์ชุมชน	ส�งเสริมผู้่้ประกอุบการให้ได้้
รับรอุงตามมาตรฐานผู้ลิื่ตภัณฑ์์ชุมชน

โทรศัูพท์ 0 2202 3352
โทรสาร 0 2202 3395

กิองบริ์หาร์มาตร์ฐานร์ะหว่ิางปร์ะเทศ (กิป.)
รับผิู้ด้ชอุบการเป็นศ่นย์ติด้ต�อุประสานงานแลื่ะร�วมด้ำาเนิน
การด้้านการมาตรฐานกับต�างประเทศ	 แลื่ะอุงค์การ 
ระหว�างประเทศด้้านการมาตรฐาน	 รวมทั�งร�วมด้ำาเนิน 
การในกิจิกรรมด้้านการมาตรฐานในระดั้บภ่มิภาค	 
เป็นศ่นย์ตอุบข้ัอุซัีกถามเกี�ยวกับกฎระเบียบทางวิชาการ 
แลื่ะมาตรการขัอุงไทย

โทรศัูพท์ 0 2202 3502
โทรสาร 0 2354 3041

กิองยุุทธศาสตร์์และแผู้นงาน (กิยุ.)
รับผิู้ด้ชอุบเกี�ยวกับการจัิด้ทำายทุธิศาสตร์ให้สอุด้คล้ื่อุงกับ	
ยุทธิศาสตร์กระทรวงอุุตสาหกรรม	 จัิด้ทำาแผู้นงาน	 
งบประมาณ	แลื่ะติด้ตามผู้ลื่การปฏิิบัติงานขัอุง	สมอุ.

โทรศัูพท์ 0 2202 3501
โทรสาร 0 2354 3034

กิองส่งเสริ์มและพััฒนาด้้านกิาร์มาตร์ฐาน (กิส.)
รับผิู้ด้ชอุบเกี�ยวกับการส�งเสริมแลื่ะพััฒนาผู้่้ประกอุบการ
แลื่ะหน�วยงานขัอุงรัฐในด้้านการมาตรฐาน	เพ่ั�อุให้ได้้รับ
การยอุมรับในระด้ับสากลื่	 แลื่ะเพิั�มขีัด้ความสามารถ 
ในการแขั�งขัันทางการค้า	 ด้ำาเนินกิจิกรรมที�เกี�ยวกับการ 
มาตรฐานโด้ยการส�งเสริมให้เกิด้ความร้่ความเข้ัาใจิแลื่ะ
ให้มีการนำามาตรฐานไปใช้อุย�างกว้างขัวาง	รวมทั�งประชา	
สัมพัันธ์ิเผู้ยแพัร�กิจิกรรมความร้่	 ความก้าวหน้าแลื่ะ	
ผู้ลื่งานขัอุง	สมอุ.

โทรศัูพท์ 0 2202 3428-31
โทรสาร 0 2354 3315

Community Product Standards Division
Development	of	standards	or	requirements	of	
community	products	Certification	of	community	
products	Development	and	supervision	of	inspection 
bodies	of	 community	products	Promotion	of	
community	enterprise	to	achieve	certification

Tel 0 2202 3352
Fax 0 2202 3395

International Standardization Division
Being	a	focal	point	of	cooperation	in	standardization 
with	foreign	standards	bodies.	Being	member	of	
the	international	organizations	for	standardization	
(ISO	&	IEC).	Cooperation	with	regional	standards	
organizations.	 Being	 a	 notification	 and	 enquiry	
point	of	WTO/TBT	Agreement 

Tel 0 2202 3502
Fax 0 2354 3041

Strategy and Planning Division
Preparation	of	strategy	of	TISI	to	be	consistent	
with	strategy	of	the	Ministry	of	Industry.	Preparation 
of	work	plan	and	budget	plan	Follow	up	the	
achievements	of	the	organization

Tel 0 2202 3501
Fax 0 2354 3034

Standardization Promotion and  
Development Division
Promotion	and	development	of	the	entrepreneurs 
and	government	agencies	in	standardization	to	
increase	 competitiveness	 and	 recognition	 at	 
the	international	level	Promotion	of	understanding	in 
standardization	for	wide	implementation	Publicize 
the	activities,	progress	and	achievements	of	TISI	

