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การมาตรฐานไทยขัับเคลื่่�อนสิินค้าแลื่ะบริการให้้เป็็นท่�ยอมรับแลื่ะแขั่งขัันได้้ในระด้ับสิากลื่

The Thai standardization which upgrades products and services to be recognized and  
competitive at the international level.

1.	 กำาห้นด้มาตรฐานท่�ตรงความต้องการแลื่ะสิอด้คลื่้องกับแนวทางสิากลื่
2.	 กำากับดู้แลื่ผลื่ิตภััณฑ์์แลื่ะการตรวจสิอบรับรองด้้านการมาตรฐานให้้ได้้รับการยอมรับ
3.	 สิ่งเสิริมแลื่ะพััฒนาด้้านการมาตรฐานขัองป็ระเทศ

1. To develop standards which meet the demand and consistent with the international guidelines.
2. To conduct product supervision and conformity assessment to achieve recognition.
3. To promote and develop national standardization.

1.	 ผลื่ักด้ันการมาตรฐานให้้เป็็นท่�ยอมรับแลื่ะนำาไป็ใช้้ป็ระโยช้น์
2.	 พััฒนาผู้ป็ระกอบการกล่่ื่มอ่ตสิาห้กรรมเป้็าห้มายท่�ม่ศักยภัาพัให้้ได้้รับการรับรองด้้านการมาตรฐาน
3.	 พััฒนาโครงสิร้างพั้�นฐานด้้านการมาตรฐานเพั้�อให้้รองรับอ่ตสิาห้กรรมเป็้าห้มาย
4.	 ยกระด้ับการให้้บริการด้้านการมาตรฐานเพั้�อตอบสินองความต้องการขัองท่กภัาคสิ่วน
5.	 พััฒนาองค์กรตามห้ลื่ักธรรมาภัิบาลื่	บริห้ารงานอย่างม่ป็ระสิิทธิภัาพัให้้เป็็นท่�ยอมรับ

1.  To promote standardization for recognition and implementation.
2. To develop potential entrepreneurs of the target industries to achieve certification.
3. To develop the standardization infrastructure to support the target industries.
4. To upgrade the standardization services to respond to the demand of all sectors.
5. To develop the organization according to good governance with efficiency to gain recognition.
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สาร
ปลััดกระทรวงอุุตสาหกรรม

Message from Permanent Secretary, Ministry of Industry

(นายกอบชััย สัังสิัทธิิสัวััสัดิิ์�)
ปลััดิ์กระทรวังอุตสัาหกรรม

 สัถานการณ์์การแพร่ระบาดิ์ของโรคติดิ์เช้ั�อไวัรัสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ทั�วัโลัก ได้ิ์ส่ังผลักระทบต่อทุกภาคส่ัวันเป็นวังกว้ัาง รวัมทั�งในประเทศไทยด้ิ์วัย 
โดิ์ยเฉพาะภาคอุตสัาหกรรมท่�เป็นฟัันเฟัืองสัำาคัญในการขับเคล้ั�อนเศรษฐกิจ 
ของประเทศ กระทรวังอุตสัาหกรรมให้ควัามสัำาคัญกับปัญหาดัิ์งกล่ัาวั จึงกำาหนดิ์เป็น
นโยบายให้ทุกหน่วัยงานในสัังกัดิ์ดิ์ำาเนินการให้ควัามช่ัวัยเหล้ัอผ้้ประกอบการแลัะ 
เอสัเอ็มอ่ท่�ได้ิ์รับผลักระทบ เพ้�อบรรเทาควัามเด้ิ์อดิ์ร้อน โดิ์ยหนึ�งในมาตรการ 
ท่�กระทรวังอุตสัาหกรรมดิ์ำาเนินการ ค้อ การยกระดัิ์บการให้บริการผ้้ประกอบการแลัะ
ประชัาชันเป็นระบบออนไลัน์ในทุกมิติตามนโยบายของรัฐมนตร่วั่าการกระทรวัง
อุตสัาหกรรม (นายสุัริยะ จึงรุ่งเร้องกิจ) เพ้�ออำานวัยควัามสัะดิ์วักให้ผ้้ประกอบการ 
ในการทำาธุิรกิจตามนโยบาย Ease of Doing Business ของรัฐบาลั แลัะป้องกัน 
การแพร่ระบาดิ์ของโรคโควิัดิ์-19 ซึึ่� งการดิ์ำา เ นินการดัิ์งกล่ัาวัสัอดิ์คล้ัอง 
ตามแนวัวิัถ่ช่ัวิัตใหม่ หร้อ นิวันอร์มอลั (New Normal) แลัะแนวัทาง Industry 4.0 
ท่�กระทรวังอุตสัาหกรรมไดิ์้ดิ์ำาเนินการอย้่แล้ัวั โดิ์ยส่ังเสัริมให้ภาครัฐแลัะ 
ภาคอุตสัาหกรรม นำาระบบเทคโนโลัยม่าช่ัวัยในการดิ์ำาเนินธุิรกิจ รวัมทั�งให้หน่วัยงาน
ในสัังกัดิ์ปรับปรุงกระบวันการทำางานโดิ์ยใช้ัเทคโนโลัย่แลัะนวััตกรรมให้มากยิ�งขึ�น  
โดิ์ยเฉพาะอย่างยิ�งหน่วัยงานท่�ม่ภารกิจด้ิ์านการออกใบอนุญาตต้องปรับปรุง
กระบวันการทำางานแลัะลัดิ์ขั�นตอนการอนุญาต 

 สัำานักงานมาตรฐานผลัติภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม (สัมอ.) เปน็ตัวัอยา่งของหนว่ัยงาน
ท่�ม่การพัฒนามุ่งส่้ั Thailand 4.0 อย่างเต็มร้ปแบบทุกกระบวันการทำางาน  
ทั�งการกำาหนดิ์มาตรฐาน การตรวัจสัอบรับรอง แลัะการส่ังเสัริมแลัะพัฒนา 
ด้ิ์านการมาตรฐานเพ้�ออำานวัยควัามสัะดิ์วัก แลัะเพิ�มควัามคลั่องตัวัให้ผ้้ประกอบการ  
ในการดิ์ำาเนินธุิรกิจในฐานะสัถาบันมาตรฐานแห่งชัาติของประเทศไทย ซึึ่�งม่บทบาท
สัำาคัญต่อการพัฒนาภาคอุตสัาหกรรมของประเทศแลัะบทบาทสัำาคัญในฐานะผ้้แทน
ประเทศไทยในเวัท่การมาตรฐานระดัิ์บโลัก นำามาซึึ่�งควัามเจริญก้าวัหน้าทางเศรษฐกิจ
อุตสัาหกรรม พร้อมกับการพัฒนาคุณ์ภาพช่ัวิัตท่�ด่ิ์ของประชัาชัน แลัะการรักษา 
สิั�งแวัดิ์ล้ัอม ตลัอดิ์ระยะเวัลัาท่�ผ่านมา สัมอ. ได้ิ์มุ่งเน้นการดิ์ำาเนินงานด้ิ์านมาตรฐาน 
ให้ก้าวัทัน ต่อสัถานการณ์์ทางเศรษฐกิจแลัะสัอดิ์คลั้องตามนโยบายรัฐบาลั 
โดิ์ยม่เป้าหมายสัำาคัญท่�จะยกระดิ์ับการพัฒนาอุตสัาหกรรมดิ์้วัยการมาตรฐาน 
ให้เท่าเท่ยมกับอารยประเทศ

 ผมขอแสัดิ์งควัามยินด่ิ์กับ สัมอ. ท่�ดิ์ำาเนินงานด้ิ์านการมาตรฐานจนเป็นท่�ยอมรับในระดัิ์บประเทศแลัะระดัิ์บสัากลั  
ถ้อเป็นอ่กหนึ�งกำาลัังสัำาคัญของกระทรวังอุตสัาหกรรม ท่�จะพัฒนาภาคอุตสัาหกรรมของไทย ให้เจริญก้าวัหน้าต่อไป  
ผมขอแสัดิ์งควัามช้ั�นชัมต่อผ้้บริหารแลัะข้าราชัการ สัมอ. ทุกท่าน ท่�ได้ิ์มุ่งมั�นพัฒนาการมาตรฐานของประเทศอย่างต่อเน้�อง 
เพ้�อประโยชัน์ส้ังสุัดิ์ต่อการพัฒนาอุตสัาหกรรมให้ม่ข่ดิ์ควัามสัามารถแลัะม่ศักยภาพในการแข่งขันได้ิ์ในระดัิ์บสัากลั เสัริมสัร้าง
ฐานรากวิัสัาหกิจชุัมชันให้สัามารถเติบโตแลัะม่ควัามแข็งแกร่ง ควับค่้ไปกับการคุ้มครองผ้้บริโภคให้ม่คุณ์ภาพช่ัวิัตท่�ด่ิ์ 
ด้ิ์วัยการมาตรฐาน ทั�งน่� เพ้�อควัามเจริญก้าวัหน้าของประเทศไทยทั�งทางเศรษฐกิจแลัะสัังคมท่�มั�นคง แลัะยั�งย้นส้ับไป  
ขออำานาจคุณ์พระศร่รัตนตรัยแลัะสิั�งศักดิิ์�สิัทธิิ�ทั�งหลัาย โปรดิ์ดิ์ลับันดิ์าลัให้ทุกท่าน จงประสับแต่ควัามสุัข ควัามสัำาเร็จ สัมบ้รณ์์ 
พ้ลัลัาภ ในสิั�งอันพึงปรารถนาทุกประการ
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Mr.Kobchai Sungsitthisawad 
Permanent Secretary, Ministry of Industry

 The global situation of the COVID-19 outbreak has a wide impact on all 
sectors in Thailand, particularly the industrial sector which is essential for the 
country’s economy. The Ministry of Industry has attached importance to the  
problem and developed a policy for all organizations under the Ministry to assist 
the entrepreneurs and SMEs affected by COVID-19. One of the measures to  
alleviate the impact resulting from COVID-19 is to improve all services of the  
Ministry of Industry through online system according to the policy of Minister 
of Industry (Mr. Suriya Jungrungreangkit) based on the government policy of “Ease 
of Doing Business” to facilitate business and to prevent the spread of COVID-19. 
The measure is in line with the New Normal and Industry 4.0 currently adopted by 
the Ministry of Industry which promotes the use of technology among public  
sector and the industry in doing business. Moreover, the organizations under the 
Ministry of Industry particularly the ones involving with licensing process are  
encouraged to use technology and innovation in their working processes. 

 The Thai Industrial Standards Institute (TISI) is an example of the organization 
which has fully undertaken its improvement of working process toward Thailand 
4.0 such as standards development, conformity assessment and standardization 
promotion and development in order to facilitate and improve business agility for 
entrepreneurs. As the national standards body, TISI has played a vital role in 
industrial development and in the international standardization forum leading to 
prosperity in industrial economics, better quality of life and environmental  
conservation. During the past years, TISI has carried out the standardization work 
to keep pace with the economic situation responding to the government policy 
with an important aim of upgrading industrial development through standardization 
alongside other developed countries.

 I would like to congratulate TISI for its successful effort in standardization to 
achieve national and international recognition. TISI is regarded as an essential part 
of the Ministry of Industry which contributes to industrial development. I would 
like to express my appreciation to the executives and all officials of TISI for their 
continued attempts to develop national standardization for the optimum benefit 
in industrial development to achieve international competitiveness, and strengthen 
foundation for community enterprises and consumer protection leading to  
economic prosperity as well as stable and sustainable society of the country.  
On this occasion, may the power of the Triple Gem and all that is holy across  
the world bestow upon you happiness and prosperity.
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สาร
เลัขาธิิการสำานัักงานัมาตรฐานัผลิัตภัณัฑ์์อุุตสาหกรรม

Message from Secretary-General 
Thai Industrial Standards Institute

(นายวัันชััย พนมชััย)
เลัขาธิิการสัำานักงานมาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม

 ในรอบปท่ี�ผ่านมา ประเทศไทยแลัะประเทศตา่งๆ ทั�วัโลัก ต่างประสับปญัหาการแพรร่ะบาดิ์
ของเช้ั�อไวัรัสัโควัดิิ์-19 ซึึ่�งส่ังผลักระทบอยา่งหนักหน่วังต่อประเทศไทยในทกุๆ ด้ิ์าน ทั�งด้ิ์านเศรษฐกจิ 
อุตสัาหกรรม สัังคมแลัะการเม้อง รวัมถึงวิัถ่ช่ัวิัตควัามเป็นอย้่ของประชัาชันท่�ม่การปรับเปล่ั�ยน 
ไปส่้ัวิัถ่ปกติใหม่ หร้อท่�เร่ยกว่ัานิวั นอร์มอลั (New Normal) ม่พฤติกรรมการบริโภคแลัะการดิ์ำาเนิน
ช่ัวิัตท่�เปล่ั�ยนแปลังไป โดิ์ยหันมาสัั�งซ้ึ่�อสิันค้าทางออนไลัน์กันมากขึ�น เพ้�อหล่ักเล่ั�ยงแลัะลัดิ์ควัามเส่ั�ยง
จากการติดิ์เช้ั�อในพ้�นท่�สัาธิารณ์ะ ทำาให้สัังคมไทยก้าวัเข้าส่้ัระบบดิิ์จิทัลัอย่างเต็มร้ปแบบ 

 สัำานักงานมาตรฐานผลัติภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม (สัมอ.) กระทรวังอตุสัาหกรรม ไดิ์ป้รับร้ปแบบ
กระบวันการทำางานเพ้�ออำานวัยควัามสัะดิ์วักให้ผ้้ประกอบการแลัะประชัาชันภายใต้สัถานการณ์์ 
โควิัดิ์-19 สัอดิ์คล้ัองตามควัามต้องการของภาคอุตสัาหกรรม แลัะยกระดัิ์บอุตสัาหกรรมไทยส่้ั
อุตสัาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) โดิ์ยนำาระบบอิเล็ักทรอนิกส์ัมาใช้ัในกระบวันการทำางานทุกกิจกรรม
อย่างเต็มร้ปแบบ ทั�งการขออนุญาต มอก. การตรวัจติดิ์ตาม แลัะการชัำาระค่าบริการต่างๆ  
ท่�ผ้้ประกอบการ แลัะประชัาชันสัามารถเข้าถึงการบริการของ สัมอ. ได้ิ์ทุกท่�ทุกเวัลัาผ่านระบบ
อิเล็ักทรอนิกส์ั ได้ิ์แก่ ระบบ e-License ท่� สัมอ. ได้ิ์พัฒนาระบบให้ม่ควัามสัมบ้รณ์์มากยิ�งขึ�น 
ผ้้ประกอบการสัามารถย้�นคำาขอได้ิ์ทุก มอก. กว่ัา 2,200 มาตรฐาน ผ่านระบบเคร้อข่ายอินเตอร์เน็ตท่� 
www.itisi.go.th ตลัอดิ์ 24 ชัั�วัโมง ระบบ e-Payment การชัำาระค่าบริการแลัะค่าธิรรมเน่ยม 
งานบริการด้ิ์านอ้�นๆ ผ่านระบบอิเล็ักทรอนิกส์ั สัะดิ์วักแลัะรวัดิ์เร็วั ระบบ e-Surveillance  
การตรวัจติดิ์ตามผลัผ้้ได้ิ์รับใบอนุญาต เพ้�ออำานวัยควัามสัะดิ์วักให้ผ้้ประกอบการ แลัะ 
เพิ�มประสิัทธิิภาพในการปฏิิบัติงานของ สัมอ. ให้มากยิ�งขึ�น นอกจากน่� ยงัม่ระบบ e-Accreditation 
เพ้�อรับรองระบบงาน ISO อ่กด้ิ์วัย 

 สัถานการณ์์การแพร่ระบาดิ์ของเช้ั�อไวัรัสัโควิัดิ์-19 ยังคงส่ังผลักระทบต่อทุกภาคส่ัวัน 
อย่างต่อเน้�อง สัมอ. จึงต้องปรับกระบวันการทำางานตามมาตรการ Work from Home โดิ์ยให้ 
เจ้าหน้าท่�ปฏิิบัติงานภายในท่�พัก ซึึ่�งไม่ส่ังผลักระทบต่อการปฏิิบัติงาน แลัะการให้บริการแก่ 
ผ้้ประกอบการแลัะประชัาชัน หากแต่ประสัิทธิิภาพในการปฏิิบัติงานยังคงเดิ์ิม โดิ์ยเฉพาะงาน 
ด้ิ์านการกำาหนดิ์มาตรฐานเพ้�อรองรับการดิ์ำาเนินช่ัวิัตตามวิัถ่ปกติใหม่ หร้อ New Normal สัมอ.  
ได้ิ์กำาหนดิ์มาตรฐานเพ้�อป้องกันการแพร่ระบาดิ์ของเช้ั�อไวัรัสัโควิัดิ์-19แลัะสันับสันุนการปฏิิบัติงาน
ของบุคลัากรทางการแพทย์ออกมามากกว่ัา 20 เร้�อง อาทิ หน้ากากอนามัยใช้ัครั�งเด่ิ์ยวั หน้ากาก 
ใช้ัครั�งเด่ิ์ยวั N95 ลัดิ์ควัามเส่ั�ยงการติดิ์เช้ั�อทางการแพทย์ หน้ากากผ้า เฟัซึ่ชิัลัด์ิ์ แลัะเส้ั�อกาวัน์ 
สัำาหรับบุคลัากรทางการแพทย์ใช้ัสัวัมใส่ัเพ้�อปฏิิบัติงาน เป็นต้น นอกจากน่� ยังได้ิ์ออกมาตรการ
เย่ยวัยาผ้้ประกอบการท่�ได้ิ์รับผลักระทบจากโควิัดิ์-19 โดิ์ยให้ยกเว้ันค่าธิรรมเน่ยมใบอนุญาต มอก. 
แลัะค่าธิรรมเน่ยมใบรับรองระบบงาน ISO เพ้�อให้ควัามช่ัวัยเหล้ัอผ้้ประกอบการกว่ัา 10,000 ราย 
รวัมม้ลัค่ากว่ัา 110 ล้ัานบาท

 ด้ิ์านการคุ้มครองประชัาชันให้ปลัอดิ์ภัยจากการใช้ัสิันค้า สัมอ. ได้ิ์ติดิ์ตามแลัะเฝ้้าระวัังอย่างใกล้ัชิัดิ์ผ่านทางระบบ National Single 
Window (NSW) เพ้�อควับคุมการจำาหน่ายสิันค้าในท้องตลัาดิ์แลัะทางออนไลัน์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดิ์ยสัั�งเพิกถอนใบอนุญาตผ้้ประกอบการ 
นำาเข้าสิันค้าท่�ไม่ปฏิิบัติตามเง้�อนไข จำานวัน 1,129 ฉบบั ซึึ่�งสิันค้าเหล่ัาน่�จะเก่�ยวัข้องกับควัามปลัอดิ์ภยัในช่ัวิัตแลัะทรพัยสิ์ันของประชัาชัน สัมอ. 
จึงต้องควับคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานแลัะเง้�อนไขท่�กำาหนดิ์ เพ้�อป้องกันมิให้ม่การลัักลัอบนำาเข้าสิันค้าท่�ไม่ได้ิ์มาตรฐานเข้ามาจำาหน่ายภายใน
ราชัอาณ์าจักร 

 สัมอ. ยงัคงมุ่งมั�นพัฒนาการดิ์ำาเนินงานด้ิ์านการมาตรฐานอยา่งต่อเน้�อง เพ้�อให้สัามารถตอบสันองต่อควัามต้องการของภาคอุตสัาหกรรม 
แลัะเพิ�มศักยภาพในแข่งขันทางการค้าได้ิ์อย่างม่ประสิัทธิิภาพ โอกาสัน่� ผมต้องขอขอบคุณ์ข้าราชัการ แลัะเจ้าหน้าท่� สัมอ. ทุกท่านท่�ม่ส่ัวัน
สัำาคัญในการดิ์ำาเนนิงานดิ์า้นการมาตรฐานใหก้้าวัหน้ายิ�งๆ ขึ�น ขออำานาจสิั�งศักดิิ์�สิัทธิิ�ทั�งหลัาย โปรดิ์ดิ์ลับนัดิ์าลัใหข้้าราชัการ สัมอ. แลัะครอบครวัั 
ประสับแต่ควัามสุัข ควัามเจริญ ด้ิ์วัยจตุรพิธิพรชััยแลัะสััมฤทธิิ�ผลัในสิั�งอันพึงปรารถนาทุกประการ
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Mr.Wanchai Phanomchai 
Secretary-General of TISI

 Since last year, all countries over the world including Thailand have been facing the outbreak of 
COVID-19 pandemic which has affected the country severely in its economy, industry, society, politics 
as well as the way of living of the people which has been changed to be the “New Normal”. With the 
changed consumption behavior and lifestyle, online shopping has become more common among the 
consumers so as to avoid the risk of infection from the public place. Therefore, the Thai society has 
become a true digital society.

 Under the situation of COVID-19, the Thai Industrial Standards Institute (TISI), Ministry of Industry, 
has modified its working processes to facilitate the entrepreneurs and people. To respond to the need 
of the industry and to move forward toward Industry 4.0, TISI has introduced the electronic system into 
its working processes such as licensing, surveillance and fee payment. Among TISI services which are 
available around the clock are the e-License which has been improved to cover all 2,200 standards and 
the entrepreneurs can apply for the licence on TISI website www.tisi.go.th, the e-Payment which provides 
convenient channel for payment of fee and service. The e-Surveillance facilitates the entrepreneurs and 
increases efficiency of product surveillance and the e-Accreditation is also available for the accreditation 
activities.

 While the pandemic still persists, TISI has to adopt the “Work From Home” measures in such  
a manner which does not affect the work performance and efficiency of the service to be provided to 
entrepreneurs and people. In the area of standards development to cope with the “New Normal”,  
TISI has developed more than 20 standards for the purpose of COVID-19 prevention and supporting  
the work of medical personnel such as disposable surgical face mask, N95 disposable mask, cloth mask, 
face shield, surgical gown, etc. Moreover, TISI has laid down a remedial measure to assist the entrepreneurs 
who are affected by COVID-19 such as the fee exemption for the issuance of a licence and for the  
accreditation certificate. The fee exemption has been granted to over 10,000 entrepreneurs amounting 
to 110 million Baht.

 As for consumer protection concerning safety of products, TISI has monitored closely the product 
sale in the marketplace and online sale to comply with the standards through the National Single  
Window (NSW) system.  As a result, 1,129 licences have been withdrawn from the entrepreneurs  
who failed to comply with the conditions of TISI. As the products involve safety in life and property of 
the people, it is necessary for TISI to control the products according to the relevant standards and 
conditions to prevent the unlawful entry of non-compliant products for sale in Thailand.

 TISI is committed to carry on its mission in standardization in order to respond effectively to the 
need of industry and to increase the competitiveness in trade. On this occasion, I would like to extend 
my gratitude to all officials and employees of TISI for their valuable contribution to the progress in 
standardization. I wish them and their families happiness and prosperity.
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การบริหารองค์์กร

Organizational Administration





 สัำานักงานมาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม (สัมอ.) 
ม่ภารกิจเก่�ยวักับการดิ์ำาเนินงานดิ์้านการมาตรฐาน 
ของประเทศ โดิ์ยกำาหนดิ์ ตรวัจสัอบแลัะรบัรองมาตรฐาน
ผลัิตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม มาตรฐานผลัิตภัณ์ฑ์์ชัุมชัน 
มาตรฐานท่�เก่�ยวัข้องกับการตรวัจสัอบแลัะรับรอง แลัะ
มาตรฐานอ้�นตามท่�ไดิ์้รับมอบหมาย ควับคุม สั่งเสัริม 
สันับสันุน แลัะพัฒนาผลัิตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรมแลัะ
ผลัติภณั์ฑ์ช์ัมุชันให้เป็นท่�ยอมรับ เพ้�อเพิ�มขด่ิ์ควัามสัามารถ
ในการแข่งขันของอุตสัาหกรรมไทยในตลัาดิ์โลัก พิทักษ์ 
สัิ�งแวัดิ์ล้ัอมแลัะคุม้ครองผ้บ้รโิภคใหไ้ดิ์ร้บัควัามเปน็ธิรรม 
ม่ควัามปลัอดิ์ภัยในชั่ วิัตแลัะทรัพย์ สิันจากการใชั้
ผลัิต ภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม รวัมทั� งการกำ า กับด้ิ์แลั 
หน่วัยตรวัจสัอบแลัะรับรองให้เป็นไปตามกฎหมาย

การบริหารอุงค์กร 
Organizational Administration

 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), Thai Community 
Product Standards (TCPS), Thai Conformity  
Assessment Standards (TCAS) and other  
standards as assigned. TISI controls, promotes, 
supports and develops industrial products and 
community products to be acceptable and to 
increase competitiveness of the Thai industry 
in the world market. In addition to environmental 
protection, TISI protects the consumers to have 
fair treatment and safety in life and property in 
relation to the use of industrial products. Last 
but not least, TISI supervises the conformity 
assessment bodies to comply with the law.
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อุำานัาจหนั้าท่�
Authority

 1.  ดิ์ำาเนินการตามกฎหมายวั่าดิ์้วัยมาตรฐาน
ผลิัตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม กฎหมายว่ัาดิ์้วัยการมาตรฐาน
แห่งชัาติ แลัะกฎหมายอ้�นท่�เก่�ยวัข้อง 
 2.  เสันอแนะนโยบาย แนวัทาง แลัะมาตรการ 
ในการสัง่เสัรมิแลัะพฒันาดิ์า้นการมาตรฐานของประเทศ 
ตลัอดิ์จนพัฒนาโครงสัร้างพ้�นฐานดิ์้านการมาตรฐาน 
 3.  ส่ังเสัริม สันับสันุน กำากับด้ิ์แลั แลัะดิ์ำาเนินการ
กำาหนดิ์มาตรฐาน ตรวัจสัอบแลัะรับรอง แลัะควับคุม 
การใชั้เคร้�องหมายมาตรฐาน 
 4.  ส่ังเสัริม สันับสันุน กำากับด้ิ์แลั แลัะให้บริการ 
เก่�ยวักับการรับรองระบบงานด้ิ์านการมาตรฐาน ตลัอดิ์จน 
การมาตรฐานของประเทศให้เกดิิ์ควัามเป็นเอกภาพแลัะ
เป็นท่�ยอมรับ 
 5.  สั่งเสัริมแลัะพัฒนาองค์กรแลัะบุคลัากร 
ทั�งภาครัฐแลัะเอกชันในดิ์้านการมาตรฐาน 
 6.  ร่วัมม้อแลัะประสัานงานกับองค์การแลัะ 
หน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้องทั�งในประเทศ ต่างประเทศ แลัะ
ระหวั่างประเทศในด้ิ์านการมาตรฐาน รวัมทั�งการ
ทำาควัามตกลังดิ์้านการมาตรฐานท่�เก่�ยวัข้อง 
 7.  ดิ์ำาเนินการเก่�ยวักับข้อม้ลัแลัะสัารสันเทศ 
ดิ์้านการมาตรฐาน
 8.  ปฏิิบัติการอ้�นใดิ์ตามท่�กฎหมายกำาหนดิ์ 
ให้เป็นหน้าท่�แลัะอำานาจของสัำานักงานหร้อตามท่� 
รัฐมนตร่หร้อคณ์ะรัฐมนตร่มอบหมาย

 1. To enforce the Industrial Product  
Standards Act, the National Standardization Act 
and related law.
 2. To propose policy, guidelines and 
measures in the promotion and development 
of the national standardization and its infrastructure.
 3. To promote, support, supervise and 
carry out standard development, conformity 
assessment and to control the use of the  
standards marks.
 4. To promote, support, supervise and 
provide services concerning accreditation in 
standardization and national standardization for 
unity and recognition.
 5. To promote and develop organizations 
and personnel of public and private sectors in 
standardization.
 6. To cooperate and coordinate with 
related local, foreign and international  
organizations in standardization and to enter 
into agreements in standardization.
 7. To perform the task concerning  
information in standardization.
 8. To carry out any other task stipulated 
by the law as TISI’s responsibility or as assigned 
by Minister of Industry or the cabinet.
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รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General

กลุมท่ีปรึกษา
Advisory Group

กลุมตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group

รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General

กองกำกับองคกรดานการมาตรฐาน
Standardization

Organization Division

กองตรวจการมาตรฐาน 2
Surveillance Division 2

กองกฎหมาย
Legal Division

กองยุทธศาสตรและแผนงาน
Strategy and Planning Division

เลขาธิการ
Secretary-General

สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary

กองตรวจการมาตรฐาน 1
Surveillance Division 1

กองบริหารมาตรฐานระหวางประเทศ
International Affairs Division

กองสงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐาน
Standardization Promotion and

Development Division

สำนักงานคณะกรรมการ
การมาตรฐานแหงชาติ

Office of National Standardization Council

กองตรวจการมาตรฐาน 3
Surveillance Division 3

กองกำหนดมาตรฐาน
Standards Division

กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
Community Product Standard Division

กองควบคุมมาตรฐาน
Certification Division

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
Information and Communication 

Teachnology Center

โครงสร้าง  สมอุ.
Organization Chart
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นายธนะ อััลภาชน์ 
รองเลขาธิิการสำำานัักงานัมาตรฐานัผลิตภััณฑ์์อุตสำาหกรรม

นางกมลวรรณ ฉ่ำำ�าเลิศวัฒน์ 
รองเลขาธิิการสำำานัักงานัมาตรฐานัผลิตภััณฑ์์อุตสำาหกรรม

นายวันชัย พนมชัย 
เลขาธิิการสำำานัักงานัมาตรฐานัผลิตภััณฑ์์อุตสำาหกรรม

คณะผ้้บริหาร สมอุ. ประจำาปี 2563
TISI Executives 2020

Mr.Wanchai Phanomchai 
Secretary-General

Mr.Thana Alapach
Deputy Secretary-General

Mrs.Kamonwan Chamlerdwat 
Deputy Secretary-General

1

2

31

2 3
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นางนงลักษณ์ โรจน์วีระ 
เลขานุการกรม

Mrs.Nongluck Rojveera 
Secretary, Office of the Secretary

นายทนงศักดิ์ิ� สิิงห์์โต 
ผู้้�อัำานวยการกอังกฎห์มาย

Mr.Tanongsak Singto 
Director, Legal Division

นางสิาวกนกวรรณ พรห์มณเรศ 
ผู้้�อัำานวยการกอังกำาห์นดิ์มาตรฐาน

Ms.Kanokvan Promnaret 
Director, Standards Division

นายชัยวิชิต ลิขิตาภรณ์ 
ผู้้�อัำานวยการกอังกำากับอังค์์กรดิ์�านการมาตรฐาน

Mr.Chaivichit Likitaporn 
Director, Standardization   
Organization Division
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นางสิมพร โรจน์ดิ์ำารงการ 
ผู้้�อัำานวยการกอังค์วบค์ุมมาตรฐาน

Mrs.Somporn Rojndumronggarn 
Director, Certification Division

นายนนทิชัย ลิขิตาภรณ์
ผู้้�อัำานวยการกอังตรวจการมาตรฐาน 1

Mr.Nontichai Likitaporn 
Director, Surveillance Division 1

นายสิุชาติ ไกรศรีบวร
ผู้้�อัำานวยการกอังตรวจการมาตรฐาน 3

Mr.Suchat Kraisriboworn 
Director, Surveillance Division 3

นายนรุณ สิุขสิมาน 
ผู้้�อัำานวยการกอังตรวจการมาตรฐาน 2

Mr.Naroon Sooksamarn
Director, Surveillance Division 2
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นายประสิงค์์  ประยงค์์เพชร 
ผู้้�อัำานวยการกอังบริห์าร 
มาตรฐานผู้ลิตภัณฑ์์ชุมชน

Mr.Prasong Prayongpetch 
Director, Community Products  
Standards Division

นางสิาวอัาภัสิสิร สิุกใสิ
ผู้้�อัำานวยการกอังบริห์ารมาตรฐานระห์ว่างประเทศ

Ms.Apassorn Suksai 
Director, International  
Affairs Division

นางรจนา  มาดิ์ห์มาย
ผู้้�อัำานวยการกอังสิ่งเสิริม 
และพัฒนาดิ์�านการมาตรฐาน

Mrs.Rojana Madmaiy 
Director, Standardization Promotion  
and Development Division

นายสิุรจิตร วันแพ 
ผู้้�อัำานวยการกอังยุทธศาสิตร์ 
และแผู้นงาน

Mr.Surajitr Wanpae
Director, Strategy and  
Planning Division
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นายสิันติ สิิทธิเลิศพิศาล 
ผู้้�อัำานวยการศ้นย์เทค์โนโลยีสิารสินเทศ 
และการสิ่�อัสิาร

Mr.Santi  Sittilerdpisan 
Director, Information and  
Communication Technology Center

นายเอักนิติ รมยานนท์ 
ผู้้�อัำานวยการสิำานักงานค์ณะกรรมการ 
การมาตรฐานแห์่งชาติ

Mr.Ekanit Romyanon 
Director, Office of National  
Standardization Council

นายวีระศักดิ์ิ� เพ�งห์ล�ง
ผู้้�เชี�ยวชาญเฉ่ำพาะดิ์�านกฎระเบียบทางวิชาการ

Mr.Weerasak Phenglong 
Expert, Technical Regulations

นางสิาวสิิริลักษณ์ ช้โชติ 
ผู้้�เชี�ยวชาญเฉ่ำพาะดิ์�านการรับรอัง

Ms.Sirilak Choochote 
Expert, Conformity Assessment

นางสิาวรัชฎาธร กังวาลไกล 
ผู้้�เชี�ยวชาญเฉ่ำพาะดิ์�านการรับรอังระบบงาน

Ms.Ratchadatorn Kangvalklai 
Expert, Accreditation
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บร�หาร 
Executive
Positions

Manpower

3

ว�ชาการ 
Technical 
Positions

Manpower

364

อำนวยการ 
Management

Positions

Manpower

14

ทั่วไป 
General
Positions

Manpower

57

ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
As of 1 September 2020
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การมาตรฐานเพื่่�อรองรับ
วิิถีีปกติใหม่ New Normal

Standardization to support 
the New Normal



การดำาเนัินัการตามอุุตสาหกรรมเป้าหมายแลัะนัโยบายรัฐบาลั
 การกำาหนัดมาตรฐานัรอุงรับการพััฒนัาอุุตสาหกรรม 4.0

 สัมอ. ดิ์ำาเนินการกำาหนดิ์มาตรฐานตามนโยบายรัฐบาลั ยทุธิศาสัตร์ชัาติ 20 ปี ยทุธิศาสัตร์กระทรวังอุตสัาหกรรม 
แลัะตามแนวัทางสัากลั เพ้�อให้ทันต่อการเปล่ั�ยนแปลังของเศรษฐกิจโลัก แลัะทันต่อควัามต้องการ 
ของภาคอุตสัาหกรรมภายในประเทศ โดิ์ยเฉพาะในกลุ่ัมอุตสัาหกรรมเดิิ์มท่�ม่ศักยภาพ (S-Curve) แลัะอุตสัาหกรรม
อนาคต (New S-Curve) โดิ์ยในปี 2563 สัมอ. กำาหนดิ์มาตรฐานรองรับการพัฒนาอุตสัาหกรรม 4.0 จำานวัน  
239 มาตรฐาน ดัิ์งน่�

 อุุตสาหกรรมเดิม (S-Curve)  จำานัวนั 57 มาตรฐานั

  • อุตสัาหกรรมยานยนต์สัมัยใหม่ จำานวัน 19 มาตรฐาน
  • อุตสัาหกรรมการท่องเท่�ยวักลุ่ัมรายได้ิ์ด่ิ์แลัะการท่องเท่�ยวัเชิังสุัขภาพ จำานวัน 7 มาตรฐาน
  • การเกษตรแลัะเทคโนโลัย่ช่ัวัภาพ จำานวัน 6 มาตรฐาน
  • อุตสัาหกรรมแปรร้ปอาหาร จำานวัน 25 มาตรฐาน
 อุุตสาหกรรมอุนัาคต (New S-Curve)  จำานัวนั 42 มาตรฐานั
  • หุ่นยนต์เพ้�ออุตสัาหกรรม จำานวัน 10 มาตรฐาน
  • อุตสัาหกรรมเช้ั�อเพลิังช่ัวัภาพแลัะเคม่ช่ัวัภาพ จำานวัน 15 มาตรฐาน
  • อุตสัาหกรรมการแพทย์ครบวังจร จำานวัน 17 มาตรฐาน
 อุุตสาหกรรมอุ่�นัๆ  จำานัวนั 109 มาตรฐานั
  • อุตสัาหกรรมยานยนต์แลัะชิั�นส่ัวันยานยนต์ จำานวัน 16 มาตรฐาน
  • อุตสัาหกรรมเคร้�องใช้ัไฟัฟ้ัาแลัะอิเล็ักทรอนิกส์ั จำานวัน 54 มาตรฐาน
  • อุตสัาหกรรมเคม่ภัณ์ฑ์์ จำานวัน 15 มาตรฐาน
  • เกษตรแปรร้ป จำานวัน 21 มาตรฐาน
  • อุตสัาหกรรมยางแลัะพลัาสัติก จำานวัน 3 มาตรฐาน

 ส่งเสริมผ้้ประกอุบการ  จำานัวนั 31 มาตรฐานั
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Work on the target industries and government policy
 Standards development to support Industry 4.0

 TISI develops standards in accordance with the government policy, 20-year national  
strategic plan, strategy of Ministry of Industry and the international guidelines to cope with the 
global economic changes and to meet the demand of local industries particularly the S-Curve 
and the New S-Curve industries. In 2020, TISI has developed 239 standards to support the  
development of Industry 4.0 as follows:

 S-Curve  57 standards

  • Next generation automotive industry 19 standards
  • Affluent, medical and wellness tourism 7 standards
  • Agriculture and biotechnology 6 standards
  • Food for the future 25 standards
 New S-Curve 42 standards

  • Robotics 10 standards
  • Biofuels and biochemical 15 standards
  • Medical hub 17 standards
 Others  109 standards

  • Motor vehicle and automotive parts 16 standards
  • Electrical and electronics appliances 54 standards
  • Chemical products 15 standards
  • Agro-industry 21 standards
  • Rubber and plastic industry 3 standards
 Industrial promotion 31 standards
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Tyre Testing…

โครงการศู้นัย์ทดสอุบยานัยนัต์แลัะยางลั้อุแห่งชาติ

 คณะรัฐมนตรี ม่มติเม้�อวัันท่� 29 ม่นาคม 2559 
อนมุตัใิหก้ระทรวังอตุสัาหกรรม โดิ์ยสัำานกังานมาตรฐาน
ผลัิต ภัณ์ฑ์์ อุตสัาหกรรม ดิ์ำ า เนินโครงการจัดิ์ตั� ง 
ศ้นย์ทดิ์สัอบยานยนต์แลัะยางลั้อแห่งชัาติ ภายในกรอบ
วังเงิน 3,705.700 ลั้านบาท ระยะเวัลัาดิ์ำาเนินการ 5 ปี  
(พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) ซึึ่�งรัฐเป็นผ้้ลังทุนทั�งหมดิ์ บนพ้�นท่� 
1,234.98 ไร่ ณ์ ตำาบลัลัาดิ์กระทิง อำาเภอสันามชััยเขต 
จังหวััดิ์ฉะเชัิงเทรา โดิ์ยแบ่งการดิ์ำาเนินโครงการเป็น  
2 ระยะ ค้อ ส่ัวันทดิ์สัอบยางล้ัอ แลัะส่ัวันทดิ์สัอบยานยนต์
แลัะชัิ�นสั่วันยานยนต์

 ส่วนทดสอบยางล้อ ประกอบดิ์้วัยสันามทดิ์สัอบ
ยางล้ัอ แลัะชุัดิ์เคร้�องมอ้ทดิ์สัอบตามมาตรฐาน UN ECE 
R117 เพ้�อทดิ์สัอบในรายการเสั่ยงจากยางลั้อท่�สััมผัสั 
ผิวัถนน (Noise) การยึดิ์เกาะถนนบนพ้�นเปียก (Wet Grip) 
แลัะควัามตา้นทานการหมนุ (Rolling Resistance) ของ
ยางล้ัอ ซึึ่�งได้ิ์ม่การดิ์ำาเนินการก่อสัร้างสันามทดิ์สัอบยางล้ัอ
แลั้วัเสัร็จ แลัะไดิ์้รับการรับรองสันามทดิ์สัอบจาก  
APPLUS+IDIADA ราชัอาณ์าจักรสัเปน โดิ์ยสันาม
ทดิ์สัอบเป็นตามมาตรฐาน UN ECE R117 แลัะพ้�นผิวั
สันามทดิ์สัอบเส่ัยงเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 10844:2014 
ทำาให้ เป็นท่�ยอมรับในระดิ์ับสัากลั การก่อสัร้าง 
ห้องปฏิิบัติการทดิ์สัอบ แลัะจัดิ์ซ้ึ่�อชัุดิ์เคร้�องม้อทดิ์สัอบ
แลั้วัเสัร็จ แลัะเริ�มเปิดิ์ให้บริการทดิ์สัอบรายการเสั่ยง 
จากยางลั้อท่�สััมผัสัผิวัถนน (Noise) การยึดิ์เกาะถนน 
บนพ้�นเปียก (Wet Grip) แลัะควัามต้านทานการหมุน 
(Rolling Resistance) ของยางล้ัอ เม้�อวัันท่� 15 ตุลัาคม 2562  
โดิ์ยสัถาบันยานยนต์เป็นผ้้รับจ้างดิ์ำาเนินการทดิ์สัอบ
ก่อสัร้างอาคารสัำานักงาน แลัะระบบสัาธิารณ์้ปโภค 
อย่้ในระหว่ัางดิ์ำาเนินการซึึ่�งจะแล้ัวัเสัร็จสัมบ้รณ์์ในปี 2563

The Automotive and Tyre Testing, Research 
and Innovation Center (ATTRIC) Project

 According to the cabinet resolution on 
29 March 2016 giving approval to the Ministry 
of Industry by the TISI to implement the project 
of establishing the Automotive and Tyre Testing, 
Research and Innovation Center (ATTRIC) by the 
government budget within the amount of 
3,705.700 million Baht during 5 years (2017-2021) 
on an area of 1,234.98 rai at Lad Krathing Forest 
Plantation, Lad Krathing Subdistrict, Sanam Chai 
Khet District, Chachoengsao Province. The  
project comprises 2 phases, i.e. the testing of 
tyre and the testing of motor vehicle and  
automotive parts. 

 Tyre testing This phase covers the  
construction of testing tracks for tyre and the 
acquisition of test equipment according to the 
standard UN ECE R117 to test noise, wet grip 
and rolling resistance of tyre. The construction 
under the first phase was completed. The  
testing tracks have been certified to comply  
with UN ECE R117 and the track surface for noise 
testing to comply with ISO 10844:2014 by  
APPLUS+IDIADA of Spain. With the completion 
of the construction and the provision of testing 
equipment, the Center has provided the testing 
service for noise and rolling resistance of tyre 
since 15 October 2019. Thailand Automotive 
Institute has been contracted for testing. The 
construction of the office building and public 
utilities would be completed in 2020.

26 สำำ�นัักง�นัม�ตรฐ�นัผลิิตภััณฑ์์อุุตสำ�หกรรม กระทรวงอุุตสำ�หกรรมรายงานประจำำาปี 2563



Tyre Testing…

 ส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 
ประกอบดิ์้วัยสันามทดิ์สัอบ 5 สันาม ค้อ สันามทดิ์สัอบ
สัมรรถนะแลัะควัามเร็วั (Long Distance and High 
Speed) สันามทดิ์สัอบระบบเบรก (Brake Performance) 
สันามทดิ์สัอบระบบเบรกม้อ (Park Brake and Hill 
Brake) สันามทดิ์สัอบเชัิงพลัวััต (Dynamic Platform) 
สันามทดิ์สัอบการยึดิ์เกาะถนนขณ์ะเข้าโค้ง (Skid-Pad) 
แลัะชัุดิ์เคร้�องม้อทดิ์สัอบตามมาตรฐานต่างๆ รวัม  
19 รายการทดิ์สัอบ ซึ่ึ�งไดิ์้ม่การดิ์ำาเนินการจ้างออกแบบ
แลัะปรับพ้�นท่�จำานวัน 700 ไร่ สัำาหรับการก่อสัร้างสันาม
ทดิ์สัอบ 5 สันาม แลั้วัในปี 2562 แลัะในปี 2563  
ไดิ์้ดิ์ำาเนินการก่อสัร้างสันามทดิ์สัอบ จำานวัน 4 สันาม 
ไดิ์้แก่ สันามทดิ์สัอบระบบเบรก (Brake Performance)  
สันามทดิ์สัอบระบบเบรกม้อ (Park Brake and Hill 
Brake) สันามทดิ์สัอบเชัิงพลัวััต (Dynamic Platform) 
สันามทดิ์สัอบการยึดิ์เกาะถนนขณ์ะเข้าโค้ง (Skid-Pad) 
แลัะจัดิ์ซ้ึ่�อชุัดิ์เคร้�องม้อทดิ์สัอบจุดิ์ยึดิ์เข็มขัดิ์นิรภัย  
ตามมาตรฐาน UN ECE R14 ชัุดิ์เคร้�องม้อทดิ์สัอบท่�นั�ง 
จุดิ์ยึดิ์ท่�นั�งแลัะพนักพิง ตามมาตรฐาน UN ECE R17  
แลัะ UN ECE R25 แลัะชัดุิ์เคร้�องมอ้ทดิ์สัอบเขม็ขดัิ์นริภัย 
ตามมาตรฐาน UN ECE R16 แลัะดิ์ำาเนินการก่อสัร้าง 
ห้องปฏิิบัติการทดิ์สัอบแบตเตอร่�สัำาหรับยานยนต์ไฟัฟ้ัา
โดิ์ยสัถาบนัยานยนตเ์ป็นผ้้รบัผดิิ์ชัอบ คาดิ์ว่ัาจะแล้ัวัเสัรจ็
ในปี 2564

 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 and Hill Brake

 4) Dynamic Platform

 5) Skid-Pad

and the acquisition of 19 test equipment. The 
design and ground preparation of 700 rai was 
completed in 2019. In 2020, the construction of 
4 testing tracks, namely, brake performance, 
park brake and hill brake, dynamic platform and 
skid pad was in process. The acquisition of the 
test equipment for safety-belt anchorage  
according to UN ECE R14, for seats, their  
anchorages and head restraints according to  
UN ECE R17 and UN ECE R25 and for safety-belts 
according to UN ECE R16 was also in process. 
The Testing Center for Battery for Electric  
Vehicle by the Thailand Automotive Institute 
was under construction and expected to be 
completed in 2021.
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การผลักัดนัั มอุก.๙๙๙๙ แนัวทางเศูรษฐกิจพัอุเพีัยง
ภัาคอุุตสาหกรรม เลั่ม 1-2556 เป็นัมาตรฐานั ISO 
ภัายใต้ TC 292 Security and Resilience

 สัมอ. ไดิ์จ้ดัิ์ทำาขอ้เสันอ มอก.๙๙๙๙ เลัม่ 1-2556 
เป็นมาตรฐานในร้ปแบบของ Preliminary Work Item 
(PWI) ภายใต้ชั้�อ ISO/TR 22XXX:20XX Security and 
resilience-Organizational resilience-Principles and 
guidelines for Sufficiency and viability เสันอ 
ไปยัง ISO/TC 292 Security and Resilience โดิ์ยม่ 
นายเอกนิติ รมยานนท์ ผ้้อำานวัยการสัำานักงานคณ์ะ
กรรมการการมาตรฐานแห่งชัาติ ทำาหน้าท่� Project 
Leader ดิ์ร.ชัวัาธิิป จินดิ์าวิัจักษณ์์ แลัะนายสัำาราญ  
สัอนผึ�ง ผ้้แทนจากสัถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสัโอ 
(สัรอ.) ทำาหน้าท่� Secretary โดิ์ย สัมอ. เริ�มโครงการเม้�อปี 
2561 จากนั�นไดิ์้เป็นเจ้าภาพจัดิ์การประชัุมระหวั่าง
ประเทศ ครั�งท่� 7 ระหวั่างวัันท่� 8-13 กันยายน 2562  
ณ์ โรงแรมพล้ัแมน คงิเพาเวัอร ์กรงุเทพฯ ซึ่ึ�งมผ่้เ้ชั่�ยวัชัาญ
เข้าร่วัมการประชัุมประมาณ์ 150 คน จาก 30 ประเทศ
ทั�วัโลัก

 ผลัการตอบออกเสั่ยงจากสัมาชัิกต่อร่างข้อเสันอ
ของประเทศไทยผ่านเข้าส่้ัขั�นตอนต่อไป (Draft Technical 
Report) ของการพัฒนามาตรฐานแลัะบรรจุเข้าส่้ัแผนงาน 
(Work Program) ภายใต ้ISO/TC 292 ดิ์ว้ัยคะแนนเส่ัยง
เห็นชัอบ 25 ประเทศ จากจำานวันประเทศท่�ลังคะแนนเส่ัยง 
47 ประเทศ โดิ์ยม่ประเทศท่�ไมเ่หน็ชัอบเพ่ยง 1 ประเทศ 
ทั�งน่� ISO จะไม่นับคะแนนของผ้้ท่�งดิ์ออกเส่ัยง 21 ประเทศ

Promoting TIS 9999 Part 1 Guidance on  
Sufficiency Economy for Industries to be ISO 
standard under ISO/TC 292 Securities and 
Resilience

 In making a proposal to the International 
Organization for Standardization to develop an 
international standard based on TIS 9999 Part 
1-2556 (2013) Guidance on Sufficiency Economy 
for Industries, TISI proposed a preliminary work 
item (PWI) to ISO/TC 292 Security and Resilience. 
TISI nominated Mr.EKanit Romyanon, TISI Director 
of the Office of National Standardization Council 
to be project leader of the project which has 
been started in 2018. Dr.Chavathip Chindavichak 
and Mr.Samran Sonpheung, representatives of 
the Management System Certification Institute 
(Thailand) serve as secretary. In 2019, Thailand 
hosted the 7th meeting of ISO/TC 292 during 
8-13 September 2019 at Pullman Bangkok King 
Power Hotel. The meeting was attended by 150 
representatives of 30 countries. 

 As a result of the vote of the members of 
ISO/TC 247, out of 47 countries casting the vote, 
the document received approval from 25 countries, 
1 negative vote and 21 abstention. Thus, it 
would proceed to the step of draft technical 
report and be included in the work program of 
ISO/TC 292. 

28 สำำ�นัักง�นัม�ตรฐ�นัผลิิตภััณฑ์์อุุตสำ�หกรรม กระทรวงอุุตสำ�หกรรมรายงานประจำำาปี 2563



ร้ปภาพแสัดิ์งผลัการดิ์ำาเนินการท่�ผ่านมาของการผลัักดิ์ัน มอก.๙๙๙๙ เลั่ม 1-2556 แนวัทางเศรษฐกิจพอเพ่ยง
ในภาคอุตสัาหกรรม ไปเป็น ISO ภายใต้ ISO/TC 292 Security and resilience

Development of an ISO international standard based on TIS 9999 Part 1-2556 (2013) Guidance 
on Sufficiency Economy for Industries under ISO/TC 292 Security and resilience

11 September 2018

1st PWI approved
. 

4 March 2019

Teleconference
with experts

8-13 September 2019

7th ISO/TC 292 
plenary 

in Bangkok, Thailand

8-12 October 2019

6th ISO/TC 292 
plenary 

in Stavanger, 
Norway 

20-24 May 2019

8th meeting of 
ISO/TC 292/WG 2

in Delft, 
Netherlands

2018

2018 2019

2019

2019

BACKGROUND AND ACTIONS
การผลกัดัน มอก. 9999 เป็น ISO/TR 22XXX:20XX Security and resilience –

Organizational resilience – Principle and guideline for sufficiency and viability

2019

16 October 2019

Teleconference
with experts

24 February 2020

Teleconference
with experts

2020

2020

15 May 2020

2st PWI approved

26 June 2020

Teleconference
with experts

2020

 การดิ์ำาเนินการต่อไปของ สัมอ. ค้อ การเตร่ยม
ประชุัมผ้้ เชั่�ยวัชัาญของประเทศไทยเพ้�อจัดิ์ทำาร่าง  
ISO/TR 22XXX:20XX Security and resilience- 
Organizational resil ience-Principles and  
guidelines for Sufficiency and viability ให้แล้ัวัเสัร็จ 
เพ้�อเสันอต่อผ้้เช่ั�ยวัชัาญของ ISO/TC 292 แลัะการประชุัม
ผ้้เชั่�ยวัชัาญผ่านระบบ Teleconference เพ้�อหาร้อ 
ร่วัมกันเก่�ยวักับการพัฒนาร่างมาตรฐานดิ์ังกลั่าวั

 Thailand has to prepare the draft technical 
report of ISO/TR 22XXX:20XX Security and  
resilience-Organizational resilience-Principles 
and guidelines for Sufficiency and viability for 
discussion by teleconferencing with the experts 
nominated by ISO/TC 292.



การตรวจควบคุมด้แลัสินัค้าในัท้อุงตลัาดให้เป็นัไป
ตามมาตรฐานั

 ป ี2563 ชัว่ังวิักฤตโควิัดิ์-19 สัมอ. ได้ิ์ตรวัจตดิิ์ตาม
ผ้น้ำาเขา้ชัว่ัง Work from home โดิ์ยเฝ้า้ระวังัการนำาเขา้
ผ่านระบบ NSW อย่างเข้มงวัดิ์ แลัะพบผ้้รับใบอนุญาต
นำาเข้าสิันค้าควับคุมไม่ตรงกับท่�แจ้ง ทั�งเหล็ัก ยางล้ัอรถยนต์ 
แลัะเคร้�องใชั้ไฟัฟั้า พร้อมตั�งท่มเฉพาะกิจตรวัจติดิ์ตาม
การจำาหนา่ยสิันคา้ออนไลันซึ์ึ่�งเป็นสันิคา้ท่� สัมอ. ควับคมุ  
123 รายการ อย่างต่อเน้�อง ทั�ง 36 แอปพลัิเคชัั�น  
หร้อเวับ็ไซึ่ตย์อดิ์นยิมของไทย เพ้�อให้ผ้้บรโิภคมั�นใจไดิ์ว้ัา่
สัินค้าท่�ซึ่้�อผ่านเวั็บไซึ่ต์หร้อแอปพลัิเคชัั�น เป็นสัินค้า 
ท่�ม่ควัามปลัอดิ์ภัยตามมาตรฐาน โดิ์ยได้ิ์อายัดิ์สิันค้า 
ท่�จำาหน่ายออนไลัน์ม้ลัค่ากวั่า 30 ลั้านบาท จากม้ลัค่า
การอายัดิ์ทั�งหมดิ์กวั่า 1,000 ลั้านบาท ดิ์ังน่�

Marketplace inspection of the products under 
mandatory standards

 During the outbreak of COVID-19 in 2020, 
in working from home, TISI has monitored closely 
through NSW the import of products under 
mandatory standards and found the imported 
products including iron and steel, motor vehicle 
tyre and electrical appliances were not  
consistent with the declared document. A team 
of cyber warriors has been set to monitor  
continuously the products under 123 mandatory 
standards sold online on 36 applications or 
popular websites in Thailand to ensure the 
safety of the products according to the standards. 
Consequently, the noncompliant products on 
the online transaction of around 30 million Baht 
could be confiscated. The cost of all confiscated 
products was more than 1,000 million Baht.
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กลัุ่มผลัิตภััณฑ์์
Product group

ตรวจ Offline
(ลั้านับาท)

Offline inspection
(million Baht)

ตรวจ Online
(ลั้านับาท)

Online inspection
(million Baht)

ม้ลัค่า 
(ลั้านับาท)

Cost
(million Baht)

เหล็ักแลัะวััสัดุิ์ก่อสัร้าง เช่ัน เหล็ักข้ออ้อย 
กระเบ้�องเซึ่รามิค ก๊อกนำ�า ฝั้กบัวัอาบนำ�า
Iron and steel and construction materials 
such as deformed bars, ceramic tiles, 
water faucet, showers

850.7749 - 850.7749

ผลิัตภัณ์ฑ์์ไฟัฟ้ัาแลัะอิเล็ักทรอนิกส์ั เช่ัน 
ไดิ์ร์เป่าผม เตาร่ดิ์ เต้ารับเต้าเส่ัยบ พัดิ์ลัม 
เตาปิ�ง เตาย่าง กระติกนำ�าร้อน หม้อหุงข้าวั 
หลัอดิ์ไฟั กระทะ หม้อทอดิ์ไร้นำ�ามัน
Electrical and electronic appliances  
such as hair dryer, iron, plug and socket, 
electric fan, electric grill, electric kettle, 
rice cooker, light bulb, electric pan, air fryer

95.7894 27.7905 123.5799

ผลิัตภัณ์ฑ์์ยานยนต์แลัะชิั�นส่ัวันยานยนต์
ได้ิ์แก่ ยางล้ัอ ท่อไอเส่ัยรถจักรยานยนต์
Motor vehicle and automotive parts  
such as tyre, exhaust pipe, motorcycle

19.015 2.7 21.7150

ผลิัตภัณ์ฑ์์ปิโตรเล่ัยม เคม่ แลัะพอลิัเมอร์ 
เช่ัน หมวักกันน็อค ถังนำ�าพลัาสัติก ท่อพ่ว่ัซ่ึ่ 
ฟิัล์ัมหุ้มอาหาร ฯลัฯ
Petroleum, chemicals and polymer  
such as safety helmet, plastic bucket, 
PVC pipe, cling film, etc.

2.786 - 2.786

ผลิัตภัณ์ฑ์์โภคภัณ์ฑ์์ ได้ิ์แก่ ของเล่ัน
Consumer products such as toys

1.0866 - 1.0866

ผลิัตภัณ์ฑ์์อาหาร เช่ัน นำ�าด้ิ์�ม วุ้ันเส้ัน ฯลัฯ
Food  and  beve r a ge s  s u ch  a s  
drinking water, vermicelli, etc.

1.1583 - 1.1583

ผลิัตภัณ์ฑ์์เคร้�องม้อแพทย์ ได้ิ์แก่ 
ถุงม้อทางการแพทย์
Medical devices such as medical glove

0.0072 - 0.0072

รวมมูลค่า (ล้านบาท)
Total (million Baht)

970.6174 30.4905 1,001.1079

ข้อม้ลั ณ์ วัันท่� 4 สิังหาคม  2563
As of 4 August 2020
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การกำากับด้แลัสินัค้าท่�จำาหนั่ายโดยช่อุงทางพัาณิชย์
อุิเลั็กทรอุนัิกส์ (e-Commerce)

 เป็นท่�ทราบกันวั่าในชั่วังต้นปี 2563 ประเทศไทย
ไดิ์้เผชิัญกับการแพร่ระบาดิ์ของเชั้�อโรคไวัรัสัโควัิดิ์-19  
ซึ่ึ�งทำาใหท้างภาครฐัตอ้งออกมาตรการตา่งๆ เพ้�อปอ้งกนั
การแพร่ระบาดิ์ดิ์ังกลั่าวั เชั่น การรักษาระยะห่าง 
ทางสัังคม (Social Distancing) การทำางานท่�บ้านแทน
การเดิิ์นทางออกไปทำางาน (Work from home) เปน็ตน้ 
ประกอบกับผ้้ประกอบการสั่วันมากพบว่ัาการค้าขาย 
ผ่านเคร้อข่ายอินเทอร์เน็ตหร้อการพาณิ์ชัย์อิเล็ักทรอนิกส์ั   
(e-Commerce) หร้อเร่ยกว่ัา “ช่ัองทางออนไลัน์”  
ม่ต้นทุนตำ�ากวั่าการขายโดิ์ยม่หน้าร้านทั�วัไป แลัะผ้้ซ้ึ่�อ
สัามารถเข้าถึงสิันค้าไดิ์้ตลัอดิ์เวัลัาจึงม่ผ้้ขายสัินค้า 
ผ่านชั่องทางน่�เพิ�มส้ังขึ�น ซึ่ึ�งปัจจัยดิ์ังกลั่าวัยิ�งทำาให้ 
ผ้้บริโภคม่พฤติกรรมการซึ่้�อสัินค้าผ่านชั่องทางออนไลัน์
กันมากขึ�น 
 เม้�อมก่ารซึ่้�อขายผา่นช่ัองทางออนไลัน์เพิ�มมากขึ�น 
แน่นอนว่ัาอาจม่การนำาสิันค้าท่�ไม่ได้ิ์มาตรฐานหร้อ 
ไมป่ลัอดิ์ภัยในการใชัง้านมาจำาหนา่ยผา่นชัอ่งทางน่�ไดิ์ง้า่ย 
โดิ์ยเฉพาะสัินค้าท่�เป็นมาตรฐานบังคับท่�อย่้ภายใต้ 
การควับคุมของสัำานักงานมาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม 
ไดิ์้แก่ กลัุ่มผลัิตภัณ์ฑ์์ไฟัฟั้า (เชั่น เคร้�องใชั้ไฟัฟ้ัา แลัะ
บริภัณ์ฑ์์สั่องสัวั่าง) กลัุ่มวััสัดิ์ุก่อสัร้าง (เชั่น ก๊อกนำ�า  
ฝ้ักบัวัอาบนำ�า กระเบ้�อง แลัะโถสัุขภัณ์ฑ์์) กลัุ่มผลัิตภัณ์ฑ์์
ทางการแพทย์ อาหาร แลัะกลัุ่มผลัิตภัณ์ฑ์์เคม่ เป็นต้น 
ด้ิ์วัยเหตุน่�สัำานักงานจึงเล็ังเห็นควัามสัำาคัญในการเฝ้้าระวััง
สัินค้าท่�จำาหน่ายผ่านชั่องทางดิ์ังกลั่าวั รวัมทั�งป้องปราม
ไม่ให้สิันค้าท่�ไม่ไดิ์้คุณ์ภาพแลัะไม่ม่ควัามปลัอดิ์ภัย 
ในการใชั้งานถึงม้อผ้้บริโภค ซึ่ึ�งสัำานักงานได้ิ์ดิ์ำาเนินการ
มาก่อนหน้าน่�แลั้วั
 ตั�งแต่เดิ์้อนมกราคม 2563 สัำานักงานมาตรฐาน
ผลัติภัณ์ฑ์อ์ตุสัาหกรรมจดัิ์ทำาแผนการตรวัจแลัะขั�นตอน
ดิ์ำาเนินการเฝ้้าระวัังสัินค้าท่�ม่ซึ่้�อขายผลิัตภัณ์ฑ์์ต่างๆ  
ผ่านเคร้อข่ายอินเทอร์เน็ตหร้อการพาณิ์ชัย์อิเล็ักทรอนิกส์ั 
(e-Commerce) รวัมถึงขั�นตอนการรับข้อร้องเร่ยน 
จากผ้้บริโภคแลัะเริ�มดิ์ำาเนินการตรวัจติดิ์ตามผลัิตภัณ์ฑ์์
ท่�อย้ใ่นขา่ยควับคมุท่�มก่ารโฆษณ์าจำาหนา่ยผา่นชัอ่งทาง
ดิ์ังกลั่าวัจาก 36 เวั็บไซึ่ต์ยอดิ์นิยมในขณ์ะนั�น ซึ่ึ�งผลัการ
ดิ์ำาเนินการท่�ผ่านมาม่การยึดิ์แลัะอายัดิ์ผลิัตภัณ์ฑ์์ 
ท่�ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสั้บเน้�องจากการตรวัจติดิ์ตาม

Supervision of products sold by e-Commerce

 In early 2020, the country was faced with 
COVID-19 pandemic. The government had to 
consider several measures to prevent the spread 
of disease such as social distancing and work 
from home. Moreover, as the sale through  
internet or online transaction requires lower 
cost than the sale at the shop front and  
customers can access the goods at all time, the 
number of online vendors as well as the buyers 
has increased.
 With the rising popularity of e-Commerce, 
the sale of noncompliant products and unsafe 
products has become easy particularly the 
products under mandatory standards enforced 
by TISI. Such products include electrical  
products (e.g. electrical appliances and lighting 
equipment), construction materials (e.g. water 
faucet, shower, ceramic tile and toilet bowl), 
medical product, food and beverage and  
chemical products. Thus, it is necessary for TISI 
to keep on monitoring the products in the online 
transaction stringently and to protect consumers 
from the noncompliant and unsafe products.
 Since January 2020, TISI has prepared the  
inspection plan and process in monitoring the 
e-Commerce products as well as in handling 
complaints from consumers. TISI has begun the 
inspection of the products covered by  
mandatory standards which were advertised on 
the 36 popular websites. As a result, noncompliant 
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ออนไลัน์ในกลัุ่มผลัิตภัณ์ฑ์์ต่างๆ ม้ลัค่ารวัม 53.7988  
ลัา้นบาท เปน็ผลิัตภณั์ฑ์์ในกลุ่ัมไฟัฟ้ัาแลัะอเิล็ักทรอนกิส์ั  
(47.9768 ลั้านบาท) แลัะผลิัตภัณ์ฑ์์ยานยนต์แลัะ 
ชัิ�นสั่วันยานยนต์ (5.882 ลั้านบาท) ซึ่ึ�งการยึดิ์แลัะอายัดิ์
ผลิัตภัณ์ฑ์์ท่�ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามชั่องทางน่�  
คิดิ์เป็น 5 เปอร์เซึ่็นต์ของม้ลัค่าการยึดิ์อายัดิ์ผลิัตภัณ์ฑ์์
จากทุกชั่องทาง 
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มอก.ที่ตรวจ (มอก.)
Thai Industrial 
Standards (TIS)

ร�านค�าย�อย (ร�าน)
Retail shops

ปร�มาณการตรวจติดตามออนไลน� ป� 2563 (ม.ค.-มิ.ย.)
Online inspection in 2020 (Jan-Jun)

5%

95%

สัดส�วนมูลค�าการยึดอายัดผลิตภัณฑ�ท่ีไม�เป�นไปตามมาตรฐานสืบเน่ืองจากการตรวจติดตามออนไลน�
Proportion of the value of confiscated noncompliant products from the online inspection

products costing 53.7988 million Baht were 
confiscated which was 5 percent of the total 
cost of the confiscated products from different 
channels. The noncompliant products include 
electrical and electronic products (47.9768 million 
Baht) and motor vehicle and automotive parts 
(5.882 million Baht).
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 นอกจากการเฝ้้าระวัังสิันค้าท่�จำาหน่ายผ่านช่ัองทาง
ดิ์ังกล่ัาวั เพ้�อไม่ให้ สิันค้าท่� ไม่ได้ิ์คุณ์ภาพแลัะไม่ม่ 
ควัามปลัอดิ์ภัยในการใช้ังานถึงม้อผ้้บริโภคแล้ัวั ยังม่ 
การประสัานควัามร่วัมม้อเพิ�มเติมกับหน่วัยงานภาคเอกชัน 
ทั�งท่�เป็นผ้้ขายออนไลัน์แลัะผ้้ให้บริการตลัาดิ์ออนไลัน์ 
โดิ์ยในเดิ์้อนม่นาคม ม่การลังนามบันทึกควัามเข้าใจ 
ร่วัมกันระหวั่างสัำานักงานมาตรฐานกับผ้้ขายออนไลัน์
แลัะผ้้ให้บริการตลัาดิ์ออนไลัน์ จำานวัน 11 แพลัตฟัอร์ม 
ไดิ์้แก่ ลัาซึ่าดิ์้า ชัอปปี� เจดิ์่เซึ่็นทรัลั ชัิลัินโด้ิ์ แอลัเอ็น
ดิ์ับเบิ�ลัย้มอลัลั์ เป็นต้น พร้อมกันน่�สัำานักงานอย้่ระหวั่าง
การดิ์ำาเนินการร่วัมม้อกับ ETDA ในการเฝ้้าระวัังสัินค้า 
ท่�อย่้ในขา่ยควับคุมของสัำานกังานท่�มก่ารโฆษณ์าจำาหนา่ย
ผ่านชั่องทางออนไลัน์ในชั่องทางอ้�นๆ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานโดิ์ยใชั้วัิธิ่การท่�เร่ยกว่ัา “Social listening”  
เพ้�อให้การคุ้มครองผ้้บริโภคเป็นไปอย่างทั�วัถึงอ่กดิ์้วัย
 ทั�งน่�สัำานักงานมาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม 
ก็จะดิ์ำาเนินการเฝ้้าระวัังสิันค้าท่�จำาหน่ายผ่านช่ัองทาง
ออนไลัน์ทั�งการตรวัจติดิ์ตามแลัะประสัานควัามร่วัมม้อ
กับหน่วัยงานต่างๆ อย่างต่อเน้�องต่อไป

47.98

5.82

ล�านบาท
million Baht

เหล็กและวัสดุก�อสร�าง เช�น เหล็กข�ออ�อย กระเบื้องเซรามิค 
ก็อกน้ำ ฝ�กบัวอาบน้ำ
Iron and steel and construction materials such as 
deformed bars, ceramic tiles, water faucet, showers

ผลิตภัณฑ�ไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส� เช�น ไดร�เป�าผม เตาร�ด เต�ารับเต�าเสียบ พัดลม 
เตาป��ง เตาย�าง กระติกน้ำร�อน หม�อหุงข�าว หลอดไฟ 
Electrical and electronic appliances such as hair dryer, iron, plug and socket, electric fan, 
electric grill, electric kettle, rice cooker, light bulb 

ผลิตภัณฑ�ยานยนต�และชิ�นส�วนยานยนต� 
ได�แก� ยางล�อ ท�อไอเสียรถจักรยานยนต�

Motor vehicle and automotive parts such as tyre, 
exhaust pipe, motorcycle

ผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียม เคมี และพอลิเมอร� เช�น หมวกกันน็อค
ถังน้ำพลาสติก ท�อพ�ว�ซี ฟ�ล�มหุ�มอาหาร ฯลฯ
Petroleum, chemicals and polymer such as safety 
helmet, plastic bucket, PVC pipe, cling film, etc.

ผลิตภัณฑ�โภคภัณฑ� ได�แก� ของเล�น
Consumer products such as toys

ผลิตภัณฑ�อาหาร เช�น น้ำดื่ม วุ�นเส�น ฯลฯ
Food and beverage such as drinking water 
vermicelli etc.

ผลิตภัณฑ�เคร�่องมือแพทย� ได�แก� ถุงมือทางการแพทย�
Medical devices such as medical glove

มูลค�าการยึดอายัดผลิตภัณฑ�ที่ไม�เป�นไปตามมาตรฐาน
สืบเนื่องจากการตรวจติดตามออนไลน�ในกลุ�มผลิตภัณฑ�ต�างๆ

Value of confiscated noncompliant products in different 
product groups from the online inspection

 In addition to monitoring the products on 
the online transaction to protect consumers 
from the noncompliant and unsafe products, 
TISI has cooperation with the private sector 
which are online vendors and service providers. 
In March, TISI signed a Memorandum of  
Understanding with the online vendors and 
online market providers of 11 platforms  
including Lazada, Shopee, JD Central, Chilindo, 
Lnw Mall. Moreover, TISI has been monitoring 
the advertisement of the products covered by 
mandatory standards through other channels 
by “Social listening” with the cooperation of 
the Electronic Transaction Development Agency 
(ETDA). 
 TISI will continue to monitor the e-Commerce 
products by inspection and cooperation with 
other relevant organizations.

34 ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรมรายงานประจ�าปี 2563



สมอุ. 4.0 รอุงรับวิถี่ปกติใหม่ 
การขอุใบอุนัุญาตผ่านัระบบอุอุนัไลันั์ (e-License)

 สัำานักงานมาตรฐานผลัิตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม 
(สัมอ.) ไดิ์้เปิดิ์ให้บริการย้�นคำาขอรับใบอนุญาตกับ
ผลัิตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรมผ่านระบบ e-License ตั�งแต่ 
เดิ์อ้นมกราคม ป ีพ.ศ. 2561 เป็นตน้มา ทำาให้กระบวันการ
ออกใบอนญุาตดิ์ำาเนนิการได้ิ์อยา่งสัะดิ์วักแลัะรวัดิ์เร็วัขึ�น
จากเดิ์ิมท่�ต้องย้�นขอรับใบอนุญาตพร้อมแสัดิ์งหลัักฐาน
เป็นเอกสัาร แลัะต้องมาย้�นท่� สัมอ. ทำาให้เสั่ยเวัลัา  
แลัะต้องใชั้เอกสัารจำานวันมาก ดิ์ังนั�นระบบ e-License 
จงึเปน็ทางออกสัำาหรบัการบรกิาร เพ้�อเขา้สั้ร่ะบบราชัการ
ดิ์ิจิทัลัอย่างแท้จริง 
 ในช่ัวังแรกท่�เริ�มใชั้ระบบ e-License ในการย้�น
คำาขอใบอนุญาต แลัะการออกใบอนุญาต ถ้กจำากัดิ์ไวั้
เพ่ยง 173 มอก. แลัะผ้้ประกอบการต้องอัพโหลัดิ์ 
ไฟัลั์รายงานผลัการตรวัจโรงงาน แลัะผลัการตรวัจสัอบ
ผลัติภณั์ฑ์ ์ เพ้�อประกอบการพจิารณ์าคำาขอรบัใบอนญุาต
ในระบบ e-License สั่งผลัให้เสั่ยเวัลัาแลัะเป็นภาระ 
ให้กับผ้้ประกอบการ
 ปัจจุบัน สัมอ. ได้ิ์พัฒนาระบบ e-License  
ให้สัามารถย้�นคำาขอใบอนุญาต แลัะการออกใบอนุญาต 
ไดิ์้กับทุก มอก. พร้อมทั�งม่การเชั้�อมโยงระหวั่าง 
ผ้ป้ระกอบการ เจา้หนา้ท่� แลัะหนว่ัยตรวัจ (IB) หรอ้หนว่ัย
ตรวัจสัอบผลัิตภัณ์ฑ์์ (LAB) ทำาให้การนัดิ์หมายตรวัจ
โรงงาน แลัะเก็บตัวัอย่าง รวัมถึงการรับ-สั่งข้อม้ลั 
การรายงานผลัการตรวัจโรงงานหร้อรายงานผลัการทดิ์สัอบ
ผลัติภณั์ฑ์ก์ระทำาไดิ์โ้ดิ์ยตรงผา่นระบบ e-License ทำาให้
ม่ควัามสัะดิ์วัก รวัดิ์เร็วั ทันเวัลัา แลัะม่ควัามถ้กต้อง  
ครบถ้วัน มากขึ�นกวั่าเดิ์ิม

TISI 4.0 to support the New Normal
e-License

 TISI has started the e-License system since 
January 2018. With the new system, the licensing 
process has become faster and more convenient 
than the former process which requires several 
supporting documents and the applicant needs 
to come to TISI. Thus, the e-License system,  
a digital government system, is regarded as  
a solution to the problem in licensing service.
 Preliminary, the e-License system was 
limited to 173 TIS standards. The applicant still 
needed to upload the factory inspection report 
and product inspection report for consideration 
of TISI in issuing license. It was still burdensome 
and time-consuming on the part of the applicant.
 Presently, the e-License system is applicable 
to all TIS standards and is linked with the  
manufacturers, competent officials, inspection 
bodies and laboratories. Therefore, the  
appointment of factory visit, sampling and  
supplying report on factory inspection and 
product testing can be carried out directly 
through the system. The operation is convenient, 
fast, timely, accurate and complete. 

TISI 4.0
e-License
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 ผลัของการพัฒนาระบบดิ์ังกลั่ าวัสั่ งผลัให้
กระบวันการพจิารณ์าออกใบอนญุาตดิ์ำาเนนิการไดิ์อ้ยา่ง
สัะดิ์วักรวัดิ์เรว็ั โปรง่ใสั ตรวัจสัอบได้ิ์ ลัดิ์ภาระแลัะอำานวัย
ควัามสัะดิ์วักให้ผ้้ประกอบการ แลัะชั่วัยในการบริหาร
ตดิิ์ตามการดิ์ำาเนนิการสัำาหรบัเจา้หนา้ท่�หนว่ัยตรวัจ แลัะ
หอ้งปฏิบิตักิารทดิ์สัอบเพิ�มประสัทิธิภิาพในการตรวัจสัอบ
เพ้�อการดิ์ำาเนินการออกใบอนุญาต โดิ์ยม่ผลัการดิ์ำาเนินการ
ออกใบอนุญาตกับผลิัตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรมเปร่ยบเท่ยบ
ระหวั่างใชั้ระบบเดิ์ิม (ย้�นแบบกระดิ์าษ) กับระบบ  
e-License (ย้�นแบบอิเลั็กทรอนิกสั์) ในชั่วังปี พ.ศ.   
2562-2563 ดิ์ังภาพ

ต.ค. 2561-ก.ย. 2562
Oct. 2018-Sep. 2019

7,515 6,099

2,751 3,298

ต.ค. 2562-ก.ย. 2563
Oct. 2019-Sep. 2020

ระบบเดิมลดลง 
The former system 

is reduced
56.1%

ระบบเดิม
Fomer system

ระบบ e-License
e-License system

เปร�ยบเทียบจำนวนใบอนุญาตผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมที่ออกโดยระบบเดิมกับระบบ e-License
Comparison between the numbers of licenses issued by 

the former system and by e-License system

 The development of the e-License system 
has resulted in a convenient, transparent and 
verifiable licensing process which reduces the 
burden and facilitate the industry. Furthermore, 
with the assistance of the system, TISI can follow 
up the operation of the inspection bodies and 
laboratories to increase efficiency in licensing. 
The comparative achievements of the former 
system (paper system) and the new system 
(electronic system) during 2019-2020 are as 
follows:
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ตรวจติดตามโดยไม่ต้อุงตรวจโรงงานั โดยให้ผ้้รับ 
ใบอุนุัญาตรับรอุงตนัเอุง (Self Declaration)  
ด้วยการส่งข้อุม้ลัผลัการตรวจคุณภัาพั ผลัทดสอุบ
ผลัิตภััณฑ์์แลัะผลัการสอุบเท่ยบเคร่�อุงม่อุ ผ่านัระบบ 
e-Surveillance

 จากการท่� สัมอ. ได้ิ์ม่การเปิดิ์ใชั้งานระบบตรวัจ
ติดิ์ตามผ้้ไดิ์้รับใบอนุญาตผ่านระบบอิเลั็กทรอนิกสั์ 
(ระบบ e-Surveillance) ไปแล้ัวัเม้�อวัันท่� 1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 ท่�ผ่านมา นอกจากระบบจะเป็นชั่องทาง 
เพ้�ออำานวัยควัามสัะดิ์วักให้กับผ้้ได้ิ์รับใบอนุญาตจาก 
สัมอ. ให้สัามารถปฏิิบัติตามเง้�อนไขท่� สัมอ. กำาหนดิ์ 
ให้ผ้้ไดิ์้รับใบอนุญาตต้องปฏิิบัติ โดิ์ยจากเดิ์ิมท่�ผ้้ไดิ์้รับ 
ใบอนุญาตต้องเข้ามาย้�นจดิ์หมายแจ้งปริมาณ์การผลัิต 
แลัะการเปลั่�ยนแปลังท่�ม่ผลัต่อคุณ์ภาพของผลัิตภัณ์ฑ์์ 
ท่� สัมอ. เป็นผ้้ได้ิ์รับใบอนุญาตสัามารถปฏิิบัติตามเง้�อนไข 
ดัิ์งกล่ัาวัได้ิ์ โดิ์ยการแจ้งข้อม้ลัดิ์ังกลั่าวัผ่านระบบ  
e-Surveillance ได้ิ์นั�น ทาง สัมอ. ยังม่การเพิ�มกระบวันการ 
Self Declaration เพ้�อเพิ�มประสิัทธิิภาพในการตรวัจ
ติดิ์ตามของ สัมอ. ให้มากยิ�งขึ�นอ่กดิ์้วัย
 ในกระบวันการ Self Declaration ของ สัมอ. นั�น 
จะเปิดิ์โอกาสัให้ผ้้ประกอบการท่�ม่ควัามสัามารถในการ 
ควับคุมคุณ์ภาพของผลิัตภัณ์ฑ์์ของตนเอง เข้ามาแจ้ง
ข้อม้ลัการตรวัจสัอบแลัะควับคุมคุณ์ภาพผ่านระบบ 
e-Surveillance ไดิ์้ โดิ์ย สัมอ. จะพิจารณ์าจากข้อม้ลั
 1. รายงานผลการตรวจประเมินระบบการควบคุม
คุณภาพของโรงงานที่ทำาผลิตภัณฑ์นั้น
 ตามข้อกำาหนดิ์ของภาคผนวัก ก แนบท้ายหลัักเกณ์ฑ์์
แลัะวัิธ่ิการตรวัจสัอบเพ้�อการอนุญาต แลัะติดิ์ตามผลั 
ฉบับแก้ไขครั�งท่� 1 ปี พ.ศ. 2560 แบ่งการพิจารณ์าเป็น 
2 กรณ์่ ดิ์ังน่�

e-Surveillance by Self Declaration

 TISI has launched the e-Surveillance  
system since 1 January 2020 to facilitate the 
compliance with the conditions required by TISI. 
Formerly, the licensee had to inform TISI in 
letter of their production volume as well as any 
change which may affect the product quality. 
Currently, to increase the efficiency of the  
surveillance, the licensee can notify TISI through 
the e-Surveillance system coupled with the 
implementation of the Self Declaration system. 
 The Self Declaration system allows the 
licensee who has the capability of quality  
control of their product to notify TISI of their 
inspection and quality control through the 
e-Surveillance system. TISI will consider the 
following information:
 1. Report of the evaluation of quality 
control system of the factory of such product
 According to Appendix A of the criteria 
and procedure in inspection for licensing and  
surveillance (1st amendment, 2017), there are 2 
cases: 

e-Surveillance
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  (1) กรณ์เ่ปน็รายงานผลัการตรวัจประเมนิตาม
ข้อกำาหนดิ์ระบบควับคุมคุณ์ภาพผลิัตภัณ์ฑ์์ในภาคผนวัก ก 
ม่เกณ์ฑ์์ในการพิจารณ์า: เป็นรายงานผลัท่�ไดิ์้รับการ 
ตรวัจประเมิน จากสัำานักงานมาตรฐานผลัิตภัณ์ฑ์์
อุตสัาหกรรมหร้อหน่วัยตรวัจ (Inspection Body: IB) 
ท่�ไดิ์้รับการแต่งตั�งตามมาตรา 5
  (2) กรณ์่เป็นรายงานผลัการตรวัจประเมิน
ระบบควับคุมคุณ์ภาพท่�เก่�ยวักับระบบการบริหารงาน 
คุณ์ภาพอ้�นๆ ท่�ครอบคลัุมตามภาคผนวัก ก แลัะอย้่ใน
ขอบข่ายของผลิัตภัณ์ฑ์์ท่�ได้ิ์รับใบอนุญาตม่เกณ์ฑ์์ในการ
พิจารณ์า: เป็นรายงานผลัท่�ได้ิ์รับการตรวัจประเมินจาก
หน่วัยรับรอง (Certification Body: CB) ท่�ไดิ์้รับการ
รับรองจากสัำานักงานคณ์ะกรรมการมาตรฐานแห่งชัาติ 
(The National Accreditation Council: NAC) หร้อ 
หน่วัยงานในระดิ์ับสัากลั
 2. รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
อนุญาต
 โดิ์ยม่เง้�อนไข ค้อ ต้องเป็นรายงานผลัการตรวัจสัอบ
ท่�ไดิ์้รับการทดิ์สัอบทุกรายการตามมาตรฐานท่�ได้ิ์รับ 
ใบอนุญาต แลัะเป็นรายงานผลัจากห้องปฏิิบัติการ
ทดิ์สัอบท่�ได้ิ์รับการแต่งตั�งตามมาตรา 5 หร้อห้องปฏิิบัติการ
ทดิ์สัอบท่�ไดิ์้รับการรับรอง ISO 17025 ในขอบข่าย
มาตรฐานท่�เก่�ยวัข้อง
 3. รายงานผลการสอบเทียบเคร่ืองมือทดสอบ
ในรายการตามทีก่ำาหนดไวใ้นหลกัเกณฑเ์ฉพาะในการ
ตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
 โดิ์ยม่เง้�อนไขต้องเป็นรายงานผลัการสัอบเท่ยบ
เคร้�องม้อทดิ์สัอบประจำาโรงงานตามท่�กำาหนดิ์ไวั้ใน 
หลัักเกณ์ฑ์์เฉพาะในการตรวัจสัอบเพ้�อการอนุญาต 
เปน็อยา่งนอ้ย แลัะต้องสัามารถสัอบกลับัไดิ์ถึ้งมาตรฐาน
ระดิ์ับชัาติ หร้อระดิ์ับสัากลั
 กระบวนการ Self Declaration นอกจะเพิ�ม
ประสิัทธิิภาพในการตรวัจติดิ์ตามโดิ์ยวิัธิ่การม่สั่วันร่วัม
จากผ้ไ้ดิ์ร้บัใบอนญุาตแลัว้ั ยงัลัดิ์เวัลัาในการทำางานตรวัจ
ติดิ์ตามของเจ้าหน้าท่�ไดิ์้อ่กดิ์้วัย ทำาให้เจ้าหน้าท่�สัามารถ
นำาเวัลัาไปตรวัจควับคมุผลิัตภณั์ฑ์์ท่�อย้ใ่นทอ้งตลัาดิ์แลัะ
ท่�อย้่ในร้ปแบบร้านค้าออนไลัน์ท่�ทุกวัันม่แต่เพิ�มมากขึ�น
ไดิ์้อ่กดิ์้วัย

  (1) For the report of the evaluation of 
quality control according to the requirements 
of the standard of such product: the evaluation 
must be performed by TISI or the Inspection 
Body (IB) designated according to Section 5 of 
the Industrial Product Standards Act, B.E. 2511 
(1958) 
  (2) For the report of the evaluation of 
quality control relating to other quality  
management systems mentioned in Appendix A 
and in the scope of the standard of such  
product: the evaluation must be performed by 
the certification body accredited by the National 
Accreditation Council (NAC) or an international 
organization.
 2. Report of the product testing 
 The report must include all test items 
according to the standard and the test must  
be performed in the laboratory designated  
according to Section 5 of the Industrial Product 
Standards Act, B.E. 2511 (1958) or the laboratory 
accredited according to ISO 17025 in the area 
of the relevant standard.
 3. Report of the calibration of the test 
equipment according to the specific criteria 
for the product inspection 
 The report must be, at least, from the routine 
calibration of the test equipment of the factory 
as specified in the specific criteria for the product 
inspection for licensing. It must be verifiable to 
the national or international standards.
 The Self Declaration process will, not 
only increase the efficiency of the surveillance 
with participation of the licensee, but also  
reduce the inspection time of the competent 
officials so that they can spend more time in 
marketplace inspection and online transaction 
which is increasing.
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ท่�
No.

กิจกรรมการรับรอุง
Accreditation

จำานัวนั
ใบรับรอุง

Number of 
Certificates

อุอุกใบรับรอุง
Normal 

Procedure

อุอุกใบรับรอุง
Remote 

Assessment

อุอุกใบรับรอุง
Self Declaration

1 การรับรองระบบงาน
Accreditation of certification body 18 18 0 0

2 การรับรองหน่วัยตรวัจ
Accreditation of inspection body 10 10 0 0

3 การรับรองห้องปฏิิบัติการสัอบเท่ยบ
Accreditation of calibration 
laboratory

112 78 12 22

4 การรับรองห้องปฏิิบัติการทดิ์สัอบ 1
Accreditation of testing  
laboratory 1

97 86 6 5

5 การรับรองห้องปฏิิบัติการทดิ์สัอบ 2
Accreditation of testing 
laboratory 2

108 106 2 0

รวม
Totel

345 298 20 27

อุอุกใบรับรอุงระบบงานัโดยไม่อุอุกไปตรวจสถีานัท่�  
แต่ใช้การตรวจประเมนิัทางไกลั (Remote Assessment) 
หรือุการรับรอุงตนัเอุง (Self Declaration) 

 การออกใบรับรอง ตั�งแต่วัันท่� 1 ตุลัาคม 2562  
ถงึวันัท่� 30 กนัยายน 2563 ม่กิจกรรมท่�เก่�ยวัขอ้ง 5 กลุ่ัม 
ไดิ์้แก่

 1 กลัุ่มรับรองระบบงาน
 2 กลัุ่มรับรองหน่วัยตรวัจ
 3 กลัุ่มรับรองห้องปฏิิบัติการทดิ์สัอบ 1 สัาขา 
  โยธิา ไฟัฟ้ัา อิเล็ักทรอนิกส์ั โทรคมนาคม  
  เคร้�องกลั ยานยนต์แลัะชัิ�นสั่วันยานยนต์
 4 กลัุ่มรับรองห้องปฏิิบัติการทดิ์สัอบ 2 สัาขา 
  เคม่ ปิ โตรเลั่ยม ปิ โตรเคม่  พอลัิ เมอร์  
  โภคภัณ์ฑ์์  แลัะผลัิตภัณ์ฑ์์เกษตร แลัะ 
  สัิ�งแวัดิ์ลั้อม
 5 กลัุ่มรับรองห้องปฏิิบัติการสัอบเท่ยบ สัาขา 
  ไฟัฟ้ัา ควัามถ่�  แสัง อุณ์หภ้มิ มวัลั มิติ  
  กลัศาสัตร์ เสั่ยง แลัะเคม่

Accreditation by remote assessment or Self 
Declaration

 Accreditation during 1 October 2019-30 
September 2020 involved the following 5 groups:

 1 Accreditation of certification body 
 2 Accreditation of inspection body 
 3 Accreditation of testing laboratory 1  
  (civil engineering, electricity and  
  electronics, telecommunication,  
  mechanical engineering, motor vehicle  
  and automotive parts)
 4 Accreditation of testing laboratory 2  
  (chemistry, petroleum, petrochemical,  
  polymer, consumer products and  
  agricultural products, environmental)
 5 Accreditation of calibration laboratory  
  (electricity, frequency, light, temperature,  
  mass, dimension, mechanics, sound,  
  chemistry)
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วิกฤตโควิด-19 กบัมาตรฐานัผลัติภััณฑ์์อุตุสาหกรรม

 ภายใต้สัถานการณ์์การแพร่ระบาดิ์ของโรค 
ติดิ์เช้ั�อไวัรัสัโคโรนา 2019 หร้อโควัิดิ์-19 (COVID-19) 
อย่างต่อเน้�องทั�วัโลัก แลัะไม่ม่แนวัโน้มท่�ควัามรุนแรง 
ของโรคจะลัดิ์ลัง สั่งผลัให้ควัามต้องการสิันค้าในกลุ่ัม
เคร้�องม้อแพทย์เพ้�อใชั้ในสัถานการณ์์ดิ์ังกลั่าวัเพิ�มส้ังขึ�น 
แลัะเกดิิ์ภาวัะขาดิ์แคลันสันิคา้ เปน็ผลัใหม้ก่ารนำาเข้าแลัะ
ม่การผลัิตสัินค้าใหม่ขึ�นทดิ์แทนมากมาย ซึ่ึ�งภาวัะการณ์์ 
ดิ์ังกลั่าวัยังม่สิันค้าท่�ไม่ได้ิ์คุณ์ภาพปะปนเข้ามา ทำาให้เกิดิ์
ควัามเส่ัยหายกับผ้้บริ โภคแลัะเศรษฐกิจโดิ์ยรวัม 
ของประเทศ

 สัมอ. ในฐานะสัถาบันการมาตรฐานของไทย มุ่งมั�น
ดิ์ำาเนินงานด้ิ์านการมาตรฐาน เพ้�อสั่งเสัริมแลัะพัฒนา
อุตสัาหกรรมให้เกิดิ์ประโยชัน์สั้งสัุดิ์ แก่ผ้้ประกอบการ  
ผ้้บริโภค ไดิ์้ดิ์ำาเนินการกำาหนดิ์มาตรฐานผลัิตภัณ์ฑ์์ 
ในกลุ่ัมเคร้�องม้อแพทย์ตามนโยบายรัฐบาลั (New 
S-Curve) ท่�เก่�ยวัข้องกับสัถานการณ์์การแพร่ระบาดิ์ 
ของโควิัดิ์-19 อย่างเร่งด่ิ์วัน เพ้�อให้ทันต่อสัถานการณ์์จึงได้ิ์
ขอควัามเหน็ชัอบจากคณ์ะกรรมการมาตรฐานผลิัตภณั์ฑ์์
อตุสัาหกรรมเพ้�อจดัิ์ทำามาตรฐานท่�เก่�ยวัขอ้งกบัโควัดิิ์-19 
เพิ�มเติมในปีงบประมาณ์ พ.ศ. 2563 โดิ์ยจะดิ์ำาเนินการ
ให้แลั้วัเสัร็จภายในปี พ.ศ. 2563 จำานวัน 26 เร้�อง ดิ์ังน่�
 1. เสั้�อกาวัน์ผ่าตัดิ์
 2. ชัุดิ์คลัุมทั�งตัวั
 3. ถุงม้อไนไตรลั์
 4. อุปกรณ์์ปกป้องทางเดิิ์นหายใจแบบฟัอกอากาศ 
  ระบบกำาลััง
 5. หน้ากากผ้า
 6. แวั่นตานิรภัยใชั้ทางการแพทย์
 7. กระบังป้องกันใบหน้า
 8. หมวักคลัุมผมทางการแพทย์
 9. รองเท้าบ้๊ตสัำาหรับการผ่าตัดิ์
 10. ถุงสัวัมขาทางการแพทย์
 11. ผลัิตภัณ์ฑ์์ฆ่าเชั้�อบริเวัณ์ม้อ
 12. เคร้�องวััดิ์อุณ์หภ้มิร่างกายแบบอินฟัราเรดิ์
 13. ต้้ควัามดิ์ันลับ
 14. เคร้�องฆ่าเชั้�อดิ์้วัยย้วั่ซึ่่
 15. หลัอดิ์ย้วั่ซึ่่

COVID-19 pandemic and Thai Industrial  
Standards (TISs)

 Under the situation of COVID-19 pandemic 
of which the severity of the disease has no 
tendency to decrease, the demand for medical 
devices has risen. The shortage of the medical 
products has resulted in the increase of import 
and new production. Under such circumstances, 
products of low quality could possibly be 
brought in and caused damage to the consumers 
and the overall economy of the country.

 As the national standards body of Thailand 
which is responsible for standardization for  
industrial development and promotion for the 
optimum benefits of the manufacturers and 
consumers, TISI has developed on an urgent 
basis the standards for medical devices according 
to the government policy (New S-Curve) to cope 
with the situation of COVID-19 outbreak. With 
the approval of the Industrial Product Standards 
Council, the following additional 26 standards 
has been developed in 2020 and planned to be 
completed in 2020.
 1. Surgical gown
 2. Coverall
 3. Nitrile examination gloves
 4. Power air purification respiratory (PAPR)
 5. Cloth mask
 6. Goggles for medical use
 7. Face shield
 8. Head cover
 9. Surgical boots
 10. Leg covering
 11. Hand sanitizer
 12. Infrared thermometers for intermittent  
  determination of patient temperature
 13. Negative pressure cabinet
 14. UVC sterilizer
 15. UVC lamp
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 16. เคร้�องชั่วัยหายใจ-ข้อกำาหนดิ์เฉพาะสัำาหรับ 
  เคร้�องก้้ชั่พโดิ์ยใชั้แรงจากผ้้ควับคุมเคร้�อง
 17. เคร้�องชั่วัยหายใจสัำาหรับใชั้ทางการแพทย์- 
  ขอ้กำาหนดิ์เฉพาะสัำาหรบัควัามปลัอดิ์ภยัเบ้�องต้น 
  แลัะสัมรรถนะท่�จำาเป็นของเคร้�องก้้ชั่พฉุกเฉิน 
  โดิ์ยใชั้แรงดิ์ันก๊าซึ่ควับคุม
 18. เคร้�องใชัไ้ฟัฟ้ัาทางการแพทย-์ขอ้กำาหนดิ์เฉพาะ 
  ของควัามปลัอดิ์ภัยเบ้�องต้นแลัะสัมรรถนะ 
  ท่�จำาเปน็ของเคร้�องชัว่ัยหายใจผ้ป้ว่ัยภาวัะวักิฤต 
 19. เคร้�องใชัไ้ฟัฟ้ัาทางการแพทย-์ขอ้กำาหนดิ์เฉพาะ 
  สัำาหรับควัามปลัอดิ์ภัยเบ้�องต้น แลัะสัมรรถนะ 
  ท่�จำาเป็นของเคร้�องช่ัวัยหายใจในสัภาพแวัดิ์ล้ัอม 
  งานบริเวัณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน
 20. เคร้�องใชัไ้ฟัฟ้ัาทางการแพทย-์ขอ้กำาหนดิ์เฉพาะ 
  ของควัามปลัอดิ์ภัยเบ้�องต้นแลัะสัมรรถนะ 
  ท่�จำาเป็นของเวัิร์กสัเตชัั�นในการให้ยาสัลับ
 21. เคร้�องใชัไ้ฟัฟ้ัาทางการแพทย-์ขอ้กำาหนดิ์เฉพาะ 
  ของควัามปลัอดิ์ภัยเบ้�องต้นแลัะสัมรรถนะ 
  ท่�จำาเป็นสัำาหรับอุปกรณ์์ช่ัวัยบรรเทาโรคหยุดิ์หายใจ 
  ขณ์ะหลัับ
 22. เคร้�องใชัไ้ฟัฟ้ัาทางการแพทย-์ขอ้กำาหนดิ์เฉพาะ 
  ของควัามปลัอดิ์ภัยเบ้�องต้นแลัะสัมรรถนะ 
  ท่�จำาเป็นสัำาหรับเคร้�องชั่วัยหายใจสัำาหรับผ้้ป่วัย 
  ท่�ต้องพึ�งเคร้�องชั่วัยหายใจท่�ดิ์้แลัท่�บ้าน
 23. เคร้�องใชัไ้ฟัฟ้ัาทางการแพทย-์ขอ้กำาหนดิ์เฉพาะ 
  ของควัามปลัอดิ์ภัยเบ้�องต้นแลัะสัมรรถนะ 
  ท่�จำาเป็นสัำาหรับเคร้�องเพิ�มควัามชั้�นในระบบ 
  ทางเดิ์ินหายใจ
 24. เคร้�องใชัไ้ฟัฟ้ัาทางการแพทย-์ขอ้กำาหนดิ์เฉพาะ 
  ของควัามปลัอดิ์ภัยเบ้�องต้นแลัะสัมรรถนะ 
  ท่�จำาเป็นสัำาหรับอุปกรณ์์ในเคร้�องชั่วัยหายใจ 
  สัำาหรับระบบทางเดิ์ินหายใจบกพร่อง
 25. เคร้�องใชัไ้ฟัฟ้ัาทางการแพทย-์ขอ้กำาหนดิ์เฉพาะ 
  ของควัามปลัอดิ์ภัยเบ้�องต้นแลัะสัมรรถนะ 
  ท่�จำาเป็นสัำาหรับอุปกรณ์์ในเคร้�องชั่วัยหายใจ 
  สัำาหรับระบบทางเดิ์ินหายใจไม่เพ่ยงพอ 
 26. ข้อแนะนำาในการเลั้อกใชั้เคร้�องชั่วัยหายใจ 
  ท่�เหมาะสัมโดิ์ยพิจารณ์าจากปัจจัยของผ้้ป่วัย 
  สัภาพแวัดิ์ล้ัอมในการใช้ังาน แลัะผ้้ควับคุมเคร้�อง

 16. Lung ventilators-Particular requirements  
  for operator-powered resuscitators
 17. Lung ventilators for medical use- 
  Particular requirements for basic safety  
  and essential performance-Gas-powered  
  emergency resuscitators
 18. Medical electrical equipment-Particular  
  requirements for basic safety and essential  
  performance of critical care ventilators
 19. Medical electrical equipment-Particular  
  requirements for basic safety and essential  
  performance of ventilators for the  
  emergency medical services environment
 20. Medical electrical equipment-Particular  
  requirements for basic safety and essential  
  performance of an anaesthetic workstation
 21. Medical electrical equipment-Particular  
  requirements for basic safety and essential  
  performance of sleep apnoea breathing  
  therapy equipment
 22. Medical electrical equipment-Particular  
  requirements for basic safety and essential  
  performance of home health care  
  environment ventilators for Ventilator 
  -Dependent patients
 23. Medical electrical equipment-Particular  
  requirements for basic safety and essential  
  performance of respiratory humidifying  
  equipment
 24. Medical electrical equipment-Particular  
  requirements for basic safety and essential  
  performance of ventilator support  
  equipment for ventilator impairment
 25. Medical electrical equipment-Particular  
  requirements for basic safety and essential  
  performance of ventilator support  
  equipment for ventilator insufficiency
 26. Guidance on the selection of the  
  appropriate means of ventilation  
  based on the intended patient, use  
  environment, and operator.
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ระบบใบรับรอุงอุิเลั็กทรอุนัิกส์ 

 ใบรบัรองอเิล็ักทรอนกิส์ั (Digital Certificate) ค้อ 
ข้อม้ลัอิเล็ักทรอนิกส์ั ซึึ่�งออกโดิ์ยผ้้ให้บริการออกใบรับรอง 
(Certification Authority: CA) เพ้�อใช้ับ่งบอกถึงตัวัตน
ในโลักอิเล็ักทรอนิกส์ั โดิ์ยผ้้ให้บริการออกใบรับรอง  
จะทำาการตรวัจสัอบข้อม้ลัของเจ้าของใบรับรอง แลัะ 
จะทำาการรับรองกุญแจสัาธิารณ์ะ (Public Key) กับ
ข้อม้ลัดัิ์งกล่ัาวั ท่�ได้ิ์ผ่านการตรวัจสัอบอย่างน่าเช้ั�อถ้อ 
ออกเป็นใบรับรองอิเล็ักทรอนิกส์ั

 ในส่ัวันการดิ์ำาเนินการของ สัมอ. ได้ิ์เช่ัาซ้ึ่�อการขอใช้ั
บริการใบรับรองอิเล็ักทรอนิกส์ั ท่�ออกใบรับรองในนาม
นิตบิคุคลั ค้อ สัำานกังานมาตรฐานผลิัตภณั์ฑ์์อตุสัาหกรรม 
จำานวัน 1 ใบ โดิ์ยในระยะแรกไดิ์้นำามาใชั้กับใบอนุญาต
มาตรฐานผลัติภณั์ฑ์อ์ตุสัาหกรรม เพ้�อนำามาใชัแ้กป้ญัหา
การปลัอมแปลังใบอนุญาต แลัะตรวัจสัอบวั่าสัำาเนา 
ใบอนุญาตท่�นำาไปแสัดิ์งเป็นของจริง หร้อของปลัอม  
โดิ์ยระบบจะทำาการลังลัายม้อชั้�ออิ เ ล็ักทรอนิกส์ั 
โดิ์ยอัตโนมัติแลัะนำาไฟัล์ัท่�ลังลัายม้อช้ั�อไปเก็บไว้ัใน  
Directory ท่�ระบบกำาหนดิ์ไวั้ โดิ์ยสัามารถตรวัจสัอบ
ย้นยันควัามถ้กต้องของไฟัล์ัใบอนุญาตท่� ผ่านการ 
ลังลัายม้อชั้�อไดิ์้ดิ์้วัยการเปิดิ์ไฟัลั์กับโปรแกรม Acrobat 
Reader ปัจจุบัน สัมอ. ไดิ์้นำาไฟัลั์ใบอนุญาต มอก. ท่�ม่
ในระบบทั�งหมดิ์ไปลังลัายมอ้ช้ั�ออิเล็ักทรอนิกส์ั (ใบรับรอง
อิเลั็กทรอนิกสั์: CA) จำานวัน 47,922 รายการ
 นอกจากน่� สัมอ. ยังไดิ์้ประสัานขอคำาแนะนำาจาก
สัำานักงานคณ์ะกรรมการพัฒนาระบบราชัการ (ก.พ.ร), 
สัำานักงานพัฒนารัฐบาลัดิิ์จิทัลั (องค์การมหาชัน) แลัะ
สัำานักงานพัฒนาธุิรกรรมทางอิเล็ักทรอนิกส์ั เพ้�อนำา
ระบบใบรับรองอิเลั็กทรอนิกสั์ (Digital Certificate)  
มาใชั้ในการพัฒนาระบบเพ้�อให้รองรับการออกเอกสัาร
หลัักฐานของทางราชัการผ่านระบบดิิ์จิทัลั โดิ์ยใน 
เบ้�องต้นอย้่ระหวั่างดิ์ำาเนินการในสั่วันของการออก 
ใบรับรองห้องปฏิิบัติการผ่านระบบดิ์ิจิทัลั

Digital Certificates

 Digital Certificate is electronic document 
issued by a Certificate Authority (CA) to identify 
information of an entity in the electronic world. 
In issuing a certificate, the issuer will check  
if the information of the certificate owner is 
trustworthy and associate it with the public key 
being certified.
 TISI has applied for a Digital Certificate for 
a juristic person under the name of TISI for use, 
primarily, in standards licensing to solve the 
problem of forgery and to check if the copy of 
the license is a true copy. Digital signature is 
placed automatically on the licenses and kept 
in the specified directory. The authenticity of 
the licenses file can be guaranteed by the  
Digital signature. The licenses file can be opened 
by the program Acrobat Reader. At present, 
digital signature has been placed on all 47,922 
licenses in the system. 
 Moreover, in consultation with Office of 
the Public Sector Development Commission, 
Digital Government Development Agency (Public 
Organization) and Electronics Transactions  
Development Agency, TISI has the intention to 
use the Digital Certificate system to support the 
issuance of other official documents. Initially, 
the system has been used with the issuance of 
certificate of laboratory accreditation.
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ระบบจำาหนั่ายหนัังส่อุ มอุก. อุอุนัไลันั์

 สัมอ. ได้ิ์พัฒนาระบบจำาหน่ายหนังสั้อ มอก. 
ออนไลัน ์ซึ่ึ�งเปน็การเพิ�มชัอ่งทางในการจำาหนา่ยหนงัส้ัอ
มาตรฐานผลัิตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรมอ่กทางหนึ�ง ทั�งยัง
เป็นการให้บริการการจำาหน่ายหนังส้ัอมาตรฐานในร้ปแบบ
ไฟัลัอ์เิลัก็ทรอนกิสั ์ซึ่ึ�งระบบดิ์งักลัา่วัอำานวัยควัามสัะดิ์วัก
ต่อการเข้าถึงบริการการจำาหน่าย การชัำาระเงิน โดิ์ยสัามารถ
เข้าถึงบริการดิ์ังกลั่าวัผ่านทางเวั็บไซึ่ต์ สัมอ. ท่� URL: 
https://www.tisi.go.th
 ทั� ง น่�  เ พ้�อ เป็นการส่ังเสัริมแลัะเผยแพร่ ให้  
ทุกภาคสั่วัน โดิ์ยเฉพาะอย่างยิ�งภาคอุตสัาหกรรม แลัะ 
ผ้ป้ระกอบการไทยทกุระดัิ์บ แลัะนำามาตรฐานผลิัตภณั์ฑ์์
อุตสัาหกรรมไปใชั้ไดิ์้อย่างสัะดิ์วัก ทั�วัถึง ม่ประสัิทธิิภาพ 
สัอดิ์คลัอ้งกับสัถานการณ์ใ์นปจัจบุนัแลัะรองรบักจิกรรม
ท่�ใชัว้ัธิิก่ารทางอเิลัก็ทรอนกิสั ์ตลัอดิ์จนเป็นการยกระดิ์บั
ภาคอุตสัาหกรรมในการเพิ�มข่ดิ์ควัามสัามารถในการ
แข่งขันของประเทศโดิ์ยรวัม 

การดำาเนันิัการตามมาตรการอุำานัวยความสะดวกแลัะ
ลัดภัาระแก่ประชาชนั (การไม่เรียกสำาเนัาเอุกสาร 
ท่�ทางราชการอุอุกให้จากประชาชนั)

 สัมอ. ได้ิ์พัฒนาระบบสันับสันุนข้อม้ลัด้ิ์านการ
มาตรฐาน เพ้�อเชั้�อมโยงข้อม้ลัเลัขประจำาตัวัประชัาชัน 
13 หลััก แลัะข้อม้ลัสัำาเนาทะเบ่ยนบ้านจากกรมการปกครอง 
กระทรวังมหาดิ์ไทย ผ่านสัำานักงานปลััดิ์กระทรวัง
อุตสัาหกรรม (Broker) แลัะได้ิ์ออกประกาศ สัมอ.  
ยกเลิักการเร่ยกสัำาเนาบัตรประจำาตัวัประชัาชัน แลัะ
สัำาเนาทะเบ่ยนบ้าน จากผ้้มาติดิ์ต่อขอรับบริการ 
ท่�สัำานักงานฯ ซึึ่�งม่ผลัใช้ัตั�งแต่วัันท่� 23 เมษายน พ.ศ. 2563 
เป็นต้นมา
 ทั�งน่� ระบบดัิ์งกลัา่วัเปน็ระบบท่�พฒันาขึ�นตามมติ
คณ์ะรัฐมนตร่ เร้�อง มาตรการอำานวัยควัามสัะดิ์วักแลัะ
ลัดิ์ภาระแก่ประชัาชัน (การไม่เร่ยกสัำาเนาเอกสัาร 
ท่�ทางราชัการออกให้จากประชัาชัน) แลัะสัิทธิิของ
ประชัาชันตามพระราชับัญญัติการอำานวัยควัามสัะดิ์วัก
ในการพิจารณ์าอนุญาตของทางราชัการ พ.ศ. 2558

Online sale of TISs

 TISI has provided an online transaction of 
Thai Industrial Standards (TISs) as another sale 
channel. Purchase of TIS standards in electronic 
file and payment can be made on TISI website 
(URL: https://www.tisi.go.th).
 The objective is to promote the wide 
implementation of the TISI standards among 
the industry and entrepreneurs.

Implementation of the facilitation and burden 
reduction measure (No requirement for copy 
of official documents)

 TISI has developed a supporting system 
for standardization information by linking the 
information on identification numbers and house 
particulars of the Department of Provincial  
Administration, Ministry of Interior through the 
Office of Permanent Secretary of Industry which 
serves as broker. From 23 April 2020, TISI has 
cancelled the request for copy of identification 
card and copy of house particulars from those 
who contact TISI for different kind of services.
 The system has been developed in  
response to the cabinet resolution concerning 
facilitation and burden reduction measure (no 
requirement for copy of official documents) and 
the Licensing Facilitation Act B.E. 2558 (2015).
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การเพั่�มศูักยภัาพัผ้้ประกอุบการ SMEs แลัะผ้้ผลัิต
ชุมชนั

การส่งเสริม SMEs ด้วย มอก.เอส
 สัำานักงานมาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม (สัมอ.) 
ไดิ์้พัฒนามาตรฐานอุตสัาหกรรมเอสั (มอก.เอสั) ขึ�น 
ตามโครงการ “SMEs Standard Up” เพ้�อยกระดัิ์บ 
ผ้้ประกอบการขนาดิ์กลัางแลัะขนาดิ์ย่อม (SMEs)  
สั้่มาตรฐานท่�เหมาะสัมกับเป้าหมาย แลัะสัร้างระบบ
มาตรฐานเฉพาะให้กับผ้้ประกอบการ SMEs กรณ์่ไม่ม่
มาตรฐานใดิ์ๆ รองรับ เพ้�อรับรองข่ดิ์ควัามสัามารถดิ์้าน
การผลิัต คุณ์ภาพสัินค้า แลัะการบริการ สัอดิ์รับกับ 
ทิศทางการพัฒนากลุ่ัมอุตสัาหกรรมศักยภาพ เพ้�อก้าวัไปส่้ั 
Industry 4.0
 ในปีงบประมาณ์ พ.ศ. 2563 สัมอ. ไดิ์้ดิ์ำาเนินการ
กำาหนดิ์มาตรฐาน ให้การรับรอง มอก.เอสั แลัะฝ้ึกอบรม
พัฒนาผ้้ประกอบการ SMEs โดิ์ยแบ่งผลัการดิ์ำาเนินงาน
ออกเป็น 3 ดิ์้าน ดิ์ังน่�
 1. ด้านการกำาหนดมาตรฐาน
 สัมอ. กำาหนดิ์ มอก.เอสั แลัะประกาศบังคับใช้ัแล้ัวั 
จำานวัน 113 มาตรฐาน (กำาหนดิ์ มอก.เอสั ปีงบประมาณ์ 
พ.ศ. 2561-2563 รวัม 110 มาตรฐาน) โดิ์ยแบ่งเป็น 
สัาขาต่างๆ ดัิ์งน่�
  (1) สัาขาสิั�งทอ จำานวัน 13 มาตรฐาน
  (2) ของใช้ั  จำานวัน 64 มาตรฐาน
  (3) เคร้�องสัำาอาง จำานวัน 10 มาตรฐาน
  (4) การบริการ จำานวัน 23 มาตรฐาน

Competency Building Of SMEs and Community 
Enterprises

Promotion of SMEs by TIS S

 Under the project “SMEs standard up” of 
which the objective is to upgrade small and 
medium enterprises (SMEs), TISI has developed 
the standards TIS S to meet the demand of the 
target groups and to be used by SMEs in case 
there is no appropriate standard for SMEs.  
The purpose of the project is to certify the  
capability of SMEs in their production, product 
and service quality and to be in line with the 
development of potential industry toward  
Industry 4.0.
 In 2020, TISI has developed standards, 
provided certification and training for SMEs as 
follows:
 1. Standards development
 The total number of TIS S standards was 
113 (the number of standards developed during 
the fiscal years 2018-2020 was 110). The standards 
include:
  (1) Textile  13 standards
  (2) Consumer products 64 standards
  (3) Cosmetics  10 standards
  (4) Service  23 standards
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 2. ด้านการให้การรับรอง
 สัมอ.  รับรองมาตรฐานอุตสัาหกรรมเอสั  
ให้ผ้้ประกอบการ SMEs จำานวัน 19 ราย โดิ์ยแบ่งเป็น 
สัาขาต่างๆ ดัิ์งน่�
  (1) ของใช้ั  จำานวัน 4 มาตรฐาน
  (2) เคร้�องสัำาอาง จำานวัน 1 มาตรฐาน
  (3) การบริการ จำานวัน 25 มาตรฐาน
 3. ด้านการฝึกอบรม
 สัมอ. พัฒนาบุคลัากรของผ้้ประกอบการ SMEs 
เพ้�อให้ผ้้ประกอบการ SMEs ม่ควัามร้้ ควัามเข้าใจ  
เก่�ยวักับหลัักเกณ์ฑ์์ แลัะวิัธ่ิการรับรอง มอก.เอสั สัามารถ
นำาไปพัฒนาข่ดิ์ควัามสัามารถ แลัะขอรับการรับรอง  
มอก.เอสั ได้ิ์ โดิ์ยการจัดิ์ฝึ้กอบรมเชิังปฏิิบัติการ  
เร้�องหลัักเกณ์ฑ์์แลัะวัิธ่ิการรับรอง มอก.เอสั เม้�อวัันท่�  
23 มกราคม 2563 ณ์ โรงแรมเดิ์อะทวัินทาวัเวัอร์ 
กรุงเทพฯ ม่จำานวันผ้้เข้ารับการฝึ้กอบรมรวัม 38 คน
 จากผลัการดิ์ำาเนินงานทั�ง 3 ด้ิ์าน ในปีงบประมาณ์ 
พ.ศ. 2563 สัามารถช่ัวัยเหล้ัอ พัฒนา แลัะยกระดิ์ับ 
ผ้้ประกอบการขนาดิ์กลัางแลัะขนาดิ์ย่อม (SMEs)  
ให้ม่ระบบมาตรฐานท่�รับรองข่ดิ์ควัามสัามารถด้ิ์านการผลิัต 
คุณ์ภาพสิันค้าแลัะการบริการ ตรงควัามต้องการของ
ตลัาดิ์เป้าหมาย สัอดิ์รับกับทิศทางการพัฒนากลุ่ัม
อุตสัาหกรรมศักยภาพเพ้�อก้าวัไปส่้ั Industry 4.0 ต่อไป

 2. Certification
 TISI has provided certification to 19 SMEs 
according to the following standards:
  (1) Consumer products 4 standards
  (2) Cosmetics  1 standard
  (3) Services  25 standards 
 3. Training
 TISI conducted trainings to familiarize  
the SMEs with the criteria and procedure in 
certification based on TIS S to increase their 
capability to achieve certification. The workshop 
on “Criteria and procedure of certification  
according to TIS S” was organized at the Twin 
Towers Hotel, Bangkok. The workshop was  
attended by 38 participants.
 The 3 activities conducted in 2020 would 
help to develop and upgrade the SMEs’ products 
and services according to the standards to meet 
the demand of the target market and in line 
with the development of potential industry 
toward Industry 4.0.
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ครั้งท่�
Workshop

1 2 3 4 รวม
Total

จำานวัน (คน)
Number of 
participants

201 200 214 193 808

การให้ความช่วยเหลัอุ่ผ้ป้ระกอุบการชมุชนั ด้วย มผช.

 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยคุณภาพ
และมาตรฐาน
 สัมอ. ได้ิ์ดิ์ำาเนินโครงการสััมมนาเชิังปฏิิบัติการ 
เร้�อง “การเพิ�มประสิัทธิิภาพการผลิัตด้ิ์วัยคุณ์ภาพ แลัะ
มาตรฐาน” เพ้�อให้ควัามร้ด้้ิ์านมาตรฐานผลัติภัณ์ฑ์์ชุัมชัน 
วิัทยาศาสัตร์แลัะเทคโนโลัย่แก่ ผ้้ผลิัตชุัมชันท่�ขอ 
การรับรองมาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์ชุัมชัน (มผชั.) นำาไปใช้ัใน
กระบวันการผลัิต แก้ไขปรับปรุงแลัะรักษาคุณ์ภาพ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างสัมำ�าเสัมอ แลัะเสัริมสัร้าง
กระบวันควัามคิดิ์ในการพัฒนาผลิัตภัณ์ฑ์์ด้ิ์วัยวิัทยาศาสัตร์ 
เทคโนโลัย่ แลัะนวััตกรรม เพิ�มม้ลัค่าให้กับผลิัตภัณ์ฑ์์  
ตรงควัามต้องการของผ้้บริโภค เป็นท่�ยอมรับของตลัาดิ์
ทั�งภายในประเทศแลัะต่างประเทศ ตลัอดิ์จนให้ม่ 
ควัามตระหนักถึงควัามสัำาคัญของคุณ์ภาพแลัะมาตรฐาน 
เพ้�อการพัฒนายกระดัิ์บคุณ์ภาพผลิัตภัณ์ฑ์์อยา่งต่อเน้�อง
แลัะยั�งยน้ โดิ์ยในปีงบประมาณ์ พ.ศ. 2563 ผ้้ผลิัตชุัมชัน
ได้ิ์รับการเสัรมิทักษะด้ิ์านการบรหิารจัดิ์การเพ้�อลัดิ์ต้นทุน
คุณ์ภาพได้ิ์จัดิ์สััมมนาตามโครงการฯ จำานวัน 4 ครั�ง 
ม่ผ้้ผลิัตชุัมชันเข้าร่วัมการสััมมนารวัมทั�งสิั�น 808 คน

Assistance to community enterprises by  
standards for community products

 1. Increasing efficiency of the production 
with quality and standards
 TISI organized workshops on “Increasing 
efficiency of the production with quality and 
standards” to provide the applicants 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 their production to add value to 
the products to meet the demand of consumers 
and to gain acceptance of domestic and foreign 
market. The workshops, moreover, aimed to 
raise awareness of the community enterprises 
in the importance of quality and standards in 
the development of their products continuously 
and sustainably. In 2020, 4 workshops were 
organized with participation of 808 community 
enterprises.
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 2. การพัฒนาผู้ผลิตชุมชนประเภทอาหารและ
เครื่องดื่ม เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ
 ตามท่�รัฐบาลักำาหนดิ์ 10 อุตสัาหกรรมเป้าหมาย 
(First S-Curve แลัะ New S-Curve) เป็นกลัไกในการ
ขับเคล้ั�อนเศรษฐกิจเพ้�ออนาคต สัอดิ์รับกับยุทธิศาสัตร์ชัาติ 
20 ปี แลัะ Thailand 4.0 อย่างเป็นร้ปธิรรม ซึึ่�งกลุ่ัม
อุตสัาหกรรมเกษตรแปรร้ปเป็นหนึ�งในอุตสัาหกรรมเดิิ์ม
ท่�ม่ศักยภาพในการต่อยอดิ์ แลัะม่ควัามสัำาคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยสัามารถสัร้างรายได้ิ์เข้าส่้ั
ประเทศเป็นม้ลัค่าส้ังในแต่ลัะปี รัฐบาลัจึงสันับสันุนให้
เกิดิ์การแปรร้ปผลัผลิัตทางการเกษตร เป็นการเพิ�มม้ลัค่า
สิันค้ายกระดัิ์บส่้ัภาคอุตสัาหกรรม สัมอ. เล็ังเห็น 
ถึงควัามจำาเป็นในการเร่งพัฒนาผ้้ผลิัตชุัมชันกลุ่ัม
อุตสัาหกรรมแปรร้ป ท่�ทำาผลิัตภัณ์ฑ์์ประเภทอาหารแลัะ
เคร้�องด้ิ์�ม ได้ิ์ดิ์ำาเนินโครงการสััมมนาเชิังปฏิิบัติการ เร้�อง 
“การพัฒนาผ้้ผลิัตชุัมชันประเภทอาหารแลัะเคร้�องด้ิ์�ม 
ส่้ักระบวันการรับรองคุณ์ภาพ” เพ้�อให้ควัามร้้ ควัามเข้าใจ 
เก่�ยวักับข้อกำาหนดิ์ตามมาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์ชุัมชัน  
การปฏิิบัติตามหลัักเกณ์ฑ์์วิัธ่ิการท่�ด่ิ์ในการผลัิต (GMP) 
แลัะมาตรฐานระดัิ์บสัากลัการขออนุญาตผลิัตอาหาร 
(ผลิัตภัณ์ฑ์์) ตลัอดิ์จนข้อกฎหมาย แลัะกฎระเบ่ยบ 
ท่�เก่�ยวัข้องกับการผลิัตอาหาร สัามารถเข้าส่้ักระบวันการ
รับรองคุณ์ภาพแลัะเป็นไปตามมาตรฐาน โดิ์ยใน
ปีงบประมาณ์ พ.ศ. 2563 ได้ิ์จัดิ์สััมมนาตามโครงการฯ
จำานวัน 3 ครั�ง ม่ผ้้ผลิัตชุัมชันเข้าร่วัมการสััมมนา รวัมทั�งสิั�น
220 คน

 2. Development of the community 
enterprises of food and beverage to achieve 
certification
 According to the government policy, 10 
target industry under the First S-Curve and New 
S-Curve are intended to serve as a mechanism 
for economy driving for the future which is in 
line with the 20-year National Strategic Plan and 
Thailand 4.0. Agro-industry is among the potential 
industries which has an important role in the 
Thai economy as it can generate high income 
to the country each year. Thus, the government 
has given strong support to agro-industry which 
is to add value to the product to become  
industry. Realizing the necessity to develop 
community enterprises in food and beverage, 
TISI organized a workshop on “Development of 
community enterprises of food and beverage 
to achieve certification”. The objective of the 
workshop was to increase understanding of the 
participants in the requirements of community 
product standards for food and beverage, Good 
Manufacturing Practice (GMP), international 
standards, application for permission to produce 
food (product) including law and regulations 
relating to food production. It was expected  
that the obtained knowledge would help  
the participants to achieve certification. In 2020, 
3 workshops were held. The number of  
participants was 220.

ครั้งท่�
Workshop

1 2 3 รวม
Total

จำานวัน (คน)
Number of 
participants

83 84 53 220



 3. การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัดว้ย
เครื่องหมาย มผช.
 ด้ิ์วัยยุทธิศาสัตร์ชัาติ 20 ปี ด้ิ์านการเสัริมสัร้าง
ควัามสัามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดิ์ับ
ศักยภาพ สัมรรถนะเชิังวิัเคราะห์เพ้�อรองรับข้อม้ลัท่�มา
จากหลัากหลัายมิติ สัร้างอัตลัักษณ์์แลัะแบรนด์ิ์ให้สิันค้า
ชุัมชันท่�ได้ิ์รับการรับรองมาตรฐาน ควับค่้ไปกับการแสัดิ์ง
เคร้�องหมาย มผชั. นำาเสันอคุณ์ค่าร้ปแบบผลัิตภัณ์ฑ์์ 
ด้ิ์วัยคุณ์ภาพ แลัะมาตรฐาน แลัะให้ควัามร้้เก่�ยวักับ 
กฎระเบ่ยบ กฎหมาย สิัทธิิประโยชัน์ท่�นำามาใช้ัร่วัมกับ
มาตรฐาน ช่ัองทางบริการท่�เก่�ยวัข้องของภาครัฐสัำาหรับ
การสัร้างควัามสัามารถในการแข่งขันของผ้้ประกอบการ
ชุัมชัน โดิ์ยในปีงบประมาณ์ พ.ศ. 2563 ได้ิ์จัดิ์สััมมนา 
ตามโครงการฯ ณ์ จังหวััดิ์ชัลับุร่ ม่ผ้้ผลิัตชุัมชันเข้าร่วัม
การสััมมนาจากจังหวััดิ์ฉะเชิังเทรา ระยอง นครนายก 
ปราจ่นบุร่ สัระแก้วั จันทบุร่ ตราดิ์ แลัะสัมุทรปราการ 
รวัมทั�งสัิ�น 109 คน

 3. Increasing competitiveness by the 
certification mark for community products
 The 20-year national strategic plan in 
enhancing competitiveness focuses on upgrading 
the macroeconomic competency of community 
enterprises, promoting identity and brand of  
the certified community products with the 
certification mark and presenting value and 
design of community products by quality and 
standards. The strategy also deals with provision 
of knowledge concerning law and regulations 
and privileges associated with standardization 
as well as the available channels of public  
service to increase competitiveness of the  
community enterprises. In 2020, TISI organized 
a seminar in Chonburi Province. The seminar  
was attended by 109 community enterprises 
from Chachoengsao, Rayong, Nakhon Nayok,  
Prachinburi, Srakeo, Chantaburi, Trad and  
Samut Prakan Provinces.

ตามกรอุบภัารกิจการดำาเนัินังานัในัระหว่างการ 
แพัร่ระบาดขอุงโควิด-19 สมอุ. ได้ให้ความช่วยเหลั่อุ 
ผ้ป้ระกอุบการชมุชนั ดงัน้่ั
 1. การทบทวันแลัะกำาหนดิ์มาตรฐานผลัิตภัณ์ฑ์์
ชัมุชัน เพ้�อให้ผ้้ประกอบการชุัมชันใช้ัเป็นแนวัทางในการ
ทำาสิันค้าชุัมชันแลัะขอรบัการรบัรองมาตรฐานผลิัตภณั์ฑ์์
ชัมุชัน (มผชั.) เพ้�อสัามารถสัร้างงานแลัะเพิ�มรายได้ิ์ ได้ิ์แก่ 
มาตรฐาน มผชั.907/2563 ผลิัตภัณ์ฑ์์ทำาควัามสัะอาดิ์ม้อ 
แลัะ มผชั.1555/2563 หน้ากากผ้า
 2. การขยายระยะเวัลัาในการย้�นคำาขอรับ 
การรับรอง จากสิั�นสุัดิ์ภายในวัันท่� 30 มิถุนายน 2563  
ไปเป็นวัันท่� 15 สิังหาคม 2563 เน้�องจากอาจม่ปัญหา 
ในการเดิิ์นทางแลัะการติดิ์ต่อหน่วัยรับรอง มผชั. 

Assistance to community enterprises during 
the outbreak of COVID-19 pandemic

 1. Revision and development of standards 
for community products (such as TCPS 907/2563 
(2020) standard for hand sanitizer and TCPS 
1555/2563 (2020) standard for cloth face mask 
for use by the community enterprises as guideline 
in their production and to apply for certification 
to increase their income.
 2. Extension of the application duration 
which would end on 30 June 2020 to 15 August 
2020 taking into account the travel problem and 
contact with certification bodies.
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 3. การปรับขั�นตอนกระบวันการขอรับรอง  
โดิ์ยการเพิ�มช่ัองทางในการย้�นคำาขอผ่านทางไปรษณ่์ย์ 
ทั�งน่�จะม่กระบวันการตรวัจสัอบท่�เก่�ยวักับผ้้ย้�นคำาขอ 
ว่ัาเป็นผ้้ผลิัตจริง แลัะต้องยน้ยนัควัามสัามารถในการทำา 
แลัะการควับคุมคุณ์ภาพของตนเอง (Self Declaration) 
รวัมทั�งวิัธ่ิการตรวัจประเมินทางไกลั (Remote Auditing) 
ทำาให้ลัดิ์ระยะเวัลัาในการพิจารณ์าออกใบรับรองแลัะ 
ม่ควัามปลัอดิ์ภัยจากการแพร่ระบาดิ์ของโควิัดิ์-19
 4. การปรับขั�นตอนในการตรวัจติดิ์ตาม โดิ์ยการ
ตรวัจประเมินทางไกลั แลัะม่การจัดิ์ทำารายงานท่�รวัดิ์เร็วั 
ม่ควัามครบถ้วันสัมบ้รณ์์ แลัะชััดิ์เจนขึ�น โดิ์ยการใช้ั 
แบบฟัอร์ม Google Form

 3. Modification of the certification process 
by adding a channel for sending application by 
post coupled with a process to authenticate the 
applicants. Moreover, the applicant has to  
confirm their capacity of production and quality 
control by using Self Declaration system. With 
the Remote Auditing system, the time used in 
certification will be shortened while maintaining 
safety from the spread of COVID-19.
 4. Modification of the surveillance process 
by remote auditing. With the use of Google Form, 
the report preparation will be fast, complete 
and clear.

Achievements

 1. Standards development 51 standards 
 (New standards: 32, Revision: 19) 
 • Non-food herb 16 standards
 • Food 15 standards
 • Textile and garment 1 standard
 • Decorative materials and souvenirs  
  4 standards
 • Beverage 15 standards
 2. Certification 3,768 products
 In Bangkok Metropolitan 59 products. 
In provinces 3,709 products. (16 community 
enterprises received certification for hand  
sanitizer according to TCPS 907/2563 (2020) 
standard for hand sanitizer)
 3. Surveillance 1,211 products
 In Bangkok Metropolitan 144 products. 
In provinces 1,067 products 
 4. Development of  community  
enterprises 1,137 persons
 Fifty percent of the community enterprises 
which have been trained have achieved  
certification.

ผลัการดำาเนิันังานัขอุงกอุงบรหิารมาตรฐานัผลิัตภัณัฑ์์
ชุมชนั

 1. กำาหนดมาตรฐาน จำานวน 51 เรื่อง
 แบ่งเป็น กำาหนดิ์ใหม่ 32 เร้�อง แลัะทบทวันใหม่ 
19 เร้�อง
 • ประเภทสัมนุไพรท่�ไม่ใช่ัอาหาร จำานวัน 16 เร้�อง
 • ประเภทอาหาร จำานวัน 15 เร้�อง
 • ประเภทผ้าแลัะเคร้�องแต่งกาย จำานวัน 1 เร้�อง
 • ประเภทของใช้ั ของประดัิ์บตกแต่ง แลัะ 
  ของท่�ระลึัก จำานวัน 4 เร้�อง
 • ประเภทเคร้�องดิ์้�ม จำานวัน 15 เร้�อง
 2. รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำานวน 
3,768 ผลิตภัณฑ์
 แบ่งเป็น กทม. จำานวัน 59 ผลัิตภัณ์ฑ์์ แลัะ 
ต่างจังหวััดิ์ จำานวัน 3,709 ผลิัตภัณ์ฑ์์ (โดิ์ยม่ผ้้ได้ิ์รับ 
ใบรับรองผลิัตภัณ์ฑ์์ทำาควัามสัะอาดิ์ม้อ (มผชั.907/2563) 
จำานวัน 16 ราย)
 3. ตรวจติดตามผลเพื่อรักษาคุณภาพ จำานวน 
1,211 ผลิตภัณฑ์
 แบ่งเป็น กทม. 144 ผลัิตภัณ์ฑ์์ แลัะต่างจังหวััดิ์ 
1,067 ผลัิตภัณ์ฑ์์
 4. พัฒนาผู้ผลิตชุมชน จำานวน 1,137 คน
 ซึึ่�งผ้้ประกอบการท่�ได้ิ์รับการพัฒนา ได้ิ์รับการ
รับรองตาม มผชั. ร้อยลัะ 50
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การกำาหนัดมาตรฐานัผลัติภัณัฑ์์ชมุชนั

 ผลังานปี 2563 ม่การประกาศมาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์
ชุัมชัน รวัม 51 เร้�อง แบ่งออกเป็นประเภทสัมุนไพร 
ท่�ไม่ใช่ัอาหาร จำานวัน 16 เร้�อง ประเภทอาหาร จำานวัน 
15 เร้�อง ประเภทผ้าแลัะเคร้�องแต่งกาย จำานวัน 1 เร้�อง 
ประเภทของใช้ั ของประดัิ์บตกแต่ง แลัะของท่�ระลึัก 
จำานวัน 4 เร้�อง แลัะประเภทเคร้�องด้ิ์�ม จำานวัน 15 เร้�อง
(ดัิ์งแสัดิ์งในกราฟั)
 ทั�งน่� ในสัถานการณ์์วิักฤตโควัดิิ์-19 ไดิ์ก้ำาหนดิ์แลัะ
ทบทวันมาตรฐานเพ้�อรองรับสัถานการณ์์ดิ์ังกลั่าวั 
จำานวัน 2 เร้�อง ค้อ มาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์ชุัมชันผลิัตภัณ์ฑ์์
ทำาควัามสัะอาดิ์ม้อ (แก้ไขครั�งท่� 1) มาตรฐานเลัขท่�  
มผชั.907/2563 แลัะมาตรฐานผลัติภัณ์ฑ์์ชุัมชันหน้ากากผ้า 
มาตรฐานเลัขท่� มผชั.1555/2563

Development of standards for community 
products

 In 2020, TISI has developed 51 standards 
for community products consisting of 16 standards 
for herb (non food), 15 standards for food,  
1 standard for textile and garment, 4 standards 
for consumer products, decorative materials and 
souvenir and 15 standards for beverage  
(as shown below.)
 Moreover, to cope with the COVID-19 
situation, TISI has developed and revised  
2 standards i.e. TCPS 907/2563 (2020) standard 
for hand sanitizer (First revision) and TCPS 
1555/2563 (2020) standard for cloth face mask.

ประเภทสมุนไพรที่ไม�ใช�อาหาร
Herb (non food)

ประเภทอาหาร
Food

ประเภทผ�าและเคร�่องแต�งกาย
Textile and garment

ประเภทของใช� ของประดับตกแต�ง 
และของที่ระลึก
Consumer products, decorative 
materials and souvenir 

ประเภทเคร�่องดื่ม
Beverage

การประกาศมาตรฐานผลิิตภัณฑ�ชุมชนป� 2563
Development of standards of community products in 2020

16

15

1

4

15

จำนวน (เร�่อง)
Number of standards
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การส่งเสริมมาตรฐานัผ่านัโครงการร้านั มอุก.

 ย่างก้าวัเข้าส่้ัปีท่� 4 ของโครงการ “ร้าน มอก.”  
ซึึ่�งยงัคงเดิ์นิหน้าผนึกกำาลัังระหว่ัาง สัมอ. แลัะร้านจำาหน่าย
รวัมทั�งร้านค้าออนไลัน์ เพ้�อสัร้างเคร้อข่ายร้านจำาหน่าย
สิันค้าท่�ม่คุณ์ภาพเป็นไปตามมาตรฐาน (ร้าน มอก.)  
เพ้�อการพัฒนาธุิรกิจให้ดิ์ำาเนินการได้ิ์ภายใต้กรอบ 
ของกฎหมาย แลัะสัร้างเคร้อข่ายร้านจำาหน่ายท่�ใส่ัใจ 
ในควัามปลัอดิ์ภัยของผ้้บริโภค โดิ์ยการคัดิ์เล้ัอกสัินค้า 
ท่�ม่เคร้�องหมาย มอก. มาจำาหน่าย เพ้�อเป็นทางเล้ัอก 
ให้ผ้้บริโภคเล้ัอกซ้ึ่�อสิันค้าท่�ได้ิ์มาตรฐานมากยิ�งขึ�น 
โดิ์ยในปี 2562 สัมอ. ได้ิ์ออกแบบโลัโก ้“ร้าน มอก.” ใหม่ 
แลัะได้ิ์ม่การปรับหลัักเกณ์ฑ์์แลัะเง้�อนไข “ร้าน มอก.” 
จากเดิิ์มท่� สัมอ. ต้องตรวัจประเมินเพ้�อให้การรับรอง 
เปล่ั�ยนเป็นการประกาศรับรองตนเอง (Self Declare) 
โดิ์ยร้านจำาหน่ายจะต้องแสัดิ์งเจตนารมณ์์ในการจำาหน่าย
สิันค้าท่�ม่คุณ์ภาพไดิ์้มาตรฐาน แลัะพนักงานของร้าน 
จะต้องผ่านการทดิ์สัอบควัามร้้เร้�องมาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์
อุตสัาหกรรมทางออนไลัน์ท่� www.tisi.go.th 

TIS Shops

 The project of “TIS Shop” has reached its 
4th anniversary. The objective of the project is 
to promote cooperation between TISI and shops 
selling products complying with TISI standards 
as well as online stores to create a network of 
shops which develops business in accordance 
with the law, taking into account consumer 
safety and offering different choice of conforming 
products. In 2019, a new logo for “TIS Shop” 
was launched. The criteria and condition was 
also modified from the inspection performed 
by TISI to be Self Declaration. By Self Declaration, 
the shops must express their intent to sell the 
products which meet the standards and their 
staff must be trained in standardization by  
the online course available on TISI website: 
www.tisi.go.th.
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 ในปัจจุบันม่ร้านจำาหน่ายทั�วัประเทศเข้าร่วัมเป็น 
“ร้าน มอก.” แล้ัวั กว่ัา 450 สัาขา ม่ทั�งห้าง โมเดิิ์ร์นเทรดิ์ 
เช่ัน ร้านสัยามแม็คโคร แกรนด์ิ์โฮมมาร์ท ร้านจำาหน่าย
ในเคร้อเอสัซ่ึ่จ่ หร้อ เอสัซ่ึ่จ่ โซึ่ล้ัชัั�น บริษัท นิยมพานิชั 
จำากัดิ์ ซึึ่�งเป็นบริษัทค้าปล่ักชัั�นนำาในภาคเหน้อม่ร้านค้า
ตัวัแทนจำาหน่ายกว่ัา 109 สัาขา “ไดิ์โซึ่ะ” ร้านจำาหน่าย
ในเคร้อ บริษัท ไดิ์โซึ่ ซัึ่งเก่ยวั (ประเทศไทย) จำากัดิ์ 
จำานวัน 109 สัาขา รวัมถึงร้านจำาหน่ายทั�วัไป เช่ัน  
บริษัท ล่ัออง จิน สัเปเช่ัยลั สัต่ลั (ประเทศไทย) จำากัดิ์ 
บริษัท วังศธิรวััสัดุิ์ภัณ์ฑ์์ 1999 จำากัดิ์ บริษัท อ่สัท์แมน 
บิลัดิิ์�ง แมทท่เร่ยลั (ไทยแลันด์ิ์) จำากัดิ์ ร้านธ่ิระภัณ์ฑ์์ แลัะ
ร้านหม่เม่น เป็นต้น แลัะเพ้�อเป็นช่ัองทางให้ผ้้บริโภค
สัามารถค้นหาพิกัดิ์ “ร้าน มอก.” ผ่านระบบอิเล็ักทรอนิกส์ั
ได้ิ์ง่ายขึ�น สัมอ. ได้ิ์พัฒนา Web Application “ร้าน มอก.” 
โดิ์ยสัามารถค้นหาได้ิ์ทางเว็ับไซึ่ต์ สัมอ. www.tisi.go.th 
ทั�งน่� สัมอ. ตั�งเป้าหมายว่ัาจะผลัักดัิ์นให้ม่ “ร้าน มอก.”  
เพิ�มมากขึ�นแลัะกระจายอย้่ในทุกๆ จังหวััดิ์ทั�วัประเทศ 
เพ้�อให้ผ้้บริโภคได้ิ์เล้ัอกซ้ึ่�อสิันค้ามาตรฐานได้ิ์โดิ์ยสัะดิ์วัก 
แลัะยงัเป็นการรว่ัมกนัคุ้มครองผ้บ้ริโภคใหป้ลัอดิ์ภยัจาก
การใช้ัสิันค้า แลัะเป็นกลัไกสัำาคัญทางการตลัาดิ์ในการ
ผลัักดัิ์นให้ผ้้ประกอบการท่�ลัะเมิดิ์สิัทธิิผ้บ้ริโภค โดิ์ยผลิัต
สิันค้าท่�ไม่ได้ิ์มาตรฐานออกส่้ัท้องตลัาดิ์ ไม่สัามารถ
จำาหน่ายสิันค้าได้ิ์ สัำาหรับรายลัะเอ่ยดิ์ของโครงการแลัะ
รายช้ั�อ “รา้น มอก.” ท่�เข้าร่วัมโครงการทั�งหมดิ์ สัามารถ
ส้ับค้นได้ิ์ท่� http://pr.tisi.go.th หร้อสัแกน QR Code

 Presently, more than 450 shops countrywide 
have participated in the network. The network 
includes modern trade such as Siam Makro, 
Grand Homemart, shops of the SCG group (SCG 
Solution), Niyom Panich Co., Ltd. which is a 
leading retail shop in the North with more than 
109 distributors, 109 shops of the Daiso Sangyo 
(Thailand) Co., Ltd. Moreover, general company 
such as Leong Jin Special Steel (Thailand)  
Co., Ltd., Wongsathorn Wassaduphan 1999 Co., Ltd., 
Eastman Building Material (Thailand) Co., Ltd., 
Teeraphan Store, Meemen Store also participate 
in the network. To find the location of  
“TISI shop” on the electronic system, the web 
application “TIS Shop” has been developed and 
available on TISI website: www.tisi.go.th. TISI  
has a target to increase the number of  
“TIS Shop” to be available in every province  
to facilitate consumers in finding the products. 
The project serves as an important mechanism 
in protecting consumers and suppressing  
production of noncompliant products. Details 
of the project and list of shops participating in 
the project can be found at http://pr.tisi.go.th 
or by scanning QR code.

TISI SHOP

ร้้าน มอก.
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การดำาเนัินังานัด้านัการมาตรฐานัระหว่างประเทศู 
สมอุ. กับพัันัธิกรณ่ความตกลังว่าด้วยอุุปสรรค 
ทางเทคนิัคต่อุการค้า

 นับแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา ประเทศไทย 
ได้ิ์เข้าร่วัมเป็นภาค่สัมาชักิในควัามตกลังวัา่ด้ิ์วัยอุปสัรรค
ทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical 
Barriers to Trad: TBT) ขององค์การการค้าโลัก (World 
Trade Organization: WTO) ซึ่ึ�งประเทศสัมาชิัก 
ม่พันธิกรณ่์ในการกำาหนดิ์กฎระเบ่ยบทางเทคนิค  
(Technical Regulations) มาตรฐาน (Standards) แลัะ
กระบวันการตรวัจสัอบแลัะรับรอง (Conformity  
Assessment Procedures) ท่�ไม่ก่อให้เกิดิ์อุปสัรรคต่อ
การค้าระหว่ัางประเทศ
 สัำานักงานมาตรฐานผลัิตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม  
ได้ิ์รับมอบหมายจากคณ์ะรัฐมนตร่ให้เป็นแกนกลัาง 
ในการปฏิิบัติตามพันธิกรณ่์ควัามตกลัง TBT แลัะ 
ทำาหน้าท่� เป็นศ้นย์ตอบข้อซัึ่กถามด้ิ์านกฎระเบ่ยบ 
(Enquiry Point) แลัะหน่วัยงานกลัางในการแจ้งกฎระเบ่ยบ  
(Notification Authority) ของไทย ยกเว้ันสิันค้าเกษตร
แลัะอาหาร
 ในปี 2563 สัำานักงานได้ิ์ติดิ์ตามการออกกฎระเบ่ยบ
ของประเทศสัมาชิัก WTO ท่�อาจส่ังผลักระทบต่อการค้า
แลัะการสั่งออกของไทยให้ภาคอุตสัาหกรรมแลัะ 
ผ้้ท่�เก่�ยวัข้องทุกภาคส่ัวันของประเทศรับทราบแลัะ 
เตร่ยมควัามพร้อมล่ัวังหน้าก่อนกฎระเบ่ยบดัิ์งกล่ัาวั 
จะม่ผลับังคับใช้ั จำานวันกว่ัา 800 กฎระเบ่ยบ 
 สัำานักงานยังปฏิิบัติหน้าท่�เป็นผ้้แทนไทยเข้าร่วัม
ประชุัม WTO/TBT ณ์ นครเจน่วัา สัมาพันธิรัฐสัวิัสั  
ซึึ่�งจัดิ์ขึ�นเป็นประจำา ปีลัะ 3 ครั�ง เพ้�อปกป้องผลัประโยชัน์
ทางการค้าของประเทศ โดิ์ยได้ิ์แสัดิ์งข้อกังวัลัทางการค้า

TISI and WTO Agreement on Technical Barriers 
to Trade (TBT)

 Thailand has become member of the 
Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT) 
under the World Trade Organization (WTO) since 
1993. Members have an obligation to ensure 
that their technical regulations, standards and 
conformity assessment procedures do not  
create unnecessary obstacles to trade. 
 TISI has been assigned by the cabinet  
to be the focal point in complying with the 
obligation of the TBT agreement. Moreover,  
TISI is an enquiry point and notification authority 
concerning technical regulations, standards and 
conformity assessment procedures of all  
products with exception of agricultural product 
and food.
 In 2020, TISI has circulated approximately 
800 notifications of draft technical regulations 
issued by WTO members which may affect trade 
and export of Thailand to the Thai industry and 
relevant organizations for information and  
comments before the technical regulations 
come into effect.
 TISI represented Thailand in the WTO/TBT 
meetings which are held 3 times a year in  
Geneva, Switzerland in order to protect the 
interest in trade of the country. In the meetings, 
TISI expressed concern on the technical  
regulations of other WTO members which  
may affect trade and export of Thailand and 
gave clarification to the trade concerns of WTO 
members regarding technical regulations of 
Thailand as follows:
 • Trade concern of Thailand on the  
  technical regulation of Vietnam  
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ต่อกฎระเบ่ยบของสัมาชิักท่�ส่ังผลักระทบต่อการส่ังออก
ของไทยแลัะตอบช่ั�แจงข้อกังวัลัของต่างประเทศท่�ม่ต่อ
การออกกฎระเบ่ยบของไทยด้ิ์วัยเช่ันกัน อาทิ
 • ข้อกังวัลัทางการค้าของไทยต่อกฤษฎ่กา  
  ฉบับท่� 116 (Decree 116/2017/ND-CP)  
  กำาหนดิ์กฎระเบ่ยบแลัะเง้�อนไขในการผลิัต  
  ประกอบ นำาเข้า การประกันแลัะซ่ึ่อมบำารุง 
  รถยนต์ของเว่ัยดิ์นาม
 • ข้อกังวัลัทางการค้าของประเทศสัมาชิักต่อ  
  ประกาศเร้�องหลัักเกณ์ฑ์์ วิัธ่ิการแลัะเง้�อนไข 
  เก่�ยวักับฉลัากของเคร้�องด้ิ์�มแอลักอฮอล์ั  
  ของกรมควับคุมโรค
 • ข้อกังวัลัทางการค้าของประเทศสัมาชิักต่อ  
  กฎกระทรวังการคลััง เร้�อง การอนญุาตนำาสุัรา 
  เข้ามาในราชัอาณ์าจักร แลัะประกาศ 
  กรมสัรรพสัามติ เร้�อง กำาหนดิ์มาตรฐานคณุ์ภาพ 
  สุัราท่�นำาเข้ามาในราชัอาณ์าจักร 
 • ข้อกังวัลัทางการค้าของประเทศสัมาชิักต่อ 
  ร่างประกาศกระทรวังอุตสัาหกรรมเร้�องบัญช่ั 
  รายช้ั�อวััตถุอันตราย (ฉบับท่� ...) พ.ศ. ...  
  ซึึ่�งปรับสัารพาราควัอตแลัะคลัอร์ไพริฟัอสั  
  ให้เป็นวััตถุอันตรายชันิดิ์ท่� 4 แลัะจำากัดิ์การใช้ั 
  สัารไกลัโฟัเซึ่ต

บันัทึกความร่วมม่อุระหว่าง สมอุ. แลัะ The Industrial 
and Product Safety Policy Group, Ministry of 
Economy, Trade and Industry (METI)

 สัมอ. ร่วัมกับกระทรวังเศรษฐกิจ การค้า แลัะ
อุตสัาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and 
Industry: METI) National Institute of Technology 
and Evaluation (NITE) แลัะ Association for Overseas 
Technical Cooperation and Sustainable Partnerships 
(AOTS) ประเทศญ่�ปุ่น จัดิ์โครงการฝึ้กอบรมแลัะศึกษา 
ด้ิ์งานเร้�อง ควัามปลัอดิ์ภัยของผลิัตภัณ์ฑ์์ (Product Safety) 
ต่อเน้�องเป็นเวัลัา 3 ปี ระหว่ัางปี พ.ศ. 2560-2563  
เพ้�อถ่ายทอดิ์วิัธ่ิการเก็บข้อม้ลัอุบัติเหตุท่�เก่�ยวัข้องกับ
ผลิัตภัณ์ฑ์์แลัะควัามชัำานาญในการวิัเคราะห์สัาเหตุของ
อุบัติเหตุท่�เกิดิ์ขึ�นกับผลิัตภัณ์ฑ์์ ให้แก่เจ้าหน้าท่�ของรัฐ
แลัะผ้้ประกอบการของไทยเพ้�อนำามาประยุกต์ใช้ัในการ
วิัเคราะห์ควัามเสั่�ยงในการเกิดิ์อุบัติเหตุ หลัักส้ัตรการ 
ฝึ้กอบรมแลัะศึกษาด้ิ์งาน ประกอบด้ิ์วัย การฝึ้กอบรม 

  regarding regulation and condition  
  in the production, assembly, import  
  guarantee and maintenance of motor  
  vehicles. (Decree 116/2017/ND-CP)
 • Trade concern of WTO members on  
  the Notification of Department of  
  Disease Control of Thailand on the  
  criteria, procedure and condition  
  regarding label of alcoholic drink.
 • Trade concern of WTO members on  
  the Notification of Ministry of Finance  
  of Thailand on the import of alcohol  
  into the Kingdom and on the Notification  
  of the Excise Department of Thailand  
  on the standard of alcohol quality to  
  be brought into the Kingdom.
 • Trade concern of WTO members on  
  the draft Notification of Ministry of  
  Industry of Thailand on the list of  
  hazardous substances (No…) B.E. which  
  puts paraquat and chlorpyrifos in the  
  list of hazardous substances type 4 and  
  limit the use of glyphosate.

MoU between TISI and the Industrial and Product 
Safety Policy Group, Ministry of Economy, 
Trade and Industry (METI), Japan

 TISI has cooperated with 3 organizations 
of Japan, namely, Ministry of Economy, Trade 
and Industry (METI), National Institute of  
Technology and Evaluation (NITE) and the  
Association for Overseas Technical Cooperation 
and Sustainable Partnership (AOTS) in the 3-year 
project of training and study visit concerning 
product safety. The objective of the project was 
to transfer to the Thai government officials and 
the manufacturers the knowledge of information 
compilation concerning the occurrence of  
accidents relating to products as well as  
expertise in the analysis of the cause of accident 
so that they can apply in the risk analysis. The 
training course and study visit comprises two 
trainings in Thailand and a study visit in Japan. 
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ในประเทศไทย 2 ครั�ง แลัะศึกษาด้ิ์งานในประเทศญ่�ปุ่น 
1 ครั�ง โดิ์ยม่ผลิัตภัณ์ฑ์์ท่�นำามาศึกษา ดัิ์งน่�
 ปีท่� 1: หม้อหุงข้าวั กระทะไฟัฟ้ัา เตาร่ดิ์ ไดิ์ร์เป่าผม 
เคร้�องปรับอากาศ แบตเตอร่�ลิัเท่ยม
 ปีท่� 2: ไฟัแช็ักก๊าซึ่ หมวักนิรภัยสัำาหรับผ้้ใช้ั 
ยานพาหนะ เตาก๊าซึ่ในครัวัเร้อน เลัเซึ่อร์พอยเตอร์ แลัะ
ของเล่ันท่�ทำาด้ิ์วัยพลัาสัติก
 ปีท่� 3: ชุัดิ์สัายพ่วัง เตาไมโครเวัฟั เคร้�องปรับอากาศ 
พัดิ์ลัมไฟัฟ้ัา แลัะการจัดิ์ทำาฐานข้อม้ลั
 สัมอ. ในฐานะผ้้ประสัานงานการฝ้ึกอบรมได้ิ์เชิัญ
หน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง ได้ิ์แก่ กองพิส้ัจน์หลัักฐานกลัาง (พฐ.) 
ภายใต้สัำานักงานตำารวัจแห่งชัาติ (สัตชั.) สัำานักงาน 
คณ์ะกรรมการคุ้มครองผ้้บริโภค (สัคบ.) รวัมทั�ง 
ห้องปฏิิบัติการต่างๆ เข้าร่วัมการฝึ้กอบรมมาโดิ์ยตลัอดิ์ 
เน้�องจากเห็นว่ัาประเทศไทยยังไม่ม่หน่วัยงานทำาหน้าท่�
ในการศกึษา วิัเคราะห์ แลัะรวับรวัมขอ้ม้ลัท่�เก่�ยวัข้องกับ
อุบัติเหตุอย่างจริงจังแลัะเป็นระบบ หากหน่วัยงาน 
ท่�เก่�ยวัข้องได้ิ์เข้าร่วัมการอบรม แลัะม่การบ้รณ์าการ 
การทำางานระหวั่างกันโดิ์ยการเช้ั�อมโยงข้อม้ลัอุบัติเหตุ
จากการใช้ัผลิัตภัณ์ฑ์์ของผ้้บริโภคในประเทศไทย  
จะทำาให้เกิดิ์การทำางานท่�เป็นระบบแลัะม่ประสิัทธิิภาพ 
ซึึ่�งจะช่ัวัยลัดิ์ควัามเส่ัยหายทั�งต่อช่ัวิัตแลัะทรัพย์สิันของ
ผ้้บริโภคไดิ์้แลัะเพ้�อให้การประสัานการทำางานระหวั่าง
หน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้องเป็นร้ปธิรรม สัมอ. พฐ. แลัะ สัคบ. 
ได้ิ์ร่วัมกันจัดิ์ตั�งคณ์ะทำางานเคร้อข่ายบ้รณ์าการงาน 
ด้ิ์านควัามปลัอดิ์ภัยของผลิัตภัณ์ฑ์์ โดิ์ยคณ์ะทำางาน 
ได้ิ์เริ�มประสัานข้อม้ลัควัามปลัอดิ์ภัยผลิัตภัณ์ฑ์์ แลัะ 
จัดิ์ทำาคลิัปวิัด่ิ์โอเพ้�อเป็นส้ั�อประชัาสััมพันธ์ิในการสัร้าง
ควัามตระหนักด้ิ์านควัามปลัอดิ์ภัย ด้ิ์วัยควัามร่วัมม้อ
ระหว่ัาง สัมอ. METI แลัะ NITE ในการจัดิ์การฝึ้กอบรม
ตลัอดิ์ระยะเวัลัา 3 ปี แลัะด้ิ์วัยการตระหนักถึง 
ควัามสัำาคัญในเร้�องควัามปลัอดิ์ภัยของผลิัตภัณ์ฑ์์นำาไปส่้ั
การลังนามบันทึกควัามร่วัมม้อระหว่ัาง สัมอ. แลัะ  
The Industrial and Product Safety Policy Group, 
Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 
เม้�อวัันท่� 11 กุมภาพันธ์ิ 2563 เพ้�อการแลักเปล่ั�ยนข้อม้ลั
อุบัติเหตุร้ายแรงท่�เกิดิ์ขึ�นในประเทศไทยแลัะประเทศญ่�ปุ่น 
รวัมทั�งกฎระเบ่ยบแลัะข้อบังคับเพ้�อนำามาพัฒนา
ผลิัตภัณ์ฑ์์ แลัะกฎหมายท่�เก่�ยวัข้องต่อไป โดิ์ยภายหลััง
การลังนาม สัมอ. แลัะ METI ได้ิ์เริ�มการประชุัมหาร้อ 
เพ้�อการแลักเปลั่�ยนข้อม้ลัท่�ม่ควัามสันใจร่วัมกันแลัะ 
จะได้ิ์กำาหนดิ์กิจกรรมภายใต้การจัดิ์ทำาบันทึกควัามร่วัมม้อ
ดัิ์งกล่ัาวัต่อไป

The products covered by the training courses 
were as follows:
 • First-year training: rice cooker, electric 
pan, iron, hair dryer, air conditioner, lithium 
battery
 • Second-year training: gas lighter, safety 
helmet for vehicle, household gas stove, laser 
pointer, plastic toy
 • Third-year training: extension cord set, 
microwave oven, air conditioner, electric fan. 
Database preparation 
 As coordinator of the training program, TISI 
had invited relevant organizations to attend the 
training, namely, Office of the Consumer  
Protection Board, Central Police Forensic  
Science Division, Royal Thai Police as well as 
different laboratories. Presently, there is no 
organization in Thailand responsible for the 
study, analysis and compilation of information 
relating to accident as a system, the training and 
integration of work by linking information among 
relevant organizations will systemize the work 
with efficiency resulting in less damage to life 
and property of the consumers. To materialize 
the cooperation among relevant organizations, 
a working group on integrated network concerning 
product safety has been established comprising 
TISI, Central Police Forensic Science Division, 
Royal Thai Police and Office of the Consumer 
Protection Board. The working group has started 
cooperation in product safety information by 
preparing video clip as a publicizing media  
to raise awareness in safety. Realizing the  
importance of product safety, TISI and the  
Industrial and Product Safety Policy Group of 
METI signed the MoU on 11 February 2020 to 
exchange information on serious accidents  
occurring in both countries as well as on rules 
and regulations in order to develop their products 
and related law. After the signing, the two  
sides had a meeting to discuss the exchange of 
information of mutual interest and future plan.
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การจัดทำาความตกลังต่างๆ ในัด้านัการมาตรฐานั
กลัุ่มทำาความตกลังยอุมรับร่วมด้านัการมาตรฐานั 
กอุงบริหารมาตรฐานัระหว่างประเทศู

 สัมอ. ในฐานะท่�เป็นหน่วัยงานกลัางในการปฏิิบัติ
ตามพันธิกรณ่์ควัามตกลังว่ัาด้ิ์วัยอุปสัรรคทางเทคนิค 
ต่อการค้าขององค์การการค้าโลัก (WTO/TBT Agreement: 
WTO/TBT) แลัะในฐานะหน่วัยงานควับคุมกฎระเบ่ยบ
แลัะคุ้มครองผ้้บริโภคของประเทศไทย ได้ิ์เข้าไปม่ส่ัวันร่วัม
ในการเจรจาจัดิ์ทำาควัามตกลังด้ิ์านการมาตรฐานภายใต้
นโยบายของรัฐบาลัในการเปิดิ์เสัร่ทางการค้าแลัะการลังทุน 
แสัวังหาล่้ัทางในการลัดิ์ค่าใช้ัจ่ายในการดิ์ำาเนินการ เช่ัน 
การลัดิ์/ขจัดิ์ มาตรการท่�มิใช่ัภาษ่ (NTMs) โดิ์ยได้ิ์รับ 
มอบหมายจากกระทรวังพาณิ์ชัยใ์ห้รับผิดิ์ชัอบการเจรจา
เร้�องการลัดิ์อุปสัรรคทางเทคนิคต่อการค้าภายใต้การจัดิ์ทำา 
ควัามตกลังการค้าเสัร่ (Free Trade Agreement: FTA) 
ซึึ่�งช้ั�อข้อบทอาจใช้ั Technical Barriers to Trade (TBT) 
หร้อ Standards, Technical Regulations and  
Conformity Assessment Procedures (STRACAP) 
โดิ์ยการเจรจาม่เป้าหมายให้ข้อบทม่เน้�อหาเพิ�มเติมจาก
ควัามตกลัง TBT (WTO-TBT Plus) เพ้�ออำานวัยควัามสัะดิ์วัก
ในการค้าระหว่ัางประเทศค่้ภาค่ นอกจากน่� สัมอ. ได้ิ์เข้าร่วัม
เจรจาจัดิ์ทำาข้อตกลังยอมรับร่วัมด้ิ์านการมาตรฐาน 
ในภ้มิภาคอาเซ่ึ่ยน แลัะเจรจาจัดิ์ทำาควัามร่วัมม้อ 
ด้ิ์านการมาตรฐานกับหน่วัยงานต่างประเทศ สัรุป 
การดิ์ำาเนินงานในการจัดิ์ทำาควัามตกลังในปีงบประมาณ์ 
พ.ศ. 2563 ทั�งท่�ดิ์ำาเนินการในส่ัวันท่�เก่�ยวัข้องแล้ัวัเสัรจ็ 
แลัะอย้ร่ะหว่ัางการเจรจา ดัิ์งน่�
 1. ข้อบท Standards, Technical Regulations 
and Conformity Assessment Procedures  
(STRACAP) ภายใต้ควัามตกลังหุ้นส่ัวันเศรษฐกิจระดัิ์บ
ภ้มิภาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership: RCEP)
 ขอบข่าย เน้�อหาข้อบทยกระดัิ์บการปฏิิบัติตาม
ควัามตกลังว่ัาด้ิ์วัยอุปสัรรคทางเทคนิคต่อการค้า  
(Technical Barriers to Trade: TBT) ทำาให้มั�นใจว่ัา 
การดิ์ำาเนินงานดิ์้านมาตรฐาน กฎระเบ่ยบทางเทคนิค 
แลัะกระบวันการตรวัจสัอบแลัะรับรอง ไม่ก่อให้เกิดิ์
อุปสัรรคต่อการค้าท่�ไม่จำาเป็น ส่ังเสัริมควัามเข้าใจร่วัมกัน 
เพิ�มควัามโปร่งใสัในการดิ์ำาเนินงานแลัะกำาหนดิ์ให้ม่การ
ปรึกษาหาร้อปัญหาทางเทคนคิ เพ้�ออำานวัยควัามสัะดิ์วัก
ในการค้าสิันค้าระหว่ัางประเทศภาค่

Agreements in standardization

 As the focal point in complying with the 
obligation of the Agreement n Technical Barriers 
to Trade (TBT) under the World Trade Organization 
(WTO) and as a regulatory body responsible for 
consumer protection, TISI has been involved in 
the negotiation of the agreements to be made 
under the government policy in free trade and 
investment such as reduction and elimination 
of non-tariff measures. TISI has been entrusted 
by the Ministry of Trade to be responsible for 
the negotiation of the chapter on Technical 
Barriers to Trade (TBT) or Standards, Technical 
Regulations and Conformity Assessment  
Procedures (STRACAP) under the Free Trade 
Agreement. The negotiation aims at including  
in the chapter additional provisions to that 
contained in the WTO/TBT Agreement (WTO-TBT 
Plus) to facilitate trade between parties.  
Moreover, TISI has been involved in the  
negotiation of mutual recognition arrangements 
in ASEAN as well as agreements in standardization 
with foreign organizations. In 2020, completed 
agreements and the agreements in the process 
of negotiation are as follows:
 1. Standards, Technical Regulations and 
Conformity Assessment Procedures (STRACAP) 
under the Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP)
 Scope: Enhanced implementation of WTO 
Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT) 
to ensure that standards, technical regulations 
and conformity assessment procedures do not  
create unnecessary obstacles to trade. Promote 
mutual understanding and increase transparency 
in the work. Possibility to hold consultation 
regarding technical problem for trade facilitation 
among the parties.
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 สถานะ ดิ์ำาเนินการเจรจาแล้ัวัเสัร็จ โดิ์ยประเทศ
สัมาชัิกม่แผนท่�จะลังนามควัามตกลังเด้ิ์อนพฤศจิกายน 
2563
 2. การจดัิ์ทำาข้อตกลังยอมรบัร่วัมผลัการตรวัจสัอบ
แลัะรับรองผลิัตภัณ์ฑ์์ยานยนต์ของอาเซ่ึ่ยน (ASEAN 
Mutual Recognition Arrangement on Type  
Approval for Automotive Products: ASEAN AP 
MRA)
 ขอบข่าย ครอบคลุัมผลิัตภัณ์ฑ์์ยานยนต์ จำานวัน 
19 รายการ เพ้�อยกระดัิ์บควัามร่วัมม้อระหว่ัางประเทศ
สัมาชิักในการรับรองควัามปลัอดิ์ภัย คุณ์ภาพ แลัะ 
การปกป้องสิั�งแวัดิ์ล้ัอม สัร้างตลัาดิ์เด่ิ์ยวัแลัะลัดิ์อุปสัรรค 
ทางเทคนิคต่อการค้า แลัะเพิ�มการใช้ัประโยชัน์แลัะ 
สัร้างข่ดิ์ควัามสัามารถของหน่วัยตรวัจสัอบระหวั่าง
ประเทศสัมาชิัก
 สถานะ ดิ์ำาเนินการเจรจาแลั้วัเสัร็จ โดิ์ยอาเซ่ึ่ยน 
ม่แผนท่�จะลังนามข้อตกลังในเด้ิ์อนสิังหาคม 2563
 3. การจดัิ์ทำาข้อตกลังยอมรบัร่วัมสัำาหรับผลิัตภัณ์ฑ์์
วััสัดุิ์อาคารแลัะสิั�งก่อสัร้างของอาเซ่ึ่ยน (ASEAN Sectoral 
MRA for Building and Construction Materials:  
ASEAN BC MRA)
 ขอบข่าย ครอบคลุัมผลิัตภัณ์ฑ์์วััสัดุิ์อาคาร 
แลัะสิั�งก่อสัร้าง (เหล็ักเส้ัน ป้นซ่ึ่เมนต์ปอร์ตแลันด์ิ์  
แลัะกระจกโฟัลัต) เพ้�ออำานวัยควัามสัะดิ์วักในการยอมรับ 
ผลัการตรวัจสัอบ แลัะ/หร้อการรับรองผลิัตภัณ์ฑ์์ 
เพ้�อนำามาใช้ัสัำาหรับดิ์ำาเนินการตามกฎระเบ่ยบประเทศ
สัมาชิัก
 สถานะ ดิ์ำาเนินการเจรจาแลั้วัเสัร็จ โดิ์ยอาเซ่ึ่ยน 
ม่แผนท่�จะลังนามข้อตกลังในปี 2563
 4. ข้อบทอุปสัรรคทางเทคนิคต่อการค้า ภายใต้
ควัามตกลังการค้าเสัร่ไทย-ตุรก่
 ขอบขา่ย ครอบคลุัมการดิ์ำาเนินงานด้ิ์านมาตรฐาน 
กฎระเบ่ยบทางเทคนิค แลัะกระบวันการตรวัจสัอบแลัะ
รับรอง การเสัริมสัร้างควัามร่วัมม้อแลัะแลักเปล่ั�ยนข้อม้ลั
ระหว่ัางกัน เพ้�ออำานวัยควัามสัะดิ์วักในการค้าของ 
ทั�งสัองฝ่้าย
 สถานะ อย้ใ่นระหว่ัางการเจรจา

 Status: Completed. The agreement would 
be signed in November 2020
 2. ASEAN Mutual Recognition Arrangement 
on Type Approval for Automotive Products 
(ASEAN AP MRA)
 Scope: Cover 19 automotive products. 
The purpose is to upgrade the cooperation  
in ASEAN in certification of safety, quality,  
environmental protection, to create Single  
Market and to reduce technical barriers to trade, 
to make use of the inspection bodies of the 
ASEAN member countries and to increase their 
competency 
 Status: Completed. The agreement would 
be signed in August 2020.
 3. ASEAN Sectoral MRA for Building and 
Construction Materials (ASEAN BC MRA)
 Scope: Cover products in building and 
construction materials (steel bar, Portland  
cement, float glass). The purpose is to facilitate 
mutual recognition of the result of the  
inspection and/or certification of the products 
in compliance with the law of the member 
countries. 
 Status: Completed. The agreement would 
be signed in 2020.
 4. Technical Barriers to Trade under the 
Thailand-Turkey Agreement
 Scope: Cover standards, technical  
regulations and conformity assessment  
procedures. Strengthen cooperation and  
information exchange for trade facilitation
 Status: In process
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 5. การจัดิ์ทำาบันทึกควัามเข้าใจ (Memorandum 
of Understanding: MoU) ระหว่ัางสัมาพันธ์ิเหล็ักแลัะ
เหล็ักกล้ัาแห่งประเทศญ่�ปุ่น (The Japan Iron and 
Steel Federation: JISF) กับ สัมอ.
 ขอบข่าย ครอบคลุัมการนำามาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์
อุตสัาหกรรมญ่�ปุ่น (Japanese Industrial Standards:  
JIS) สัาขาเหล็ักแลัะเหล็ักกล้ัา มาใช้ัประโยชัน์ในการ
กำาหนดิ์มาตรฐานผลัติภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม แลัะการเสัริมสัร้าง
ควัามร่วัมม้อแลัะแลักเปล่ั�ยนข้อม้ลัระหว่ัางกัน
 สถานะ อย้่ในระหวั่างการเจรจา

กรอุบความร่วมมอุ่ด้านัมาตรฐานัขอุงอุงค์กรภัมิ้ภัาค

 1. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและ
คุณภาพของอาเซียน (ACCSQ) 
 สัมอ. ได้ิ์เข้าร่วัมประชุัมคณ์ะกรรมการท่�ปรึกษา
ด้ิ์านมาตรฐานแลัะคุณ์ภาพของอาเซ่ึ่ยน (ASEAN  
Consultative Committee for Standards and  
Quality: ACCSQ) ครั�งท่� 53 ผ่านระบบการประชุัม 
ทางไกลั (Video Conference) ระหวั่างวัันท่� 13-14 
กรกฎาคม 2563 แลัะได้ิ์ส่ังมอบตำาแหน่งประธิาน 
ACCSQ ให้กับหน่วัยงาน Directorate for Standards, 
Metrology and Quality (STAMEQ) ของเว่ัยดิ์นาม  
ซึึ่�งจะทำาหน้าท่�เป็นประธิาน ACCSQ ในปี 2563 โดิ์ย 
ท่�ประชุัมได้ิ์เห็นพ้องให้ประเทศสัมาชิักเร่งดิ์ำาเนินการ
ภายในประเทศเก่�ยวักับข้อตกลัง จำานวัน 3 ฉบับ  
ให้รัฐมนตร่เศรษฐกิจอาเซ่ึ่ยนสัามารถลังนามได้ิ์ภายในปี 
2563 ได้ิ์แก่ (1) ข้อตกลังยอมรับร่วัมผลัการตรวัจสัอบ
แลัะรับรองผลิัตภัณ์ฑ์์ยานยนต์อาเซ่ึ่ยน (ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Type Approval for 
Automotive Products) (2) ข้อตกลังยอมรับร่วัม 
ผลัการตรวัจสัอบแลัะรับรองสัาขาวััสัดุิ์อาคารแลัะ 
สิั�งก่อสัร้างของอาเซ่ึ่ยน (ASEAN Sectoral Mutual 
Recognition Arrangement for Building and  
Construction Material) แลัะ (3) กรอบข้อตกลังยอมรับ
ร่วัมในผลัการตรวัจสัอบแลัะการรับรองของอาเซ่ึ่ยน  
(ASEAN Framework Agreement on Mutual  
Recognition Arrangements) ฉบับปรับปรุงแก้ไข 
ซึึ่�งเป็นผลัจากการผลัักดิ์นัของไทยเพ้�อให้การดิ์ำาเนินการ
ตามพันธิกรณ่์ของข้อตกลังดัิ์งกล่ัาวัเกิดิ์ผลัท่�เป็นร้ปธิรรม
ได้ิ์โดิ์ยเร็วั

 5. Memorandum of Understanding (MoU)  
between TISI and The Japan Iron and Steel  
Federation (JISF)
 Scope: Cover the use of Japanese Industrial 
Standards (JIS) in iron and steel in the development 
of Thai Industrial Standards (TIS). Strengthen 
cooperation and information exchange
 Status: In process

Regional cooperation in standardization 

 1. ASEAN Consultative Committee for 
Standards and Quality (ACCSQ) 
 TISI attended the 53rd meeting of ACCSQ 
held during 13-14 July 2020 through video  
conference. Thailand handed over the ACCSQ  
chairmanship to Vietnam’s Directorate for  
Standards, Metrology and Quality (STAMEQ). The 
meeting requested member countries to expedite 
the internal matters of the respective countries 
concerning the following 3 agreements for  
signing by the ASEAN Economic Ministers in 2020:
(1) ASEAN Mutual Recognition Arrangement on 
Type Approval for Automotive Products (2) 
ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement 
for Building and Construction Material (3) ASEAN 
Framework Agreement on Mutual Recognition 
Arrangements (amendment) as a result of the 
request of Thailand to realize the agreement as 
soon as possible. 
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 นอกจากน่� ท่�ประชุัมขอให้ประเทศสัมาชักิพิจารณ์า
ร้ปแบบวิัถ่ช่ัวิัตใหม่ (New Normal) ของการประชุัม 
ACCSQ แลัะคณ์ะทำางานภายใต้ ACCSQ ท่�ม่กำาหนดิ์ 
จัดิ์ประชุัมแบบปกติ (Physical Meeting) ปีลัะ 2 ครั�ง 
ว่ัาควัรลัดิ์การประชุัมตามปกติเหล้ัอปีลัะครั�งแลัะจัดิ์ประชุัม
ผ่านระบบออนไลัน์อ่ก 1 ครั�งหร้อไม่ โดิ์ยพิจารณ์าถึงข้อด่ิ์
ของการประชุัมออนไลัน์ท่�ประหยัดิ์ทั�งเวัลัาแลัะต้นทุน 
รวัมถึงสัอดิ์รับกับสัถานการณ์์การแพร่ระบาดิ์ของเช้ั�อไวัรัสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ด้ิ์วัย

 2. คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานและ 
การรับรองของเอเปค (APEC SCSC) 
 สัมอ. ได้ิ์เข้าร่วัมประชุัมคณ์ะอนุกรรมการ 
ด้ิ์านมาตรฐานแลัะการรับรองของเอเปค (APEC  
Sub-Committee on Standards and Conformance: 
APEC SCSC) ครั�งท่� 1/2563 ระหวั่างวัันท่� 9-10 
กุมภาพันธ์ิ 2563 ณ์ เม้องป้ตราจายา มาเลัเซ่ึ่ย แลัะ  
ครั�งท่� 2/2563 ระหว่ัางวัันท่� 14-15 กันยายน 2563  
ผ่านระบบการประชุัมทางไกลั โดิ์ยท่�ประชุัมได้ิ์หาร้อ 
ในประเด็ิ์นสัำาคัญ เช่ัน แผนงานการปรับมาตรฐาน  
(Voluntary Action Plan: VAP) ให้สัอดิ์คลั้องกับ
มาตรฐานระหวั่างประเทศ การดิ์ำาเนินกิจกรรมด้ิ์าน
มาตรฐานแลัะการรับรองเพ้�อสันับสันุนการเป็นเศรษฐกิจ
ดิิ์จิทัลั เช่ัน การแลักเปลั่�ยนแนวัปฏิิบัติท่�ด่ิ์ในการพัฒนา
โครงสัร้างพ้�นฐานด้ิ์านควัามปลัอดิ์ภัยทางไซึ่เบอร์ 
เทคโนโลัย่ Block Chain หร้อบัญช่ัธุิรกรรมแบบไม่ม่
ระบบข้อม้ลักลัาง (Distributed Ledger Technology) 
รวัมถึงข้อเสันอโครงการท่�เก่�ยวัข้องกับการรับม้อการ 
แพร่ระบาดิ์ของเช้ั�อไวัรัสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่ัน 
การใช้ัเทคโนโลัย่การผลิัตแบบเพิ�มเน้�อวััสัดุิ์ในการผลิัต

 Moreover, the meeting requested members 
to consider the “New Normal” for the meeting 
of ACCSQ and its sub-committees whether the 
physical meeting which is held twice a year 
should be reduced to be once a year and the 
other meeting should be online. The advantage 
of the online system is time and cost-saving and 
suitable for the situation of COVID-19 outbreak.   

 2. APEC Sub-committee on Standards 
and Conformance (APEC SCSC)
 TISI attended the first meeting of APEC 
SCSC held during 9-10 February 2020 at Putrajaya 
in Malaysia and the second meeting held during 
14-15 September 2020 through video conference. 
The meeting discussed Voluntary Action Plan 
(VAP) to be in line with the international standards 
and the activity in standards and conformity to 
support digital economy such as exchange of 
best practice in the development of cyber security 
infrastructure including blockchain technology 
or distributed ledger technology. Moreover, the 
meeting discussed project proposal to handle 
the COVID-19 situation such as the use of Additive 
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ผลิัตภัณ์ฑ์์ทางการแพทย์ การใช้ัเทคโนโลัย่โดิ์รน 
เพ้�อสัำารวัจติดิ์ตามพ้�นท่�สัาธิารณ์ะแลัะส่ังมอบสิั�งของ 
ในสัถานการณ์์การแพรร่ะบาดิ์ของโควัดิิ์-19 ซึึ่�งสัอดิ์คล้ัอง
กับหัวัข้อหลััก (Theme) ของเอเปค ประจำาปี 2563 ค้อ 
“การใช้ัประโยชัน์ส้ังสุัดิ์จากศักยภาพของมนุษย์เพ้�อ
อนาคตท่�รุ่งเร้องร่วัมกัน (Optimising Human Potential 
Towards a Future of Shared Prosperity)” 
เพ้�อผลัักดัิ์นควัามร่วัมม้อด้ิ์านการค้า การลังทุน แลัะ 
ด้ิ์านเศรษฐกิจดิิ์จิทัลั นวััตกรรม แลัะเทคโนโลัย่ ควับค่้ 
ไปกับการกำาหนดิ์วิัสััยทัศน์ของเอเปคภายหลัังปี 2563 
(Post-2020 Vision)

 3.สภามาตรฐานแห่งภาคพื้นแปซิฟิก (PASC)
 สัมอ. เป็นสัมาชิักผ้้แทนประเทศไทยในสัภา
มาตรฐานแห่งภาคพ้�นแปซิึ่ฟิัก (Pacific Area Standards 
Congress: PASC) ท่�เกิดิ์จากการรวัมกลุ่ัมของสัถาบัน
มาตรฐานแห่งชัาติในภ้มิภาคแปซิึ่ฟิัก เพ้�อเป็นเวัท่หาร้อ
แลัะแลักเปลั่�ยนข้อคิดิ์เห็นแลัะให้ข้อเสันอแนะแก่
องค์การมาตรฐานระดัิ์บสัากลั เน้�องจากสัถานการณ์์การ
แพร่ระบาดิ์ของเช้ั�อไวัรัสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
จึงทำาให้ต้องเล้ั�อนการประชุัมประจำาปี PASC Annual 
General Meeting ครั�งท่� 43 ในชั่วังเด้ิ์อนพฤษภาคม 
2563 ไปเป็นช่ัวังเวัลัาเด่ิ์ยวักันในปี 2564 โดิ์ยรัสัเซ่ึ่ย 
ยงัยนิด่ิ์รับเป็นเจ้าภาพจัดิ์การประชุัมในปี 2564 ในการน่� 
ประเทศสัมาชักิได้ิ์พิจารณ์าให้การรับรองแผนยทุธิศาสัตร์
ของ PASC ประจำาปี 2564-2568 (PASC Strategic Plan 
2021-2025) ท่�กำาหนดิ์วิัสััยทัศน์ ค้อ “เสัริมสัร้างควัาม
ร่วัมม้อระดิ์ับภ้มิภาคผ่านการเป็นผ้้นำานวััตกรรม แลัะ
ควัามร่วัมม้อด้ิ์านการมาตรฐานแลัะการรับรอง 

Manufacturing technology for medical product, 
the use of drone technology for monitoring 
public area and goods delivery in the COVID-19 
situation. The agenda was in line with the 2020 
theme of APEC which was “Optimizing Human 
Potential Towards a Future of Shared Prosperity” 
to promote cooperation in trade and investment 
and digital economy, innovation and technology 
as well as APEC’s post-2020 vision.

 3. Pacific Area Standards Congress 
(PASC)
 TISI represents Thailand in PASC which is 
a grouping of the national standards bodies in 
Pacific area as a forum to exchange views and 
to give recommendations to the international 
standardization organizations. Due to the situation 
of COVID-19, the 43rd PASC Annual General  
Meeting which was scheduled to be in May 2020 
was postponed to be organized in the same 
period in 2021 hosted by Russia. In the interim, 
members gave approval to PASC Strategic Plan 
2021-2025 with the vision of enhanced regional 
cooperation through leadership, innovation  
and cooperation in standards and conformity 
assessment to respond timely to the regional 
need. The vision is supported by the following 
strategies: (1) Communication and stakeholders 
engagement (2) Capacity building (3) Trade  
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เพ้�อให้ได้ิ์แนวัทางดิ์ำาเนินงานท่�สันองตอบควัามต้องการ
ของภ้มิภาคได้ิ์ในเวัลัาท่� เหมาะสัม” ประกอบดิ์้วัย
ยุทธิศาสัตร์สัำาคัญ จำานวัน 4 ด้ิ์าน ได้ิ์แก่ (1) การส้ั�อสัาร
แลัะการม่ส่ัวันร่วัมของผ้ม่้ส่ัวันได้ิ์ส่ัวันเส่ัย (2) การเสัรมิสัร้าง
ข่ดิ์ควัามสัามารถ (3) การอำานวัยควัามสัะดิ์วักทางการค้า 
แลัะ (4) นโยบายแลัะการกำากับด้ิ์แลัองค์กร ซึึ่�งจะผลัักดิ์นั
ให้ประเทศสัมาชิักร่วัมม้อกันเพ้�อยกระดัิ์บบทบาทของ 
PASC ในเวัท่สัากลั
 นอกจากน่� ประเทศสัมาชิักได้ิ์ร่วัมแลักเปล่ั�ยน
ข้อม้ลัการดิ์ำาเนินงานด้ิ์านการมาตรฐานเพ้�อรับม้อกับการ
แพร่ระบาดิ์ของโควิัดิ์-19 เช่ัน การเผยแพร่มาตรฐาน 
เก่�ยวักับอุปกรณ์์ทางการแพทย์ให้เข้าถึงได้ิ์ผ่านเว็ับไซึ่ต์
โดิ์ยไม่เส่ัยค่าใช้ัจ่าย แลัะการอำานวัยควัามสัะดิ์วักในการ
บริการด้ิ์านการมาตรฐานผ่านระบบออนไลัน์ โดิ์ยสัามารถ
เข้าถึงข้อม้ลัได้ิ์ท่�เว็ับไซึ่ต์ http://pascnet.org

การประชมุสมัชชาใหญ่ ISO ประจำาปี 2563 ผ่านัระบบ
อุอุนัไลันั์

 องค์การระหวั่างประเทศวั่าด้ิ์วัยการมาตรฐาน 
(International Organization for Standardization: 
ISO) เป็นองค์กรกำาหนดิ์มาตรฐานระหวั่างประเทศ 
ในสัาขาอุตสัาหกรรมต่างๆ เพ้�ออำานวัยควัามสัะดิ์วัก 
ในการแลักเปล่ั�ยนสิันค้าแลัะบริการ รวัมถึงช่ัวัยพัฒนา
ควัามร่วัมม้อระหว่ัางประเทศในด้ิ์านวิัชัาการ วิัทยาศาสัตร์ 
เทคโนโลัย่ แลัะเศรษฐกิจ ยกเว้ันมาตรฐานสัาขาไฟัฟ้ัา
แลัะอิเล็ักทรอนิกส์ัแลัะโทรคมนาคม
 ISO ม่สัมาชัิกทั�งหมดิ์ 165 ประเทศ ซึ่ึ�งมาจาก
หน่วัยงานดิ์้านการกำาหนดิ์มาตรฐานของประเทศนั�นๆ 
เพ่ยงหน่วัยงานเด่ิ์ยวั ประกอบด้ิ์วัย (1) สัมาชิักสัมบ้รณ์์ 
(Member Bodies) 121 ประเทศ รวัมทั�งประเทศไทย 
(2) สัมาชัิกโต้ตอบ (Correspondent Members)  
40 ประเทศ แลัะ (3) สัมาชิักรับข่าวัสัาร (Subscriber 
Members) 4 ประเทศ ม่คณ์ะกรรมการวิัชัาการ 
ท่�จัดิ์ทำามาตรฐาน (Technical Committee: TC,  
Sub-Committee: SC, Project Committe: PC)  
จำานวัน 792 คณ์ะ แลัะม่มาตรฐานท่�ประกาศใช้ัแล้ัวั  
รวัมทั�งสิั�น 23,312 เร้�อง ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสัมาชิัก
ประเภทร่วัมทำางาน (Participating Member หร้อ 
P-Member) แลัะสัมาชิักประเภทสัังเกตการณ์์ (Observing 
Member หร้อ O-Member) ใน TC/SC/PC จำานวัน  
94 แลัะ 220 คณ์ะ ตามลัำาดัิ์บ

facilitation (4) Policy and governance which will 
upgrade the role of PASC in the international 
forum. 
 Moreover, PASC members exchanged  
information concerning standardization activity 
to cope with COVID-19 pandemic such as  
the availability of the standards for medical 
equipment on their respective websites for free 
access and online service in standardization  
of which information can be obtained at  
http://pascnet.org.

Online ISO General Assembly 2020

 The International Organization for  
Standardization (ISO) is an organization which 
develops international standards to facilitate 
the exchange of goods and service and develops 
cooperation in technical fields, science,  
technology and economy except the electrical, 
electronic and telecommunication field.
 ISO has 165 national members with 3 
categories: (1) Member Bodies: national member 
which is the most representative standards  
body in each country. Presently, there are  
121 member bodies including Thailand  
(2) Correspondent Members Currently, there are 
40 correspondent members. (3) Subscriber 
Members ISO has 4 subscriber members. For the 
standard development, ISO has a total number 
of 792 technical committees (TC), Sub-Committees 
(SC) and Project Committees (PC). TISI is  
participating member (P-Member) in 94 TC/SC/
PCs and observing member (O-Member) in 220 
TC/SC/PCs. 

61Tha i  Indus t r ia l  S tandards  Ins t i tu te  Min is t ry  o f  Indus t ryAnnual report 2563



 เน้�องด้ิ์วัยสัถานการณ์์การแพร่ระบาดิ์ของโควิัดิ์-19 
ส่ังผลัให้ทุกประเทศเห็นควัรปฏิิบัติตามข้อแนะนำาของ 
WHO ในการเว้ันระยะห่างทางสัังคม (Social Distance)  
ดัิ์งนั�น ISO จึงยกเลิักการจัดิ์การประชัุมสัมัชัชัาใหญ่  
ISO (General Assembly: GA) ประจำาปี 2563  
ณ์ เม้องอาบ้ดิ์าบ่ สัหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ั โดิ์ยปรับเปล่ั�ยน
จากการประชุัมทั�งระดัิ์บบริหารแลัะวิัชัาการแบบเดิิ์นทาง
ไปเข้าร่วัมประชุัมด้ิ์วัยตนเองเปล่ั�ยนเป็นประชุัมผ่านทาง
ระบบออนไลัน์ ในวัันท่� 24 กันยายน 2563 โดิ์ยปรับเปล่ั�ยน
วิัธ่ิการตอบออกเส่ัยงท่�เก่�ยวัข้องผ่านทางระบบออนไลัน์
ด้ิ์วัยเช่ันกัน ซึึ่�งถ้อว่ัาเป็นการปรับเปล่ั�ยนร้ปแบบ 
การทำางานครั�งแรกแบบ New Normal ตั�งแต่เริ�ม 
ม่การประชุัม ISO เป็นต้นมา
 ทั�งน่� ในการประชุัมสัมัชัชัาใหญ่ ISO ผ่านระบบ
ออนไลัน์ม่สัาระสัำาคัญ ดัิ์งน่�
 1. การจัดิ์ทำาแผนยทุธิศาสัตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2564-
2573 (ISO Strategy 2030) เพ้�อกำาหนดิ์ทิศทางการ
ดิ์ำาเนินงานของ ISO ในอนาคต โดิ์ยได้ิ์กำาหนดิ์วิัสััยทัศน์
ของปี 2573 ในเร้�อง “มาตรฐานทำาให้ช่ัวิัตง่ายขึ�น 
ปลัอดิ์ภัย แลัะด่ิ์ขึ�นกว่ัาเดิิ์ม” (Making People’s lives 
Easier, Safer and Better) ซึึ่�งเป้าประสังค์ ค้อ
  (1) สันับสันุนการใช้ัมาตรฐาน ISO ให้แพร่หลัาย 
   ซึึ่�งผ้้ใช้ัจะได้ิ์ประโยชัน์จากมาตรฐานดัิ์งกล่ัาวั 
  (2) กำาหนดิ์มาตรฐานยดึิ์หลัักฉนัทามติด้ิ์วัยการ 
   เข้าถึงง่าย นำาไปใชั้ไดิ์้ แลัะเป็นไปตาม 
   ต้องการของตลัาดิ์ 
  (3) สันับสันุนให้ทุกคนม่ส่ัวันร่วัมในการแสัดิ์ง 
   ควัามคิดิ์เห็นแลัะรับฟัังควัามคิดิ์เห็นจาก 
   ทุกภาคส่ัวันเพ้�อพัฒนามาตรฐาน แลัะ 
   ตัดิ์สิันใจทั�งเชิังนโยบายแลัะวิัชัาการ 
 2. แผนปฏิิบัติการสัำาหรับประเทศกำาลัังพัฒนา
ของ ISO (ISO Action Plan for Developing Countries) 
ฉบับปี พ.ศ. 2564-2568 เ พ้� อ ให้สัอดิ์คลั้อง กับ 
แผนยุทธิศาสัตร์ของ ISO ดัิ์งนั�นแผนปฏิิบัติการสัำาหรับ
ประเทศกำาลัังพัฒนาจึงม่แนวัทางการพัฒนาเป็นไป 
ในทิศทางเด่ิ์ยวักัน โดิ์ยส่ังเสัริมให้ประเทศกำาลัังพัฒนา 
ใช้ัมาตรฐาน ISO เพิ�มมากขึ�น เพ้�อนำาไปสันับสันุน 
ด้ิ์านการค้าแลัะการพัฒนาอย่างยั�งย้นแลัะให้ประเทศ
กำาลัังพัฒนาเข้ามาม่ส่ัวันร่วัมทำางานด้ิ์านการมาตรฐาน 
ISO ทั�งเชิังนโยบายแลัะวัิชัาการเพิ�มมากขึ�นด้ิ์วัยเช่ันกัน
เพ้�อส่ังเสัริมการใช้ัมาตรฐาน ISO ให้แพร่หลัายไปทั�วัโลัก

 Due to the situation of COVID-19 which 
all countries are required to follow the  
recommendations of the World Health  
Organization (WHO) in Social Distancing, the 2020 
ISO General Assembly including the related 
voting to be held in Abu Dhabi, United Arab 
Emirates was conducted online on 24 September 
2020. It was the first New Normal meeting.
 The issues for consideration in the 2020 
ISO General Assembly were as follows:
 1. ISO Strategy 2030 (2021-2030) The 
strategy has been prepared to set the future 
direction of ISO toward the 2030 vision of “Making 
people’s lives easier, safer and better” with the 
following target
  (1) Promoting the implementation of  
   ISO standards for the benefit of  
   the users
  (2) Standards development is based on  
   consensus, easy access, practical  
   and meets the market demand
  (3) Promoting participation of all sectors  
   in giving comments for standards  
   development and decision in terms  
   of policy and technical matters
 2. ISO Action Plan for Developing Countries 
(2021-2025). The action plan has been prepared 
to be in line with the strategy of ISO by promoting 
wide implementation of ISO standards of  
developing countries to support trade and  
sustainable development and increasing  
participation of developing countries in  
standards development both in terms of policy 
and technical matters.
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 3. การสั่งเสัริมควัามร่วัมม้อระหวั่าง ISO/IEC 
อย่างเข้มแข็ง แลัะขยายขอบข่ายควัามร่วัมม้อไปยัง
องค์กร ITU ในอนาคต
 4. การตอบออกเสั่ยงผ่านระบบออนไลัน์โดิ์ย
เล้ัอกตั�งสัมาชิักคณ์ะมนตร่ ISO กลุ่ัมประเทศท่� 2-4 
สัำาหรับวัาระปี 2564-2566 ในตำาแหน่งท่�ว่ัางลัง จำานวัน 
5 ตำาแหน่ง

การประชุมสามัญประจำาปีขอุง IEC ครั้งท่� 84

 คณ์ะกรรมาธิิการระหว่ัางประเทศว่ัาด้ิ์วัยมาตรฐาน
สัาขาอิเล็ักทรอเทคนิกส์ั (International Electrotechnical 
Commissio: IEC) ม่วััตถุประสังค์เพ้�อสันับสันุนแลัะ 
ส่ังเสัริมควัามร่วัมม้อด้ิ์านการมาตรฐานระหว่ัางประเทศ
ในสัาขาไฟัฟั้าแลัะอิเล็ักทรอนิกส์ัแลัะเทคโนโลัย่ 
ท่�เก่�ยวัข้อง โดิ์ยการกำาหนดิ์มาตรฐานระหว่ัางประเทศ
รวัมทั�งการดิ์ำาเนินงานระบบการตรวัจสัอบแลัะรับรอง
สัำาหรับผลิัตภัณ์ฑ์์ ระบบ แลัะบริการในสัาขาดัิ์งกล่ัาวั  
เพ้�อเป็นเคร้�องม้อในการอำานวัยควัามสัะดิ์วักทางการค้า
ระหว่ัางประเทศ โดิ์ยประเทศท่�ประสังค์จะเข้าเป็นสัมาชักิ 
IEC ต้องจัดิ์ตั�งคณ์ะกรรมการแห่งชัาติ (National 
Committee: NC) สัาขาไฟัฟ้ัาแลัะอิเล็ักทรอนิกส์ั 
ในระดัิ์บประเทศ เพ้�อทำาหน้าท่�กำากับด้ิ์แลัการเข้าร่วัม
กิจกรรม IEC ของประเทศ โดิ์ยแต่ลัะประเทศจะม่ 
คณ์ะกรรมการแห่งชัาติได้ิ์เพ่ยงคณ์ะเด่ิ์ยวั
 IEC ม่สัมาชิักรวัมทั�งสิั�น 62 ประเทศ ประกอบด้ิ์วัย 
สัมาชิักสัมบ้รณ์์ (Full Member) จำานวัน 89 ประเทศ
รวัมทั�งประเทศไทยแลัะสัมาชัิกสัมทบ (Associate 
Member) จำานวัน 27 ประเทศ ม่มาตรฐานท่�ได้ิ์ประกาศ
ใช้ัแล้ัวัจำานวัน 10,700 เร้�อง ม่คณ์ะกรรมการวิัชัาการ 
(Technical Committee: TC) แลัะอนุกรรมการวิัชัาการ 
(Sub-Committee: SC) ทำาหน้าท่�กำาหนดิ์มาตรฐาน 
จำานวัน 210 คณ์ะ ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสัมาชิัก
ประเภทร่วัมทำางาน (Participating Member หร้อ 
P-Member) แลัะสัมาชิักประเภทสัังเกตการณ์์  
(Observing Member หร้อ O-Member) ใน TC/SC 
จำานวัน 27 แลัะ 55 คณ์ะ ตามลัำาดัิ์บ

 3. Strengthen cooperation between ISO 
and IEC with the aim of including ITU in the 
future
 4. Voting online of the election of 5 ISO 
Council members for groups 2-4 for the term of 
2021-2023

The 84th IEC General Meeting

 The objective of the International  
Electrotechnical Commission (IEC) is to support 
and promote cooperation in standardization in 
electrical, electronic and related technologies. 
IEC is responsible for international standards 
development and conformity assessment to 
facilitate global trade. Each country participates 
in IEC through its National Committee (NC).
 IEC has 89 Full Members (including  
Thailand) and 27 Associate Members. The  
number of published standards is 10,700. The 
number of Technical Committees (TC) and  
Sub-Committees (SC) responsible for standards 
development is 210. Presently, Thailand is  
Participating Member (P-Member) in 27 TC/SC 
and Observing Member (O-Member) in 55 TC/SC.
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 เน้�องด้ิ์วัยสัถานการณ์์การแพร่ระบาดิ์ของโควัดิิ์-19 
ส่ังผลัให้ทุกประเทศม่ข้อจำากัดิ์ในการเดิิ์นทางไปต่างประเทศ
เช่ันเด่ิ์ยวักัน ดัิ์งนั�น IEC จึงจัดิ์ประชุัมสัามัญประจำาปี 
ของ IEC ครั�งท่� 84 ในวัันท่� 10-13 พฤศจิกายน 2563  
ณ์ นครเจน่วัา สัมาพันธิรัฐสัวิัสั โดิ์ยให้ประเทศสัมาชัิก 
ม่สิัทธิิ�ตัดิ์สิันใจในการเล้ัอกร้ปแบบเข้าร่วัมการประชัมุ ค้อ 
1) เดิิ์นทางไปเข้าร่วัมประชุัมด้ิ์วัยตนเอง แลัะ 2) เข้าร่วัม
ประชุัมผ่านระบบออนไลัน์ ซึึ่�งถ้อว่ัาเป็นการปรับเปล่ั�ยน
ร้ปแบบการทำางานแบบ New Normal ทั�งน่� การประชุัม
ดัิ์งกล่ัาวัม่สัาระสัำาคัญ ดัิ์งน่�
 1) การตอบออกเส่ัยงแลัะให้ควัามเห็นชัอบ  
ด้ิ์านนโยบายแลัะยุทธิศาสัตร์ สัมาชิักภาพ การแต่งตั�ง
แลัะค่าบำารุงสัมาชิัก แลัะการปรับปรุงธิรรมน้ญแลัะ
ระเบ่ยบปฏิิบัติของ IEC 
 2) สัมอ. ไดิ์ส้ันับสันุนการเข้าร่วัมกจิกรรมดิ์า้นการ
มาตรฐานของ IEC ให้กับกลุ่ัมอุตสัาหกรรมแลัะผ้ม่้ส่ัวันได้ิ์
ส่ัวันเส่ัยในประเทศไทย โดิ์ยในปีน่� สัมอ. ได้ิ์เสันอช้ั�อผ้้แทน
จากการไฟัฟ้ัาส่ัวันภ้มิภาค (เดิิ์นทางเข้าร่วัมประชุัม 
ด้ิ์วัยตนเอง) แลัะผ้้แทนจากการไฟัฟั้านครนครหลัวัง  
(เข้าร่วัมประชัุมผ่านระบบออนไลัน์) จำานวัน 2 ราย  
เข้า ร่วัมการสััมมนาเชิังปฏิิบั ติการ IEC Young  
Professional ประจำาปี 2563 เพ้�อเป็นการเปิดิ์โอกาสั 
ให้บุคลัากรรุ่นใหม่ได้ิ์เข้าไปม่ส่ัวันร่วัมในการดิ์ำาเนินงาน
ด้ิ์านการกำาหนดิ์มาตรฐานแลัะการตรวัจสัอบรับรอง 
ของ IEC

การร่วมกำาหนัดมาตรฐานักับ ISO แลัะ IEC ในัภัาพัรวม
ประจำาปี 2563

 สัมอ. ในฐานะสัมาชัิกประเภทร่วัมทำางาน  
(Participating Member หร้อ P-Member) ภายใต้ 
คณ์ะกรรมการวิัชัาการแลัะคณ์ะอนุกรรมการวิัชัาการ 
ท่�เก่�ยวัข้องได้ิ์ร่วัมกำาหนดิ์มาตรฐานระหวั่างประเทศกับ 
ISO แลัะ IEC ทั�งหมดิ์ 1,426 เร้�อง ทั�งน่� สัมอ. ได้ิ์ม่ 
ส่ัวันร่วัมในการร่วัมกำาหนดิ์มาตรฐานระหวั่างประเทศ
สัอดิ์คล้ัองตามกลุ่ัมอุตสัาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)  
ท่�ประเทศไทยให้ควัามสัำาคัญโดิ์ยม่สัถิติข้อม้ลัดัิ์งต่อไปน่�

 As the COVID-19 pandemic has posed a 
limit in travelling, the 84th IEC General Meeting 
was held online during 10-13 November 2020 
in Geneva, Switzerland. To observe the New 
Normal, members could choose 1) To attend 
the physical meeting in Geneva 2) Or through 
the online meeting. 
 1) In the 84th IEC General Meeting, the 
meeting considered and approved the IEC  
policy and strategy, membership, appointment, 
membership fee and improvement of IEC  
Statutes and Rules of Procedure.
 2) TISI supports participation of industry 
and stakeholders  in  Tha i land in the  
standardization activity of IEC. For the 84th 

IEC General Meeting, two Thai delegates  
attended the meeting, i.e. a representative of 
the Provincial Electricity Authority attended the 
meeting in Geneva and a representative of the 
Metropolitan Electricity Authority attended the 
online meeting. They also attended the 2020 
Workshop for IEC Young Professional which was 
opened for the new generation to participate 
in the standardization and conformity assessment 
work of IEC.

Participation in the development of ISO and IEC 
standards 

 As Participating Member (P-Member) of 
the ISO and IEC Technical Committees and  
Sub-Committees, TISI has participated in the 
development of 1,426 ISO and IEC standards 
particularly the standards relating to the S-Curve 
industry which Thailand has given high priority.
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ภาพรวมการร�วมกำหนดมาตรฐานระหว�างประเทศกับ ISO 
ระหว�างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2563 จำนวน 1,145 เร�่อง และ IEC จำนวน 281 เร�่อง

Participation in the development of ISO/IEC standards 
 (1,145 ISO standards and 281 IEC standards) (January-July 2020)

IEC 

281 
เร�่อง 

Standards

ISO

1,145 
เร�่อง 

Standards

20%

80%

14 เร�่อง 
(standards)

2%

62 เร�่อง 
(standards)

8%

96 เร�่อง 
(standards)

12%

307 เร�่อง 
(standards)

38%

19 เร�่อง 
(standards)

2%

67 เร�่อง 
(standards)

8%

2 เร�่อง 
(standards)

0%

117 เร�่อง 
(standards)

14%

63 เร�่อง 
(standards)

8%

68 เร�่อง 
(standards)

8%

การร�วมกำหนดมาตรฐานกับ ISO และ IEC แบ�งตามกลุ�มอุตสาหกรรมเป�าหมาย (S-Curve)
ระหว�างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2563 จำนวน 815 เร�่อง 

Participation in the development of 815 ISO/IEC standards classified 
according to the S-Curve product groups (January-July 2020)

กลุ�มที่ 1
อุตสาหกรรม

ยานยนต�สมัยใหม�
Group 1 

Next generation 
automotive industry

กลุ�มที่ 2
อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส�อัจฉร�ยะ
Group 2 

Smart electronics

กลุ�มที่ 4
อุตสาหกรรมเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ

Group 4 
Agriculture and 
biotechnology

กลุ�มที่ 5
อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร

Group 5 
Food for the 

future

กลุ�มที่ 3
อุตสาหกรรม

การท�องเที่ยวกลุ�มรายได�ดี
และการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Group 3 
Affluent, medical and 

wellness tourism

กลุ�มที่ 6
ห�ุนยนต�เพ�่อ
อุตสาหกรรม

Group 6 
Robotics

กลุ�มที่ 7
อุตสาหกรรม

การบินและโลจ�สติกส�
Group 7 

Aviation and 
logistics

กลุ�มที่ 9
อุตสาหกรรมดิจ�ทัล

Group 9 
Digital

กลุ�มที่ 10
อุตสาหกรรม

การแพทย�ครบวงจร
Group 10 

Medical hub

กลุ�มที่ 8
อุตสาหกรรม

เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ

Group 8 
Biofuels and 
biochemical

(หน�วยนับ: เร�่อง)
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การรับมาตรฐานั ISO แลัะ IEC มาเป็นัมาตรฐานั 
แห่งชาติในัปี 2563

 ในปี 2563 สัมอ. ได้ิ์รับมาตรฐาน ISO/IEC แลัะ
มาตรฐานอ้�นๆ ท่�เก่�ยวัข้อง มาเป็นมาตรฐานแห่งชัาติ 
จำานวัน 110 มาตรฐาน โดิ์ยม่มาตรฐาน ISO จำานวัน  
68 มาตรฐาน IEC จำานวัน 41 มาตรฐาน แลัะมาตรฐาน 
ISO/IEC จำานวัน 1 มาตรฐาน ซึึ่�งสัามารถแบ่งประเภท
ของกลุ่ัมผลิัตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรมท่�ไทยม่ศักยภาพ 
ดัิ์งต่อไปน่�

กลุ�มผลิตภัณฑ� 
Product group

มาตรฐาน 
standards

ISO

IEC

ISO/IEC

อิเล็กทรอนิกส� โทรคมนาคม

สีและวาร�นิช

สมุนไพร

ระบบอัตโนมัติ

ยางและผลิตภัณฑ�ยาง

ไฟฟ�าส�องสว�าง

ไฟฟ�ากำลัง

พาสติกชีวภาพ

เคร�่องมือแพทย�

เคร�่องใช�ไฟฟ�า

เคร�่องกล

เคมี

ก�าซธรรมชาติ

กระดาษ

Telecommunication electronics

Paint and varnishes

Herb

Automatic system

Rubber and rubber products

Electric light

Electric power

Bioplastics

Medical equipment

Electrical appliances

Mechanics

chemical

Natural gas

Paper

13

14

14

1

1

2

2

2

9

10

19

14

4

4
1

Adoption of ISO and IEC standards as national 
standards

 In 2020, TISI has adopted 110 ISO and IEC 
standards as national standards (68 ISO  
standards, 41 IEC standards and 1 ISO/IEC  
standard). Among these standards, the potential 
products of Thailand are as follows:
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กฎกระทรวง  การขอุอุนุัญาตแลัะการแ สดง
เครื�อุงหมายมาตรฐานัผลิัตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม ทำา
ผ ลัิ ต ภัั ณ ฑ์์ อุุ ต ส า ห ก ร ร ม  แ ลั ะ นัำา ผ ลัิ ต ภัั ณ ฑ์์
อุุตสาหกรรมเข้ามาเพั่�อุจำาหนั่ายในัราชอุาณาจักร

 สัมอ. ได้ิ์ม่การเสันอกฎกระทรวังท่�ออกตาม 
พระราชับัญญัติมาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม พ.ศ. 2511 
ซึึ่�งแก้ไขเพิ�มเติมโดิ์ยพระราชับัญญัติมาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์
อุตสัาหกรรม (ฉบับท่� 8) พ.ศ. 2562 ซึึ่�งคณ์ะรัฐมนตร่ 
ม่มติอนุมัติหลัักการเม้�อวัันท่� 1 ตุลัาคม 2562 แลัะผ่าน
การพิจารณ์าของสัำานักงานคณ์ะกรรมการกฤษฎ่กา  
แลัะประกาศในราชักิจจานุเบกษา เล่ัม 137 ตอนท่� 60 ก 
เม้�อวัันท่� 25 กรกฎาคม 2563 จำานวัน 2 ฉบับ ดัิ์งน่�
 1. กฎกระทรวังการขออนุญาตแลัะการอนุญาต
แสัดิ์งเคร้�องหมายมาตรฐานกับผลิัตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม 
ทำาผลัติภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม แลัะนำาผลัติภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม
เข้ามาเพ้�อจำาหน่ายในราชัอาณ์าจักร พ.ศ. 2563 ม่ผลั 
ใช้ับังคับเม้�อวัันท่� 25 กรกฎาคม 2563 ม่วััตถุประสังค์
เพ้�อปรับปรุงหลัักเกณ์ฑ์์ แลัะวิัธ่ิการในการขออนุญาต 
การตรวัจสัอบ การออกใบอนุญาต การขอแลัะการออก
ใบแทนใบอนญุาตการยา้ยสัถานท่� ท่�ระบุไว้ัในใบอนุญาต 
แลัะการโอนใบอนุญาต 3 ประเภท ได้ิ์แก่
 1.1 ใบอนญุาตแสัดิ์งเคร้�องหมายมาตรฐานกบั 
   ผลัิตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม ตามมาตรา 16
 1.2 ใบอนุญาตทำาผลิัตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรมท่�ม่ 
   กฎกระทรวังกำาหนดิ์ให้ต้องเป็นไปตาม 
   มาตรฐาน ตามมาตรา 20
 1.3 ใบอนุญาตนำาผลิัตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรมท่�ม่ 
   กฎกระทรวังกำาหนดิ์ให้ต้องเป็นไปตาม 
   มาตรฐานเข้ามาเพ้�อจำาหน่ายในราชัอาณ์าจักร  
   ตามมาตรา 21
 ทั�งน่� ให้สัอดิ์คล้ัองกับพระราชับัญญัติมาตรฐาน
ผลิัตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึึ่�งแก้ไขเพิ�มเติม 
โดิ์ยพระราชับัญญัติมาตรฐานผลัิตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม 
(ฉบับท่� 8) พ.ศ. 2562 ประกอบกับมาตรา 16 วัรรคสัอง 
มาตรา 20 วัรรคสัอง มาตรา 21 วัรรคสัาม แลัะมาตรา 
26 วัรรคส่ั� แห่งพระราชับัญญัติมาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์
อุตสัาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึึ่�งแก้ไขเพิ�มเติมโดิ์ยพระราชับัญญัติ
มาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม (ฉบับท่� 8) พ.ศ. 2562 
มาตรา 23 วัรรคสัอง แลัะมาตรา 24 วัรรคสัอง  
แห่งพระราชับัญญัติมาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม  
พ.ศ. 2511 แลัะมาตรา 25 วัรรคห้า แห่งพระราชับัญญัติ

Ministerial regulation on the application for  
licenses to display standards mark on industrial 
products, to manufacture and to import for sale 
industrial products in the Kingdom and  
ministerial regulation on the display standards 
mark

 TISI proposed to the cabinet the ministerial 
regulations issued under the Industrial Product 
Standards Act, B.E. 2511 (1968) as amended by 
the Industrial Product Standards Act (No.8), B.E. 
2562 (2019). The two ministerial regulations 
received approval in principle from the cabinet 
on 1 October 2019. After having been considered 
by the Office of the Council of State, they were 
published in the government gazette Volume 
137 part 60 Ko on 25 July 2020. 
 1. Ministerial regulation concerning the 
application for license and permission to use 
standards mark with industrial products, to 
manufacture and to import industrial products 
into the Kingdom, B.E. 2563 (2020) to be  
effective on 25 July 2020. The purpose was to 
improve the criteria and procedure in the  
application for license, the inspection, the  
licensing and the application for a substitute of 
license and the issuance of a substitute of  
license, the moving of the establishment  
specified in the license and the transfer of 3 
types of licenses:
 1.1. License to display the standards  
   mark on the industrial products  
   according to section 16 of the  
   Industrial Product Standards Act
 1.2. License to manufacture the industrial  
   products which are required by the  
   royal decree to conform to the  
   standards according to section 20 of  
   the Industrial Product Standards Act
 1.3. License to import for sale the  
   industrial products which are  
   required by the royal decree to  
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มาตรฐานผลัิตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่ึ�งแก้ไข
เพิ�มเติมโดิ์ยพระราชับัญญัติมาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์
อุตสัาหกรรม (ฉบับท่� 7) พ.ศ. 2558 บัญญัติให้ 
การขออนุญาต การตรวัจสัอบ การออกใบอนุญาต  
การขอแลัะการออกใบแทนใบอนุญาต การย้ายสัถานท่�
ท่�ระบุไว้ัในใบอนุญาต แลัะการโอนใบอนุญาตทั�ง 3 
ประเภทดัิ์งกล่ัาวั เป็นไปตามหลัักเกณ์ฑ์์แลัะวิัธ่ิการ 
ท่�กำาหนดิ์ในกฎกระทรวัง

กำาหนัดลัักษณะ การทำา  วิ ธ่ิแสดงแลัะการใช ้
เคร่�อุงหมายมาตรฐานักับผลัิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม

 กฎกระทรวังกำาหนดิ์ลัักษณ์ะ การทำา วิัธ่ิแสัดิ์ง แลัะ
การใช้ัเคร้�องหมายมาตรฐานกับผลิัตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม 
พ.ศ. 2563 ม่ผลัใช้ับังคับเม้�อพ้นกำาหนดิ์ 180 วััน  
นับแต่วัันประกาศในราชักิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
(วัันท่� 21 มกราคม 2564) ม่วััตถุประสังค์เพ้�อปรับปรุง
หลัักเกณ์ฑ์์แลัะวัิธ่ิการการกำาหนดิ์ลัักษณ์ะ การทำา  
วิัธ่ิแสัดิ์ง แลัะการใช้ัเคร้�องหมายมาตรฐานกับผลิัตภัณ์ฑ์์
อุตสัาหกรรมใหก้ารแสัดิ์งเคร้�องหมายมาตรฐาน สัามารถ
แสัดิ์งข้อม้ลัแลัะท่�มาของผลิัตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม 
ในร้ปแบบอิเล็ักทรอนิกส์ัเพ้�อประโยชันใ์นการตรวัจสัอบ
ฐานข้อม้ลัย้อนกลัับได้ิ์ รวัมทั�งกำาหนดิ์หลัักเกณ์ฑ์์ 
การขอแสัดิ์งช้ั�อย่อแทนช้ั�อเต็มในการแสัดิ์งเคร้�องหมาย
มาตรฐาน

ความร่วมมอุ่กับหน่ัวยงานัต่างๆ (SDOs/MoU ฯลัฯ)

 1. สมอ. ร่วมจัดทำาบันทึกความเข้าใจเรื่อง  
เครอืขา่ยพนัธมติรยกระดบัโครงสร้างพ้ืนฐานคณุภาพ
ของประเทศด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ กับ  
17 หนว่ยงาน ลงนามวนัที ่16 กรกฎาคม 2563 บันทึก
ความเข้าใจ “เครือข่ายพันธมิตรยกระดับโครงสร้าง 
พ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศด้านนวัตกรรม
ทางการแพทย์” ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบัน 
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศ 
ด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จุฬาลงกรณ์

   conform to the standards according  
   to section 21 of the Industrial  
   Product Standards Act
 The objective was to be consistent with 
the Industrial Product Standards Act B.E. 2511 
(1968) as amended by the Industrial Product 
Standards Act (No.8), B.E. 2562 (2019) and section 
16 paragraph 2, section 20 paragraph 2, section 
21 paragraph 3, and section 26 paragraph 4 of 
the Industrial Product Standards Act, B.E. 2511 
(1968) as amended by the Industrial Product 
Standards Act (No.8), B.E. 2562 (2019), section 
23 paragraph 2 and section 24 paragraph 2 of 
the Industrial Product Standards Act B.E. 2511 
(1968), section 25 paragraph 5 of the Industrial 
Product Standards Act, B.E. 2511 (1968) as 
amended by the Industrial Product Standards 
Act (No.7), B.E. 2558 (2015) which specify that 
the application for license, the inspection,  
the issuance of license, the application for a 
substitute of license and the issuance of license, 
the moving of establishment specified in the 
license and the transfer of 3 types of licenses 
must comply with the criteria and procedure 
stipulated in the Ministerial Regulation.

Ministerial regulation concerning the description, 
making and method of displaying and using 
the standards mark

 B.E. 2563 (2020) to be effective after  
180 days from the date of publication in the 
Government Gazette (i.e. 21 January 2021). The 
purpose was to improve the criteria and  
procedure concerning the description, making 
and method of displaying and using the  
standards mark with the industrial product to 
include information and origin of the electronic 
product for the purpose of database traceability. 
Moreover, the Ministerial Regulation also  
includes the criteria in using the abbreviation in 
connection with the standards mark in lieu of 
full name.
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มหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยัสงขลา
นครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา อตุสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิ
 ตามท่�รัฐบาลัม่นโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศด้ิ์วัยโมเดิ์ลั BCG Economy โดิ์ยม่เป้าหมาย
เชิังยุทธิศาสัตร์ในด้ิ์าน Healthcare Reinvention  
การพัฒนาอุตสัาหกรรมการแพทย์ให้ม่ควัามเข้มแข็ง 
ม่ศักยภาพในการส่ังออก ซึึ่�งต้องอาศัยโครงสัร้างพ้�นฐาน
ทางคุณ์ภาพของประเทศ (National Qual ity  
Infrastructure: NQI) ในการขับเคล้ั�อน ดัิ์งนั�น 
กรมวิัทยาศาสัตร์บริการจึงจัดิ์ตั�งเคร้อข่ายพันธิมิตร 
ยกระดัิ์บโครงสัร้างพ้�นฐานทางคุณ์ภาพ โดิ์ยร่วัมม้อกับ 
สัมอ. แลัะอ่ก 13 หน่วัยงาน ได้ิ์แก่ กรมวิัทยาศาสัตร์ 
การแพทย์ กรมสันับสันุนบริการสุัขภาพ สัำานักงาน 
คณ์ะกรรมการอาหารแลัะยา สัถาบันวิัจัยวิัทยาศาสัตร์
แลัะเทคโนโลัย่แห่งประเทศไทย สัำานักงานพัฒนา
วิัทยาศาสัตร์แลัะเทคโนโลัยแ่ห่งชัาติ สัถาบันมาตรวิัทยา
แห่งชัาติ ศ้นยค์วัามเป็นเลิัศด้ิ์านช่ัวัวิัทยาศาสัตร์ (องค์การ
มหาชัน) จุฬาลังกรณ์์มหาวิัทยาลััย มหาวิัทยาลััยมหิดิ์ลั 
มหาวิัทยาลััยสังขลัานครินทร์ มหาวิัทยาลััยเทคโนโลัย่
พระจอมเกล้ัาธินบุร่ มหาวิัทยาลััยเทคโนโลัย่ราชัมงคลั
ล้ัานนา อุตสัาหกรรมพัฒนาม้ลันิธิิ โดิ์ยได้ิ์ร่วัมลังนาม
บันทึกควัามเข้าใจ “เคร้อข่ายพันธิมิตรยกระดัิ์บโครงสัร้าง
พ้�นฐานทางคุณ์ภาพของประเทศด้ิ์านนวััตกรรมทาง 
การแพทย์” โดิ์ยม่วััตถุประสังค์เพ้�อร่วัมม้อกันในการกำาหนดิ์
กรอบแลัะแนวัทางการปฏิิบัติอันนำาไปส่้ัควัามร่วัมม้อ 
อย่างบ้รณ์าการของทั�ง 15 หน่วัยงาน ในการยกระดัิ์บ
โครงสัร้างพ้�นฐานทางคุณ์ภาพของประเทศ (National 
Quality Infrastructure:  NQI) เพ้�อการพัฒนานวััตกรรม
ทางการแพทยภ์ายในประเทศส่้ัเชิังพาณ์ชิัยแ์ลัะไดิ์รั้บการ
ยอมรับทั�งในประเทศแลัะต่างประเทศ ลังนาม MoU  
เม้�อวัันท่� 16 กรกฎาคม 2563 ณ์ โรงแรมเดิ์อะ เบอร์เคล่ัย์ 
ประต้นำ�า กรุงเทพฯ

Cooperation with other organizations

 1. Memorandum of Understanding  
concerning the upgrade of the national quality 
infrastructure in medical innovation. According 
to the government policy on economic  
development based on the model of Bio- 
Circular-Green (BCG) Economy with the  
strategic target of healthcare reinvention, 
strengthened medical industry and export 
potential, National Quality Infrastructure 
(NQI) is of great importance. Thus, the  
Department of Medical Sciences has created 
alliance to upgrade national quality  
infrastructure. The alliance includes the  
following organizations including TISI.  
Department of Medical Sciences, Department 
of Health Service Support, Food and Drug 
Administration, Thailand Institute of Scientific 
and Technological Research, National Science 
and Technology Development Agency,  
National Institute of Metrology (Thailand), 
Thailand Center of Excellence for Life Sciences 
(Public organization), Chulalongkorn University, 
Mahidol University, Prince of Songkla University, 
King Mongkut’s University of Technology 
Thonburi, Rajamangala University of  
Technology Lanna, Foundation for Industrial 
Development,
 On 16 July 2020, at the Berkeley Hotel, 
Bangkok, the alliance signed the Memorandum 
of Understanding concerning the upgrade of  
the national quality infrastructure in medical 
innovation. The objective of the MoU was to 
set the framework and guidelines in integrating 
work of the relevant organizations in upgrading 
the national quality infrastructure for development 
of medical innovation to be commerce-oriented 
and to gain local and global recognition.
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 2. บนัทกึความเขา้ใจเรือ่ง การสง่เสรมิมาตรฐาน
การจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจตามบริบทไทยสู่ระดับ
สากล ระหว่าง สมอ. กรมปา่ไม ้ และสภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (สอท.) ลงนามวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 
บันทึกความเข้าใจ เร่ือง “การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการ
สวนป่าไม้เศรษฐกิจตามบริบทไทยสู่ระดับสากล”
 สัมอ. กรมป่าไม้ แลัะ สัอท. ไดิ์้ร่วัมกันลังนาม 
บันทึกควัามเข้าใจ “การส่ังเสัริมมาตรฐานการจัดิ์การสัวัน
ป่าไม้เศรษฐกิจตามบริบทไทยส่้ัระดัิ์บสัากลั” เม้�อวัันท่� 
20 กรกฎาคม 2563 ณ์ อาคารเท่ยมคมกฤสั กรมป่าไม้ 
เพ้�อผลัักดัิ์นสัวันป่าไม้เศรษฐกิจของเกษตรกรรายย่อย 
ให้ได้ิ์รับการรับรองมาตรฐาน เพ้�อเป็นการยกระดิ์ับ
เศรษฐกิจฐานราก ตั�งแต่ต้นนำ�าถึงปลัายนำ�า ส่้ัการพัฒนา
ท่�ยั�งย้น โดิ์ยภายใต้ควัามร่วัมม้อดิ์ังกลั่าวั ไดิ์้ม่การจัดิ์ตั�ง
คณ์ะทำางานขับเคลั้�อนควัามร่วัมม้อในการสั่งเสัริม
มาตรฐานการจัดิ์การสัวันป่าไม้เศรษฐกิจตามบริบทไทย
ส่้ัสัากลัซึึ่�งประกอบด้ิ์วัยบุคลัากรจากทั�ง 3 หน่วัยงาน 
นอกจากน่�ยั ง ไ ด้ิ์ ม่การจัดิ์ทำาแผนการดิ์ำา เ นินการ 
อย่างชััดิ์เจน สัำาหรับสิั�งท่�ต้องร่วัมม้อกันขับเคล้ั�อน 
แลัะภารกิจของแต่ลัะหน่วัยงาน ซึึ่�งได้ิ์ม่การตั�งเป้าหมาย
ท่�ชััดิ์เจน ได้ิ์แก่ 
  1. การพัฒนามาตรฐานแลัะแนวัทางปฏิิบัตทิ่�
เหมาะสัมกับบรบิทไม้ของประเทศไทยผลักัดิ์นัมาตรฐาน
แลัะแนวัทางปฏิิบัติให้ไดิ์้รับการยอมรับในระดิ์ับสัากลั
  2. ส่ังเสัริมให้ไม้เศรษฐกิจไทยได้ิ์รับการรับรอง
เพ้�อเป็นการสัร้างมล้ัค่าเพิ�มให้แก่ผ้ป้ลัก้แลัะเป็นแรงจง้ใจ
ในการเพิ�มพ้�นท่�ป่า
  3. เช้ั�อมโยงตลัาดิ์ท่�ม่ควัามต้องการสิันค้าไม้ 
ท่�ได้ิ์การรับรองสัร้างควัามเช้ั�อมั�นให้ผ้้ปล้ัก 
 โดิ์ย สัมอ. รับหน้าท่�หลัักในการพัฒนามาตรฐาน 
โดิ์ยนำามาตรฐานท่�ม่อย้่มาทบทวันแลัะปรับปรุงโดิ์ย 
นำาเกณ์ฑ์์แลัะตัวัช่ั� วััดิ์สัำาหรับสัวันป่าขนาดิ์เลั็กแลัะ 
ป่าชุัมชัน ซึึ่�งพัฒนาโดิ์ยกรมป่าไม้ แลัะมาตรฐานของ 
PEFC ซึ่ึ�งได้ิ์ม่การปรบั Version ใหม ่มาใช้ัในการพจิารณ์า
ทบทวันปรับปรุง ทั�งน่�เพ้�อให้มาตรฐานม่ควัามเหมาะสัม
กับบริบทของประเทศไทยแลัะได้ิ์รับการยอมรับ เป็นไป
ตามเกณ์ฑ์์ในระดัิ์บสัากลั

 2. Memorandum of Understanding 
concerning promotion of the standard for 
forest plantation management in the Thai 
context to the international level
 On 20 July 2020, TISI, Royal Forest Department 
and the Federation of Thai Industries signed the 
Memorandum of Understanding concerning 
promotion of the standard for economic forest 
plantation management in the Thai context to 
the international level. The signing was organized 
at Thiem Komgrit Building, Royal Forest Department. 
The objective was to promote the economic 
forest plantation of small farmers to achieve 
certification in order to upgrade the grassroots 
economy from upstream to downstream to the 
sustainable development. A working group 
comprising representatives of the 3 organizations 
has been established to motivate cooperation 
as well as to prepare the work plan and target. 
The activities to be carried out are as follows:
 1. To develop standard and guideline 
appropriate for the Thai forest plantation and 
to promote the standard to gain recognition at 
the international level
 2. To promote certification of the Thai 
economic trees to be value-added for the  
planters as a motivation in increasing the forest area
 3. To link the market which demands 
certified products with the planters so as to 
increase their confidence 
 TISI is responsible for standard development 
by revising and improving the existing standards 
taking into account the criteria and indicators 
prepared by the Royal Forest Department for 
small forest plantation and community forest 
and a new version of the standard developed 
by the Program for the Endorsement of Forest 
Certification Scheme (PEFC). The standard will 
be developed to be appropriate for the Thai 
context while conforming to the international 
standard.
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 3. บันทึกความเข้าใจเรื่อง ความร่วมมือด้าน
การมาตรฐานและการตรวจสอบและการรับรอง
มาตรฐานการทอ่งเทีย่วไทย ระหวา่งกรมการทอ่งเทีย่ว 
และสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ลงนามเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563
 การท่องเท่�ยวัเป็นอุตสัาหกรรมภาคบริการท่�ม่
บทบาทสัำาคัญของระบบเศรษฐกิจไทย เป็นภาคส่ัวันหนึ�ง 
ท่�ช่ัวัยสัร้างรายได้ิ์หลัักให้แก่ประเทศอย่างต่อเน้�อง อก่ทั�ง
ประเทศไทยติดิ์ 1 ใน 10 อันดิ์ับของโลักท่�ม่นักท่องเท่�ยวั
เข้ามาท่องเท่�ยวัมากท่�สุัดิ์ ในขณ์ะเด่ิ์ยวักันกระแสันิยม
ของคนไทยท่�ม่ควัามสันใจท่องเท่�ยวัในประเทศเพิ�มมากขึ�น 
ดัิ์งนั�นภาครัฐจึงได้ิ์ให้ควัามสัำาคัญกับการพัฒนาอุตสัาหกรรม
การท่องเท่�ยวัของไทยซึึ่�งได้ิ์กำาหนดิ์ในแผนยทุธิศาสัตร์ชัาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แลัะถ่ายทอดิ์มาเป็น 
แผนแม่บทในการพัฒนาอุตสัาหกรรมการท่องเท่�ยวั 
ของไทย เพ้�อเสัริมสัร้างข่ดิ์ควัามสัามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสัาหกรรมการท่องเท่�ยวั แลัะเสัริมสัร้าง 
ควัามสัามารถในการปรับตัวัต่อการเปล่ั�ยนแปลังสัถานการณ์์
ของโลักไดิ์้ ทั�งจากภัยทางธิรรมชัาติ แลัะภัยท่�เกิดิ์จาก
มนุษย์
 โดิ์ยหนึ�งในเคร้�องม้อท่�ช่ัวัยเสัริมสัร้างข่ดิ์ควัาม
สัามารถในการแข่งขันของภาคส่ัวันอุตสัาหกรรมการ 
ท่องเท่�ยวัของประเทศไทยให้เติบโตขึ�นได้ิ์อย่างต่อเน้�องนั�น 
ค้อ “งานด้ิ์านการมาตรฐาน” ซึึ่�งเป็นเคร้�องม้อท่�ช่ัวัยให้
ผ้้ประกอบการเกิดิ์การพัฒนางานด้ิ์านการบริการท่�ม่
คุณ์ภาพ เป็นมาตรฐาน แลัะสัร้างควัามพึงพอใจให้กับ 
นักท่องเท่�ยวัไดิ์้อย่างยั�งย้น ดัิ์งนั�นกรมการท่องเท่�ยวั 
กระทรวังการท่องเท่�ยวัแลัะก่ฬาซึ่ึ�งมภ่ารกจิในการพฒันา
งานบรกิารด้ิ์านการท่องเท่�ยวัของประเทศไทย ได้ิ์ร่วัมมอ้
กบัสัำานกังานมาตรฐานผลิัตภณั์ฑ์์อตุสัาหกรรม กระทรวัง
อุตสัาหกรรม โดิ์ยไดิ์้ลังนามบันทึกควัามเข้าใจ “เร้�อง 
ควัามร่วัมม้อดิ์้านการมาตรฐานแลัะการตรวัจสัอบแลัะ
รับรองมาตรฐานการท่องเท่�ยวัไทย” โดิ์ยม่วััตถุประสังค์ 
ดิ์ังน่�
  1. เพ้�อบ้รณ์าการควัามร่วัมม้อด้ิ์านการกำาหนดิ์
มาตรฐานการท่องเท่�ยวัแลัะการบริการท่�เก่�ยวัข้องกับ
หน่วัยงานด้ิ์านการมาตรฐานระหว่ัางประเทศ
  2. เพ้�อสั่งเสัริมแลัะสันับสันุนองค์ควัามร้้ดิ์้าน
การกำาหนดิ์มาตรฐาน แลัะการตรวัจสัอบแลัะรับรอง
มาตรฐานการท่องเท่�ยวัไทยให้สัอดิ์คลั้องกับมาตรฐานท่�
สัากลัยอมรับ

 3. Memorandum of Understanding 
concerning cooperation in standardization 
and conformity assessment of Thai tourism 
 Tourism is a service industry which has an 
important role in the economic system of Thailand 
and has generated continuous income to the 
country. Thailand is among 10 countries which 
has a large number of tourists whereas the local 
tourists has been increasing. The government 
has placed priority on the development of  
tourism which has been included in the 20-year 
National Strategic Plan (2018-2037). It has  
become a master plan in the development of Thai 
tourism industry to enhance the competitiveness 
of tourism and the capability of adapting to the 
global changes resulted from natural disaster 
and manmade disasters. Standardization is a 
tool which helps the entrepreneurs to increase 
continued competitiveness of tourism by  
the development of quality service conforming 
to the standards and creating satisfaction  
to the tourists.
 On 28 August 2020, Department of Tourism, 
Ministry of Tourism and Sports and TISI signed 
the Memorandum of Understanding on the 
“Cooperation in standardization and conformity 
assessment of Thai tourism”. The signing was 
organized at the Department of Tourism, Building 
B, the Government Complex. The objective of 
the MoU was as follows:
  1. To integrate cooperation in standards 
development in tourism and related service with 
international organization in standardization
  2. To promote knowledge of standards 
development and conformity assessment of 
tourism of Thailand to meet the recognized 
international standards
  3. To promote, support and develop 
inspection and certification bodies of Thai tourism 
to be able to provide service to travel operators, 
tourism spots and related service
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  3. เพ้�อส่ังเสัริม สันับสันุน แลัะพัฒนาหน่วัย
ตรวัจสัอบแลัะรับรองมาตรฐานการท่องเท่�ยวัไทยให้ม่  
ข่ดิ์ควัามสัามารถในการตรวัจสัอบแลัะรับรองมาตรฐาน
การทอ่งเท่�ยวัไทย ใหแ้ก่ผ้้ประกอบการดิ์า้นการทอ่งเท่�ยวั 
แหลั่งท่องเท่�ยวั แลัะการบริการท่�เก่�ยวัข้อง
  4. เพ้�อสัร้างควัามน่าเช้ั�อถ้อแลัะข่ดิ์ควัามสัามารถ
ในการแข่งขัน ให้กับผ้้ประกอบการดิ์้านการท่องเท่�ยวั 
แหล่ังท่องเท่�ยวั รวัมถึงกิจกรรมด้ิ์านการท่องเท่�ยวัของ
ประเทศไทย
 ลังนามบันทึกควัามเข้าใจ เม้�อวัันท่� 28 สิังหาคม 2563 
ณ์ กรมการท่องเท่�ยวั ชัั�น 2-3 อาคารรัฐประศาสันภักด่ิ์ 
(อาคารบ่) ศ้นย์ราชัการฯ แจ้งวััฒนะ
 
 4. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการ
ความรว่มมอืในการจดัการดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาขากระบวนการทาง
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์: มาตรการทดแทน
ปูนเม็ด
 ตามท่�ประชัาคมโลักตระหนักถึงผลักระทบจาก
การเปลั่�ยนแปลังสัภาพภ้มิอากาศ (Climate Change) 
แลัะตกลังร่วัมม้อกันดิ์ำาเนินการภายใต้ควัามตกลังปาร่สั 
(Paris Agreement) แห่งอนสุัญัญาสัหประชัาชัาตว่ิัาด้ิ์วัย
การเปลั่�ยนแปลังสัภาพภ้มิอากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change: 
UNFCCC) ท่�จะร่วัมม้อกันควับคุมการเพิ�มขึ�นของ
อุณ์หภ้มิเฉล่ั�ยของโลักให้ตำ�ากวั่า 2 องศาเซึ่ลัเซ่ึ่ยสั 
โดิ์ยท่�ประเทศไทยร่วัมขับเคล้ั�อนกับประชัาคมโลัก 
เข้าเป็นภาค่ควัามตกลังปาร่สัแสัดิ์งเจตจำานงลัดิ์การปลัอ่ย 
ก๊าซึ่เร้อนกระจก ร้อยลัะ 20-25 ภายในปี พ.ศ. 2573  
แลัะคณ์ะรัฐมนตร่เห็นชัอบให้เร้�องการเปล่ั�ยนแปลัง
สัภาพภ้มิอากาศเป็นนโยบายสัำาคัญของประเทศไทย  
แลัะได้ิ์อนุมัติแผนท่�นำาทางลัดิ์ก๊าซึ่เร้อนกระจกของ
ประเทศระหว่ัางปี พ.ศ. 2564-2573 ซึึ่�งครอบคลุัมสัาขา
พลัังงานแลัะคมนาคมขนส่ัง สัาขากระบวันการทาง
อุตสัาหกรรมแลัะการใช้ัผลิัตภัณ์ฑ์์ สัาขาการจัดิ์การ 
ของเส่ัย ดัิ์งนั�นเพ้�อเป็นการสันับสันุนนโยบายสัำาคัญของ
ภาครัฐแลัะสัามารถลัดิ์การปล่ัอยก๊าซึ่คาร์บอนไดิ์ออกไซึ่ด์ิ์
ได้ิ์ไม่น้อยกว่ัา 300,000 ตันในปี พ.ศ. 2565 ส่ังผลัให้
ประเทศไทยม่ศักยภาพในการพัฒนาอย่างยั�งย้นแลัะ
บรรลุัเป้าหมายลัดิ์การปล่ัอยก๊าซึ่เร้อนกระจกของ
ประเทศไทยท่�ได้ิ์แสัดิ์งเจตจำานงรวัมถึงเป็นส่ัวันหนึ�ง 

  4. To  inc rease  re l i ab i l i t y  and  
competitiveness to the travel operators, tourism 
spots and tourism activity of Thailand.

 4. Memorandum of Understanding 
concerning cooperation in climate change 
management to achieve the target of  
greenhouse gas emission reduction in  
industrial process and product use: clinker 
substitution
 Realizing the impact of the climate change, 
the global community agreed to cooperate 
under the Paris Agreement of the United Nations 
Framework Convention on Climate Change 
(UNFCC) to control the average temperature rise 
of the world to be below 2˚C. As a party of the 
Paris Agreement, Thailand has expressed its 
intention to reduce the greenhouse gas emission 
by 20-25 % in 2030. The cabinet approved the 
proposal to give priority to the issue of climate 
change as an important policy and approved 
the roadmap of the reduction of the greenhouse 
gas emission during 2021-2030 in the areas of 
energy and communication and transport,  
industrial process and the use of products and 
waste management. Thus, to support the  
important government policy and to contribute 
to the carbon dioxide emission reduction of not 
less than 300,000 ton in 2022 so that Thailand 
has sustainable development potential leading 
to achievement of the target of greenhouse gas 
reduction as well as to solve the problem of 
global warming, TISI has participated in the  
activity of greenhouse gas emission reduction 
in the area of industrial process and product 
use by the clinker substitution measure in  
cooperation with the following 15 organizations:
 • Department of Public Works and Town  
  & Country Planning
 • Department of Highways
 • Department of Industrial Works
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ในการช่ัวัยลัดิ์ปัญหาภาวัะโลักร้อน (Global Warming) 
สัำานักงานมาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรมแลัะอ่ก  
15 หน่วัยงาน ได้ิ์แก่ กรมโยธิาธิิการแลัะผังเม้อง 
กรมทางหลัวัง กรมโรงงานอุตสัาหกรรม สัำานักงาน
นโยบายแลัะแผนทรัพยากรธิรรมชัาติแลัะสิั�งแวัดิ์ล้ัอม 
กรมทางหลัวังชันบท กรมชัลัประทาน สัำานักงานนโยบาย
แลัะแผนการขนส่ังแลัะจราจร องค์การบริหารจัดิ์การ 
ก๊าซึ่เร้อนกระจก สัถาบันการก่อสัร้างแห่งประเทศไทย 
สัภาอุตสัาหกรรมแห่งประเทศไทย สัถาบันเทคโนโลัย่
นานาชัาติสิัรินธิร สัภาวิัศวักร วิัศวักรรมสัถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราช้ัปถัมภ์ สัมาคมอุตสัาหกรรม
ป้นซ่ึ่เมนต์ไทย สัมาคมคอนกร่ตแห่งประเทศไทย  
จึงบ้รณ์าการควัามร่วัมม้อในการร่วัมกันส่ังเสัริม
สันับสันุนแลัะขับเคล้ั�อนการลัดิ์ก๊าซึ่เร้อนกระจก 
สัาขากระบวันการทางอตุสัาหกรรมแลัะการใช้ัผลิัตภัณ์ฑ์์ 
ตามมาตรการทดิ์แทนป้นเม็ดิ์ แลัะไดิ์้ ร่วัมลังนาม 
“บันทึกควัามเข้าใจว่ัาด้ิ์วัยการบ้รณ์าการควัามร่วัมม้อ 
ในการจัดิ์การดิ์้านการเปลั่�ยนแปลังสัภาพภ้มิอากาศ 
เพ้�อประเทศไทยบรรลุัเป้าหมายลัดิ์การปล่ัอยก๊าซึ่ 
เร้อนกระจกสัาขากระบวันการทางอุตสัาหกรรมแลัะ 
การใช้ัผลิัตภัณ์ฑ์์: มาตรการทดิ์แทนป้นเม็ดิ์”เม้�อวัันท่�  
31 สิังหาคม 2563 ณ์ โรงแรมแชังกร่-ลัา กรุงเทพฯ

 • Office of Natural Resources and  
  Environmental Policy and Planning
 • Department of Rural Roads
 • Royal Irrigation Department 
 • Office of Transport and Traffic Policy  
  and Planning
 • Thailand Greenhouse Gas Management  
  Organization (Public Organization)
 • Construction Institute of Thailand
 • Federation of the Thai Industries
 • Sirindhorn International Institute of  
  Technology
 • Council of Engineer Thailand
 • Engineering Institute of Thailand
 • Thai Cement Manufacturers Association
 • Thailand Concrete Association
 On 31 August 2020, a Memorandum of 
Understanding concerning cooperation in  
climate change management to achieve  
the target of greenhouse gas emission reduction 
in industrial process and product use: clinker 
substitution was signed at Shangri-La Hotel, 
Bangkok.
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สรุปการดำำาเนินงานในรอบปี 2563
Achievements in the year 2020





ผลัการดำาเนัินังานัในัรอุบปี 2563
Achievements in the year 2020

1. การกำาหนัดมาตรฐานั
 Standards development

2. การอุนัุญาต/รับรอุงตามมาตรฐานั
 Certification/accreditation

มตช.

32

239

4

มาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ�ชุมชน

มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม

Thai Conformity Assessment Standards (TCAS)

Thai Community Product Standards (TCPS)

Thai Industrail Standards SMEs

Thai Industrial Standards (TIS)

มอก.
เอส

มอก.

239 มาตรฐาน Standards

4 มาตรฐาน Standards

32 มาตรฐาน Standards

27 มาตรฐาน Standards 27

มผช.

อนุญาต มอก.
TIS certification

รับรองระบบงาน
Accreditation

รับรอง มอก.เอส
TIS S 

certification

รับรอง มผช.
TCPS 

certification

ฉบับ
licenses

ฉบับ
Certificates

ฉบับ
Certificates

ฉบับ
Certificates

9,306 3125 3,346
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การส่งเสริมด้านัการมาตรฐานั
Standardization promotion and development

1,210 
ราย

persons

135
ราย

persons

30
ราย

persons

ส�งเสร�มและพัฒนาบุคลากร
ด�านการมาตรฐาน

Training and development 
in standardization

พัฒนาหน�วยงานเคร�อข�าย
ด�านการมาตรฐาน

Development of personnel 
of network organizations 

in standardization

พัฒนาบุคลากรของผู�ตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (Lab)

Laboratories

พัฒนาบุคลากรของผู�ตรวจสอบการทำ
ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (IB)

Inspection bodies

กำหนดอัตราค�าใช�จ�ายในการตรวจสอบ
Establishing the rate 

of inspection fee

จดทะเบียนเพ��มขอบข�ายของ
องค�กรกำหนดมาตรฐาน

Registration concerning 
the scope of SDOs

แต�งตั้งหน�วยตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (Lab)
Laboratories

แต�งตั้งผู�ตรวจสอบการทำ
ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (IB)
Inspection bodies

พัฒนาผู�ประกอบการ SMEs
Training of SMEs

1,137
ราย

persons

34
สาขา

categories

31
มอก.

standards

พัฒนาผู�ผลิตชุมชน
Development of community 
enterprises

แต�งตั้งหน�วยตรวจสอบ/ผู�ตรวจสอบ
การทำผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม 
Designation of laboratories/
inspection bodies

190
ราย

persons

244
มอก.

standards

173
มอก.

standards

Lab/IB

Lab/IB
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การดำาเนัินัการทางกฎหมายกับผ้้กระทำาผิดตาม พั.ร.บ. มาตรฐานัผลัิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม พั.ศู. 2511
Legal actions are taken with the violators of the Industrial Product Standard Act, B.E.2511 (1968).

 สัมอ. ดิ์ำาเนินการยึดิ์อายัดิ์ผลิัตภัณ์ฑ์์ท่�ไม่เป็นไปตามมาตรฐานม้ลัค่า 1,001.1079 ล้ัานบาท ในกลุ่ัมผลิัตภัณ์ฑ์์
ต่างๆ ดัิ์งน่�
 Confiscation of nonconforming products in the following product groups costing 1,001.1079 
million Baht

850.7749

123.5799

21.7150

2.7860

1.0866

1.1583

0.0072

ล�านบาท
(million Baht)

ล�านบาท
(million Baht)

ล�านบาท
(million Baht)

ล�านบาท
(million Baht)

ล�านบาท
(million Baht)

ล�านบาท
(million Baht)

ล�านบาท
(million Baht)

เหล็กและวัสดุก�อสร�าง เช�น เหล็กข�ออ�อย กระเบื้องเซรามิค 
ก�อกน้ำ ฝ�กบัวอาบน้ำ ฯลฯ
Iron and steel and construction materials such as deformed 
bars, ceramic tiles, water faucet, showers, etc.

ผลิตภัณฑ�ไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส� เช�น ไดร�เป�าผม เตาร�ด 
เต�ารับเต�าเสียบ พัดลม เตาป��ง หม�อทอดไร�น้ำมัน เตาย�าง 
กระติกน้ำร�อน หม�อหุงข�าว หลอดไฟ กระทะ หม�อทอดไร�น้ำมัน ฯลฯ
Electrical and electronic appliances such as hair dryer, 
iron, plug and socket, electric fan, electric grill, electric 
kettle, rice cooker, light bulb, electric pan, air fryer etc.

ผลิตภัณฑ�ยานยนต�และชิ�นส�วนยานยนต� ได�แก� 
ยางล�อ ท�อไอเสียรถจักรยานยนต� ฯลฯ
Motor vehicle and automotive parts such as 
tyre, exhaust pipe, motorcycle, etc.

ผลิตภัณฑ�ป�โตรเลียมเคมีและพอลิเมอร� เช�น 
หมวกกันน็อค ถังน้ำพลาสติก ท�อพ�ว�ซี ฟ�ล�มหุ�มอาหาร ฯลฯ
Petroleum, chemicals and polymer such as safety 
helmet, plastic bucket, PVC pipe, cling film, etc.

ผลิตภัณฑ�โภคภัณฑ� ได�แก� ของเล�น
Consumer products such as toys

ผลิตภัณฑ�อาหาร เช�น น้ำด่ืม วุ�นเส�น ฯลฯ
Food and beverages such as drinking water, 
vermicelli, etc.

ผลิตภัณฑ�เคร�่องมือแพทย� ได�แก� ถุงมือทางการแพทย�
Medical devices such as medical glove

ร้วม

Totle

1,001.1079
ล้้านบาท

(million Baht)
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Circular Economy เศูรษฐกิจหมุนัเวียนั 

 สัมอ. ได้ิ์ม่การจัดิ์ทำามาตรฐานการตรวัจสัอบแลัะ
รับรองแห่งชัาติ มตชั.2 แนวัทางการใช้ัหลัักการเศรษฐกิจ
หมุนเว่ัยนในองค์กร แล้ัวัเสัร็จในปี 2562 แลัะขณ์ะน่� 
อย่้ระหว่ัางการจัดิ์ทำามาตรฐาน มตชั.2 เล่ัม 2 ระบบ 
การจัดิ์การเศรษฐกิจหมุนเว่ัยนสัำาหรับองค์กร ซึึ่�งเป็น
มาตรฐานท่�เป็นข้อกำาหนดิ์ สัามารถนำาไปใช้ัให้การรับรอง
สัำาหรับองค์กรท่�ดิ์ำาเนินการสัอดิ์คล้ัองตามข้อกำาหนดิ์ใน
มาตรฐาน ซึึ่�งคาดิ์ว่ัาคณ์ะอนุกรรมการวิัชัาการคณ์ะท่� 5 
เศรษฐกิจหมุนเว่ัยน จะพิจารณ์าร่างมาตรฐานดัิ์งกล่ัาวั
แล้ัวัเสัร็จภายในเด้ิ์อนกันยายน 2563 แลัะจะม่การเผยแพร่
มาตรฐานฉบับร่างเพ้�อขอข้อคิดิ์เห็นจากผ้้ม่ส่ัวันได้ิ์เส่ัย 
ในเด้ิ์อนตุลัาคม-พฤศจิกายน 2563 ต่อไป
 นอกจากน่� สัมอ. ได้ิ์ม่การประสัานงานกับ
สัำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับหลัักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ก.ลั.ต.) เพ้�อหาร้อแนวัทางการดิ์ำาเนินการร่วัมกันในการ
ส่ังเสัริมแลัะผลัักดัิ์นเศรษฐกิจหมุนเว่ัยนในภาคธุิรกิจ 
ทั�งน่�เพ้�อตอบสันองกับแผนยุทธิศาสัตร์ชัาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561-2580) ด้ิ์านท่� 5 ยุทธิศาสัตร์ชัาติด้ิ์านการ
สัร้างการเติบโตบนคุณ์ภาพช่ัวิัตท่�เป็นมิตรกับสิั�งแวัดิ์ล้ัอม
แลัะนโยบายหลัักของรัฐบาลั ข้อท่� 5.2.1 การพัฒนา
อุตสัาหกรรมภายใต้แนวัคิดิ์เศรษฐกิจช่ัวัภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเว่ัยน แลัะเศรษฐกิจส่ัเข่ยวั (Bio-Circular-Green 
(BCG))

Circular economy

 In 2019, TISI has developed the Thai  
standard for conformity assessment: Guidance 
for implementing the principles of circular  
economy in organizations (TCAS 2). Presently, 
TISI is in the process of developing part 2 of the 
standard concerning management framework for 
implementing circular economy in organizations. 
The standard contains requirements which can 
be used in accrediting the organizations  
complying with the requirements of the standard. 
It is expected that the development of the 
standard under the Technical Subcommittee 5: 
Circular economy will be completed by  
September 2020 and circulated for comments 
of stakeholders during October-November 2020.
 Moreover, TISI has cooperated with the 
Securities and Exchange Commission of Thailand 
(SEC) concerning the promotion of circular  
economy in business in response to the 5th 

strategy of the 20-year National Strategic Plan 
(2018-2037) concerning eco-friendly development 
and growth and the government policy of 5.2.1 
industrial development under the concept of 
Bio-Circular-Green (BCG) economy.

MAKE

USE

return
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ISO 31800 มาตรฐานัระบบบำาบัดสิ�งปฏิิก้ลั 

 องค์การด้ิ์านการมาตรฐานระหว่ัางประเทศ ISO 
ได้ิ์จัดิ์ทำามาตรฐานเก่�ยวักับระบบการบำาบัดิ์สิั�งปฏิิก้ลั 
โดิ์ย สัมอ. แลัะ ISO ได้ิ์รับการสันับสันุนจากม้ลันิธิิ 
บิลัแลัะเมลันิดิ์าเกตส์ั (Bill & Melinda Gates Foundation) 
ร่วัมเป็นเจ้าภาพจัดิ์การประชุัมประจำาปี เม้�อวัันท่�  
3-7 กุมภาพันธ์ิ 2563 ณ์ โรงแรม ดิิ์ แอทธิิน่ โฮเทลั 
แบงค็อก อะ ลัักซ์ึ่ช้ัร่ คอลัเล็ัคชัั�น โฮเทลั กรุงเทพฯ 
โดิ์ยม่ผ้้แทนจากประเทศต่างๆ ทั�วัโลักกว่ัา 50 ประเทศ 
เข้าร่วัมประชุัม ซึึ่�งปัจจุบันมาตรฐานระบบการจัดิ์การ 
สิั�งปฏิิก้ลัโดิ์ยมุ่งเน้นการใช้ัทรัพยากรระดัิ์บชุัมชันดัิ์งกล่ัาวั
ได้ิ์จัดิ์ทำาแล้ัวัเสัร็จ แลัะประกาศเป็นมาตรฐานระหว่ัาง
ประเทศ ISO 31800:2020 Faecal Sludge Treatment 
Units-Energy Independent, Prefabricated,  
Community-Scale, Resource Recovery Units- 
Safety and Performance Requirements 
เม้�อสิังหาคม 2563 

ISO 31800: Faecal sludge treatment units-Energy 
independent, prefabricated, community scale, 
resource recovery units-Safety and performance 
requirements

 ISO is in the process of developing the 
international standard for faecal sludge treatment 
units. In 2020, ISO and TISI was supported  
by the Bill and Melinda Gates Foundation to 
hold an ISO technical meeting to develop an 
international standard on faecal sludge treatment 
units at the Athenee Hotel, Bangkok during  
3-7 February 2020. The meeting was attended 
by representatives of 50 countries. The standard 
which focuses on the community-scale faecal 
sludge treatment units was completed and 
published as ISO 31800:2020 Faecal Sludge 
Treatment Units-Energy Independent, Prefabricated, 
Community-Scale, Resource Recovery Units-  
Safety and Performance Requirements. 
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 มาตรฐานฉบับน่�ระบุข้อกำาหนดิ์แลัะวิัธ่ิทดิ์สัอบ
เพ้�อให้มั�นใจถึงควัามปลัอดิ์ภัย สัมรรถนะแลัะควัามยั�งยน้
ของระบบบำาบัดิ์สิั�งปฏิิก้ลัโดิ์ยมุ่งเน้นการใช้ัทรัพยากร
ระดัิ์บชุัมชัน (ประมาณ์ 1,000-100,000 คน หร้อ
มากกวั่า) โดิ์ยมาตรฐานประกอบดิ์้วัย 12 หัวัข้อ  
ค้อ ขอบข่าย มาตรฐานท่�เก่�ยวัข้อง ศัพท์แลัะนิยามศัพท์ 
ข้อกำาหนดิ์ทั�วัไป สัมดุิ์ลัพลัังงานแลัะการก้้ค้นทรัพยากร 
ข้อกำาหนดิ์ด้ิ์านสัมรรถนะ ข้อกำาหนดิ์ด้ิ์านควัามปลัอดิ์ภัย
แลัะการใช้ังาน  การดิ์ำาเนินการ การบำารุงรักษา ผลัลััพธ์ิ 
การทดิ์สัอบ แลัะวัรรณ์กรรมเก่�ยวักับผลิัตภัณ์ฑ์์ 
ครอบคลุัมหน่วัยบำาบัดิ์ ท่�บำาบัดิ์สิั�งปฏิิก้ลัเบ้�องต้น 
สัามารถดิ์ำาเนินการในสัภาพแวัดิ์ล้ัอมแบบหมักแลัะ 
เป็นหน่วัยบำาบัดิ์แบบสัำาเร็จร้ป หร้อกึ�งสัำาเร็จร้ปท่�มาจาก
โรงงาน แต่ไม่ครอบคลุัมถึงระบบโครงสัร้างขนาดิ์ใหญ่
หร้อจำาเป็นต้องใช้ัไฟัฟ้ัาในการดิ์ำาเนินกิจกรรม การนำา
มาตรฐานฉบับน่�ไปใช้ัจะช่ัวัยให้เกิดิ์การก้้ค้นทรัพยากร 
เช่ัน พลัังงาน นำ�า ดิิ์น เป็นต้น มาตรฐานฉบับน่�เหมาะสัม
กับผ้้ผลิัต หน่วัยงานด้ิ์านกฎหมาย แลัะชุัมชัน

 ISO 31800 specifies requirements and test 
methods to ensure performance, operability 
and maintainability of faecal sludge treatment 
units that serve approximately 1,000-100,000 
people or more. The standard contains 12 items 
comprising scope, normative references, terms 
and definitions, general requirements, energy 
balance and resource recovery, performance 
requirements, safety and functional requirements, 
operability, maintainability, outputs, testing and 
product literature. The standard applies to 
treatment units that primarily treat faecal sludge 
which are able to operate in non-sewered and 
off-grid environment and are prefabricated. It 
does not apply to treatment units requiring 
major infrastructure or which need electricity in 
the operation. The standard implementation 
will help to promote resource recovery such as 
recovering energy, reusable water and soil. The 
standard can be used by investors, regulatory 
bodies and local service providers.
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Product Safety ความปลัอุดภััยผลัิตภััณฑ์์ 

 สัำานักงานมาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม (สัมอ.) 
ในฐานะหน่วัยงานท่�ม่อำานาจหน้าท่�ในการตรวัจสัอบแลัะ
กำากับด้ิ์แลัผลิัตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรมของประเทศไทย  
ได้ิ์ร่วัมม้อกับกระทรวังเศรษฐกิจ การค้า แลัะอุตสัาหกรรม 
(Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)) 
แลัะ National Institute of Technology and  
Evaluation (NITE) ประเทศญ่�ปุ่น ในการจัดิ์ทำาโครงการ 
Product Safety เพ้�อถ่ายทอดิ์ควัามร้้ ประสับการณ์์  
แลัะแนวัทางในการจดัิ์เก็บข้อม้ลัด้ิ์านควัามปลัอดิ์ภัยของ
ผลิัตภัณ์ฑ์์ การวิัเคราะห์หาสัาเหตุแลัะวิัธ่ิป้องกันการเกิดิ์
อุบัติเหตุท่�เกิดิ์จากผลัิตภัณ์ฑ์์ การใช้ัผลิัตภัณ์ฑ์์ท่�ม่ 
ควัามเส่ั�ยงในการก่อให้เกิดิ์อันตรายแลัะการสัร้าง 
ควัามตระหนักในการเล้ัอกซ้ึ่�อแลัะใช้ังานผลิัตภัณ์ฑ์์ 
อย่างถ้กต้องของผ้้บริโภค โดิ์ยหน่วัยงานในประเทศไทย
ท่�เข้าร่วัมโครงการ ได้ิ์แก่ สัมอ. สัำานักงานคณ์ะกรรมการ
คุ้มครองผ้้บริโภค (สัคบ.) แลัะกองพิส้ัจน์หลัักฐานกลัาง 
(พฐก.) สัำานักงานตำารวัจแห่งชัาติ แลัะเพ้�อให้เกิดิ์ 
ควัามร่วัมม้อในการดิ์ำาเนินงานด้ิ์านการคุ้มครองผ้้บริโภค
เป็นไปอย่างต่อเน้�อง สัมอ. ได้ิ์ลังนามควัามร่วัมม้อกับ 
METI เม้�อวัันท่� 11 กุมภาพันธ์ิ 2563 ท่�ผ่านมา สัำาหรับ
การแลักเปล่ั�ยนข้อม้ลัแลัะเทคโนโลัย่ด้ิ์านการจัดิ์ทำาฐาน
ข้อม้ลัอบัุติเหตุท่�เกิดิ์จากการใช้ังานผลัติภัณ์ฑ์์ระหวัา่งกัน 
ซึึ่�งจะช่ัวัยยกระดิ์ับการคุ้มครองผ้้บริโภคในประเทศไทย
ให้ม่ประสิัทธิิภาพยิ�งขึ�น

Product Safety

 As an organization responsible for inspection 
and supervision of the industrial products in 
Thailand, TISI has cooperation with Ministry of 
Economy, Trade and Industry (METI) and National 
Institute of Technology and Evaluation (NITE) of 
Japan in the preparation of the product safety 
project. The objective of the project is to transfer 
knowledge, experiences and guidelines on the 
compilation of information on product safety, 
analysis of the cause of accidents and protection 
from the use of products and the use of products 
liable to risk of accident in order to create an 
awareness about the selection of the product 
correctly by consumers. The project was  
participated by TISI, Office of the Consumer 
Protection Board and Central Police Forensic 
Science Division, Royal Thai Police. In order to 
continue the cooperation in consumer protection, 
TISI has signed the cooperation agreement with 
METI on 11 February 2020 to exchange information 
and technology in the preparation of database 
on accidents occurring from the use of products. 
The cooperation will help to upgrade the  
efficiency of consumer protection in Thailand.
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การมาตรฐานในรอบปี 2563 
Standardization in the year 2020



 เม้�อวัันท่� 1 ตุลัาคม 2562 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. 
พร้อมด้ิ์วัย นายธนะ อัลภาชน์ และ นายวีระกิตติ� รันทกิจธนวัชร์  
รองเลขาธิการ สมอ. นำาคณ์ะผ้้บริหาร แลัะเจ้าหน้าท่� เข้าร่วัมแสัดิ์ง 
ควัามยินด่ิ์กับ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ� เน้�องในโอกาสัเข้ารับตำาแหน่ง 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 On 1 October 2019, Mr.Wanchai Phanomchai, TISI 
Secretary-General, accompanied by Mr.Thana Alapach and 
Mr.Verakit Rantakittanawat, TISI Deputies Secretary-General 
and TISI executives congratulated Mr.Kobchai Sungsitthisawad 
on the occasion of his appointment as Permanent Secretary, 
Ministry of Industry.

 เม้�อวัันท่� 11 ตุลัาคม 2562 นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการ 
สมอ. พร้อมด้ิ์วัยผ้้บริหาร แลัะเจ้าหน้าท่� ให้การต้อนรับคณ์ะผ้้แทนของ 
State Administration for Market Regulation (SAMR) ซึึ่�งเป็น 
หน่วัยงานภาครัฐท่�กำากับนโยบายกฎระเบ่ยบการวัางตลัาดิ์ของสัินค้า 
แลัะ Certification and Accreditation Administration of the 
People’s Republic of China (CNCA) เป็นหน่วัยงานภาครัฐท่�ดิ์ำาเนินการ
ด้ิ์านระบบการตรวัจสัอบรับรองของประเทศจ่น เน้�องในโอกาสัเข้า
เย่�ยมเยย่น สัมอ. เพ้�อหาร้อแลัะแลักเปล่ั�ยนข้อม้ลัทางวิัชัาการ รวัมทั�ง
ควัามร่วัมม้อด้ิ์านการรับรองระบบงานระหว่ัาง 2 หน่วัยงานในอนาคต

 On 11 October 2019, TISI headed by Mr.Thana 
Alapach, Deputy Secretary-General, welcomed the visit 
of representatives of State Administration for Market  
Regulation (SAMR) and Certification and Accreditation  
Administration of the People’s Republic of China (CNCA). 
The two sides exchanged views and discussed future  
technical cooperation on accreditation.

การมาตรฐานัในัรอุบปี 2563
Standardization in the year 2020

สมอ. เข้้าร่่วมแสดงความยิินดีกัับปลััดกัร่ะทร่วงอุตสาหกัร่ร่ม

สมอ. หาร่ือ SAMR/CNCA จากัปร่ะเทศจีน

Congratulations to Permanent Secretary of Industry on his appointment

Visit of representatives of SAMR and CNCA, China
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 เม้�อวัันท่� 15 ตุลัาคม 2562 นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
หัวัหน้ากลุ่ัมภารกิจด้ิ์านส่ังเสัริมอุตสัาหกรรมแลัะผ้้ประกอบการ ตรวัจเย่�ยม
แลัะติดิ์ตามผลัการปฏิิบัติงานของ สัมอ. โดิ์ยม่ นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ 
สมอ. นายธนะ อัลภาชน์ นายวีระกิตต์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการ  
สมอ. แลัะคณ์ะผ้้บริหาร สัมอ. ให้การต้อนรับ โดิ์ย รองเลัขาธิิการ สัมอ.  
ได้ิ์นำาเสันอภารกิจการดิ์ำาเนินงานของ สัมอ. แลัะผลังานท่�สัำาคัญ ประจำาปี 
2562 รวัมทั�งภารกิจของ รปอ.หสัผ. ท่�เก่�ยวัข้องกับ สัมอ. เพ้�อให้การดิ์ำาเนินงาน
เกิดิ์ควัามคล่ัองตัวัแลัะม่ประสิัทธิิภาพ

 On 15 October 2019, Mr.Jullapong Thaveesri, Inspector 
General of Ministry of Industry, Acting Deputy Permanent  
Secretary of Industry-Head of Industrial Promotion and  
Entrepreneurs Cluster, visited TISI to appraise its performance. 
He was welcomed by Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary- 
General, Mr.Thana Alapach and Mr.Verakit Rantakittanawat, 
TISI Deputies Secretary-General who gave a briefing on TISI 
achievements and the highlights under the above mentioned 
cluster.

ร่ักัษาร่าชกัาร่แทน ร่ปอ.หสผ. เข้้าตร่วจเยิี�ยิม แลัะติดตามกัาร่ปฏิิบัติงานข้อง สมอ.

Visit of Acting Deputy Permanent Secretary to appraise the performance of TISI

 เม้�อวัันท่� 18 ตุลัาคม 2562 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. ให้สััมภาษณ์์ในรายการคลัุกข่าวั  
ออกอากาศเวัลัา 18.30 น. ทางสัถาน่โทรทัศน์ช่ัอง 9 อสัมท. MCOT HD หมายเลัข 30 ในประเด็ิ์นการเล้ัอกใช้ั 
ถุงพลัาสัติกใส่ัอาหาร ควัรเล้ัอกท่�ม่เคร้�องหมาย มอก. เพ้�อควัามปลัอดิ์ภัยของผ้้บริโภค

 On 18 October 2019, Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, gave an interview  
to the news program to be broadcasted at 18.30 h on MCOT Channel 9 (MCOT HD 30)  
recommending the use of plastic bags for food with TIS Standards Mark for consumer safety.  
Mark for consumer safety.

เลัข้าธิิกัาร่ สมอ. ให้สัมภาษณ์์ในร่ายิกัาร่คลัุกัข้่าว ช่อง 9 อสมท.

Interview of TISI Secretary-General on television Channel 9 MCOT 
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 เม้�อวัันท่� 29 ตุลัาคม 2562 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. 
เป็นประธิานในพิธ่ิมอบใบรับรองควัามสัามารถห้องปฏิิบัติการทดิ์สัอบ 
มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025:2017) แลัะใบจดิ์ทะเบ่ยนองค์กร
กำาหนดิ์มาตรฐานขั�นส้ัง ให้แก่ นายอดิิ์ศักดิิ์� โรหิตะศุน กรรมการสัถาบัน
ยานยนต์ ผ้้ทำาการแทนผ้้อำานวัยการสัถาบันยานยนต์ เพ้�อให้การรับรอง
ระบบบริหารงานห้องปฏิิบัติการท่�เป็นไปตามมาตรฐานสัากลั แลัะ 
ยกระดัิ์บการดิ์ำาเนินงานของสัถาบันฯ ในฐานะองค์กรกำาหนดิ์มาตรฐาน 
ขั�นส้ัง ณ์ ห้องประชุัม 200 อาคาร สัมอ.

 On 29 October 2019, at TISI meeting room 200,  
Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, presented 
certificate of laboratory accreditation according to TIS 17025 
-2561 (ISO/IEC 17025:2017) to Mr.Adisak Rohitasune, member 
of the Board of Directors of Thailand Automotive Institute 
(TAI), Acting TAI President. The certificate which attests the 
conformance of the laboratory to the international standard 
would help to upgrade the operation of the Institute as  
a high level Standards Developing Organization.

สมอ. มอบใบร่ับร่องความสามาร่ถห้องปฏิิบัติกัาร่ทดสอบ ISO/IEC 17025:2017

Presentation of certificate of laboratory accreditation according to ISO/IEC 17025:2017

สมอ. แถลังผลักัาร่ดำาเนินงานร่อบปีงบปร่ะมาณ์ 2562

TISI achievements in 2019

 เม้�อวัันท่� 30 ตุลัาคม 2562 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ.  
แถลังผลัการดิ์ำาเนินงานในรอบปีงบประมาณ์ 2562 ซึึ่�งได้ิ์พลิักประวััติศาสัตร์
การมาตรฐานของไทย โดิ์ยม่ผลัการดิ์ำาเนินงานในรอบปีส้ังท่�สุัดิ์เท่าท่�เคยม่มา 
ทั�งในด้ิ์านการกำาหนดิ์มาตรฐาน การออกใบอนุญาต แลัะการตรวัจติดิ์ตาม 
เพ้�อการคุ้มครองผ้้บริโภค ตลัอดิ์จนงานดิ์้านการมาตรฐานระหวั่างประเทศ 
เพ้�อเพิ�มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า แลัะการได้ิ์มาซึึ่�งควัามสัำาเร็จในวัันน่� 
เป็นผลัมาจากควัามมุ่งมั�นทุ่มเทของบุคลัากรในองค์กร โดิ์ย สัมอ. ได้ิ์ Transform 
องค์กรมุ่งส่้ัการเป็น สัมอ. 4.0 มาอย่างต่อเน้�อง เพ้�อตอบสันองนโยบายของ
กระทรวังอุตสัาหกรรม ณ์ โรงแรมรอยัลัปริ�นเซึ่สั หลัานหลัวัง กรุงเทพฯ

 On 30 October 2019, at the Royal Princess Hotel in Bangkok, 
Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, announced 
the 2019 surpassing achievements of TISI. The success in all areas 
such as standards development and conformity assessment for 
consumer protection and international standardization for  
enhancement of competitiveness in trade was a result of the 
continued efforts of TISI staff in transforming TISI to be TISI 4.0 in 
response to the policy of Ministry of Industry.
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 เม้�อวัันท่� 7 พฤศจิกายน 2562 นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการ 
สมอ. ให้การต้อนรับ Ms.Thidar Win, Assistant General Manager,  
Planning Department, Ministry of Industry แลัะคณ์ะผ้้แทนกระทรวัง
อุตสัาหกรรม สัาธิารณ์รฐัแห่งสัหภาพพม่า ผ้้แทนกลุ่ัมธุิรกิจยานยนต์ ประกอบด้ิ์วัย 
กลุ่ัมธุิรกิจยานยนต์แลัะอุตสัาหกรรม (จ่น) เคร้อเจริญโภคภัณ์ฑ์์ แลัะ บริษัท 
ซ่ึ่.พ่.มอเตอร์ เม่ยนมา จำากัดิ์ ในโอกาสัมาศึกษาด้ิ์งานแลัะแลักเปล่ั�ยนเร่ยนร้้
การกำาหนดิ์มาตรฐานแลัะตรวัจสัอบรับรองรถจักรยานยนต์

 On 7 November 2019, representatives of Ministry of Industry 
of the Republic of the Union of Myanmar led by Ms.Thidar Win, 
Assistant General Manager of the Planning Department, visited 
TISI to exchange views on standardization and conformity assessment 
of automotive industry. Representatives of C.P. Group in  
Automotive Industry (China), and C.P. Motor Myanmar Co., Ltd. 
also joined the visit. They were welcomed by Mr.Thana Alapach, 
TISI Deputy Secretar-General and TISI staff.

สมอ. ต้อนร่ับคณ์ะผ้้แทนกัร่ะทร่วงอุตสาหกัร่ร่ม สาธิาร่ณ์ร่ัฐแห่งสหภาพพม่า
แลัะผ้้แทนกัลัุ่มธิุร่กัิจยิานยินต์

Visit of representatives of Ministry of Industry of the Republic of the  
Union of Myanmar and private sector in automotive industry

 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
ลังพ้�นท่�เย่�ยมชัมสัถานประกอบการในจังหวััดิ์ราชับุร่ แลัะจังหวััดิ์กาญจนบุร่ 
ระหว่ัางวัันท่� 11-12 พฤศจิกายน 2562 เพ้�อหาร้อแนวัทางการส่ังเสัริม 
แลัะพัฒนาอุตสัาหกรรมในพ้�นท่� รวัมทั�งตรวัจเย่�ยม แลัะรับฟัังปัญหา เพ้�อขับ
เคล้ั�อนเศรษฐกิจในกลุ่ัมจังหวััดิ์ภาคกลัางตอนล่ัาง โดิ์ยม่ นายวันชัย พนมชัย 
เลขาธิการ สมอ. ร่วัมลังพ้�นท่�พร้อมกับคณ์ะผ้้บริหารกระทรวังอุตสัาหกรรม

 Mr.Suriya Juangroongruangkit, Minister of Industry, visited 
industrial operators in Ratchaburi and Kanchanaburi Provinces 
During 11-12 November 2019, to discuss guidelines in industrial 
promotion and development in the area and to hear their problems. 
The objective was to drive economy in the provinces of the 
Lower Central Plain. Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary- 
General, was part of the Ministry of Industry team.

สมอ. ลังพ้�นที�จังหวัดร่าชบุร่ี-กัาญจนบุร่ี พบปะเคร่ือข้่ายิภาคร่ัฐ-เอกัชน 
เสร่ิมแกัร่่งผ้้ปร่ะกัอบกัาร่

Meeting with public-private sectors network in Ratchaburi and  
Kanchanaburi Provinces to strengthen entrepreneurs
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 เม้�อวัันท่� 14 พฤศจิกายน 2562 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. 
เป็นประธิานในพธ่ิิส่ังมอบงานการตดิิ์ตั�งระบบสัายไฟัฟ้ัาท่�ได้ิ์มาตรฐาน แลัะ
มอบทุนการศึกษา แก่นักเร่ยนโรงเร่ยนบ้านท่ากระดิ์าน แลัะโรงเร่ยน 
บ้านหนองแสัง จังหวััดิ์ฉะเชิังเทรา โดิ์ยเป็นโรงเร่ยนในลัำาดัิ์บท่� 7 แลัะ 8 ภายใต้
โครงการจิตอาสัา เฉลัิมพระเก่ยรติพระบาทสัมเดิ์็จพระวัชัิรเกล้ัาเจ้าอย้่หัวั 
“สัมอ. ทำาควัามด่ิ์ด้ิ์วัยหัวัใจ ร่วัมใจพัฒนาโรงเร่ยน สัร้างควัามปลัอดิ์ภัยด้ิ์วัย
สัายไฟัฟ้ัามาตรฐาน” พร้อมน่� นายอดิิ์ศักดิิ์� โรหิตะศุน ผ้้ทำาการแทนผ้อ้ำานวัยการ 
สัถาบันยานยนต์ ร่วัมมอบเคร้�องเข่ยน แลัะอุปกรณ์์ก่ฬาแก่โรงเร่ยน 
ดัิ์งกล่ัาวัด้ิ์วัย

 On 14 November 2019, Mr.Wanchai Phanomchai, TISI  
Secretary-General, presided over the provision of standardized electric wire installation to  
Ban Tha Kradan School and Ban Nong Saeng School in Chachoengsao Province. The schools were 
the 7th and the 8th schools under the Volunteer Project of “We do good by heart: Schools  
development and safety promotion by standardized electric wire” which was implemented in 
honor of His Majesty the King. Mr.Adisak Rohitasune, Acting TAI President, also provided the schools 
with stationary and sport equipment.

สมอ. ส่งมอบงานกัาร่ติดตั�งร่ะบบสายิไฟฟ้า แลัะมอบทุนกัาร่ศึกัษา ในพ้�นที�จังหวัดฉะเชิงเทร่า

Electric wire installation and scholarship for schools in Chachoengsao Province

เลัข้าธิิกัาร่ สมอ. เป็นปร่ะธิานในพิธิีวางศิลัาฤกัษ์ ศ้นยิ์ทดสอบแบตเตอร่ี�ยิานยินต์ไฟฟ้า

Foundation stone laying ceremony of the Testing Center for Battery for Electric Vehicle

 เม้�อวัันท่� 14 พฤศจกิายน 2562 นายวนัชัย พนมชยั เลขาธกิาร สมอ. เป็น
ประธิานในพิธ่ิวัางศิลัาฤกษ์ศ้นย์ทดิ์สัอบแบตเตอร่�ยานยนต์ไฟัฟ้ัา ตั�งอย้่ในศ้นย์
ทดิ์สัอบยานยนต์แลัะยางล้ัอแห่งชัาติ ณ์ เขตสัวันป่าลัาดิ์กระทิง อำาเภอสันามชััยเขต 
จังหวััดิ์ฉะเชิังเทรา ศ้นย์ทดิ์สัอบฯ แห่งน่�สัร้างขึ�นเพ้�อรองรับการทดิ์สัอบ การวิัจัย
แลัะพัฒนาแบตเตอร่�ของยานยนต์ไฟัฟ้ัา รวัมถึงทดิ์สัอบควัามปลัอดิ์ภัยของ
แบตเตอร่�ตามมาตรฐาน R100 สัำาหรบัยานยนต ์แลัะ R136 สัำาหรับรถจกัรยานยนต์ 
ตลัอดิ์จนการทดิ์สัอบเพ้�อปรับปรุงสัมรรถนะของแบตเตอร่� (Performance Test) 
โดิ์ยม่นายรัชัดิ์า สิังคาลัวัณิ์ชั ประธิานคณ์ะกรรมการสัถาบันยานยนต์ พร้อมด้ิ์วัย
นายอดิิ์ศักดิิ์� โรหิตะศุน ผ้้ทำาการแทนผ้้อำานวัยการสัถาบันยานยนต์ แลัะเจ้าหน้าท่�
สัถาบันยานยนต์ให้การต้อนรับ

 On 14 November 2019, Mr.Wanchai Phanomchai, TISI  
Secretary-General, presided over the foundation stone laying ceremony of the Testing Center for 
Battery for Electric Vehicle which is located in the area of the Automotive and Tyre Testing,  
Research and Innovation Center (ATTRIC) at Lad Krathing Forest Plantation, Sanamchai Khet District, 
Chachoengsao Province. The testing center will provide testing for research and development of 
battery for electric vehicle, safety of battery for automobile and for motorcycle according to the 
standards UN ECE R100 and UN ECE R136 as well as performance test of battery. TISI Secretary- 
General was welcomed by Mr.Ratchada Singalavanich, Chairman of the Board of Directors of Thailand 
Automotive Institute (TAI), 
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 เม้�อวัันท่�  15 พฤศจิกายน 2562 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ�  
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้ิ์วัย นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและนำา้ตาลทราย 
นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. นายธนะ อัลภาชน์ และนายวีระกิตติ�  
รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการ สมอ. เข้าเย่�ยมชัมร้านกาชัาดิ์กระทรวัง
อุตสัาหกรรม โดิ์ยภายในร้านม่กิจกรรมแลัะควัามบันเทิงให้ร่วัมสันุกมากมาย 
เพลิัดิ์เพลิันไปกับมหรสัพแลัะการแสัดิ์งต่างๆ แลัะได้ิ์ร่วัมทำาบุญกับสัภากาชัาดิ์ไทย 
รายไดิ์้โดิ์ยเสัดิ์็จพระราชักุศลับำารุงสัภากาชัาดิ์ไทย ซึ่ึ�งจัดิ์ขึ�นระหวั่างวัันท่�  
15-24 พฤศจิกายน 2562 ณ์ สัวันลุัมพิน่ กรุงเทพฯ

 On 15 November 2019, Mr.Kobchai Sungsitthisawad, Permanent Secretary, Ministry of 
Industry and his team visited the booth of Ministry of Industry at the Red Cross Fair. The team  
consisted of Mr.Suchart Trisangrujira, Advisor to the Minister of Industry, Mr.Jullapong  
Thaveesri, Deputy Permanent Secretary of Industry, Mrs.Warawan Chitaroon, Secretary 
General of Office of the Cane and Sugar Board, Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary  
General, Mr.Thana Alapach and Mr.Verakit Rantakittanawat, TISI Deputies Secretary-General. 
The booth offered various enjoyable and charitable activities and entertainment. The revenue 
would be donated to the Red Cross Society. The charity fair was held during 15-24 November 
2019 at Lumphini Park, Bangkok.

ปลััดกัอบชัยิเยิี�ยิมชมร่้านกัาชาดกัร่ะทร่วงอุตสาหกัร่ร่ม ปร่ะจำาปี 2562

Permanent Secretary, Ministry of Industry visited the booth of  
Ministry of Industry at the Red Cross Fair

 เม้�อวัันท่� 18 พฤศจกิายน 2562 นายวนัชัย พนมชยั เลขาธกิาร สมอ. 
เป็นประธิานเปิดิ์การบรรยายพิเศษ เร้�อง สัถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย แก่ข้าราชัการ สัมอ. แลัะหน่วัยงานในสัังกัดิ์กระทรวัง
อุตสัาหกรรม เพ้�อเสัริมสัร้างควัามร้้เร้�อง สัถาบันพระมหากษัตริย์ 
กับประเทศไทย แลัะน้อมนำาพระมหากรุณ์าธิิคุณ์