Tel 0 2202 3428-31
Fax 0 2354 3315
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สำานักิงานค์ณะกิร์ร์มกิาร์กิาร์มาตร์ฐานแห่งชี่าติ 
(สกิ.)
รับผิู้ด้ชอุบงานเลื่ขัานุการคณะกรรมการการมาตรฐาน
แห�งชาติ	 พััฒนาโครงสร้างพ่ั�นฐานด้้านการมาตรฐาน	
ตรวจิสอุบแลื่ะรับรอุง	ด้้านการมาตรฐาน	รวมถ่งป้อุงกัน
แลื่ะปราบปรามการกระทำาความผู้ดิ้ตามกฎหมายว�าด้้วย
การมาตรฐานแห�งชาติ	 รับรอุงระบบงานด้้านการ
มาตรฐานให้สอุด้คล้ื่อุงกับสากลื่

โทรศัูพท์ 0 2202 3486
โทรสาร 0 2354 3133

กิองกิำากัิบองค์์กิร์ด้้านกิาร์มาตร์ฐาน (กิอ.)
รับผิู้ด้ชอุบการจัิด้ทำายุทธิศาสตร์แลื่ะแผู้นการพััฒนา
อุงค์กรด้้านการมาตรฐาน	ส�งเสริม	พััฒนา	แต�งตั�ง	แลื่ะ
กำา กับ ด่้แลื่อุงค์ ก รกำาหนด้มาตรฐานผู้ลื่ิ ต ภัณฑ์์ 
อุุตสาหกรรม	 หน�วยตรวจิสอุบแลื่ะรับรอุงผู้ลิื่ตภัณฑ์์ 
อุุตสาหกรรม	 ส�งเสริมแลื่ะพััฒนาหน�วยตรวจิสอุบ 
แลื่ะรับรอุงขัอุงประเทศไทย	 แลื่ะแต�งตั�งหน�วยตรวจิสอุบ
แลื่ะรับรอุงตามความตกลื่งระหว�างประเทศ

โทรศัูพท์ 0 2202 3385
โทรสาร 0 2354 3279

ศ้นย์ุเทค์โนโลยุ่สาร์สนเทศและกิาร์ส่�อสาร์ (ศส.)
รับผิู้ด้ชอุบการบริหารจัิด้การ	พััฒนาระบบด้้านเทคโนโลื่ยี
สารสนเทศแลื่ะการส่�อุสารขัอุง	สมอุ.	ด้ำาเนินการรวบรวม
ศ่กษาวิเคราะห์ข้ัอุม่ลื่	 มาตรการกฎระเบียบทางเทคนิค
ขัอุงประเทศค่�ค้าที�สำาคัญ	ตลื่อุด้จินด้ำาเนินการเกี�ยวกับงาน
ห้อุงสมุด้แลื่ะทำาหน้าที�เป็นศ่นย์เผู้ยแพัร�แลื่ะบริการ
ข้ัอุม่ลื่สารสนเทศด้้านการมาตรฐานขัอุงไทยแลื่ะ 
ต�างประเทศแก�สาธิารณชน

โทรศัูพท์ 0 2202 3516
โทรสาร 0 2354 3041

Office of the National Standardization 
Council 
Serving	as	secretariat	of	the	Office	of	the	National 
Standardization	Council	Development	of	infrastructure 
in	 standardization	 and	 conformity	 assessment	
Prevention	 and	 suppression	of	 the	 violation	of	 
the	National	Standardization	Act,	B.E.	2511	(2008)	
Accreditation	in	accordance	with	the	international 
guidelines

Tel 0 2202 3486
Fax 0 2354 3133

Standards Developing Organizations Division
Preparation	of	strategy	and	plan	in	the	development 
of	 standards	 developing	 organizations	 (SDOs)	
Promotion,	development,	designation	and	supervision 
of	standards	developing	organizations	and	conformity 
assessment	bodies	Promotion	and	development	of 
conformity	 assessment	bodies	 in	Designation	of	 
the	conformity	assessment	under	the	international 
agreements	

Tel 0 2202 3385
Fax 0 2354 3279

Information and Communication  
Technology Center
Management	and	development	of	information	and 
communication	system	of	TISI	Collection	and	
conduct	study	of	technical	regulations	of	important 
trading	partners	Maintaining	library	and	information 
center	of	Thai	and	foreign	standards	

Tel 0 2202 3516
Fax 0 2354 3041




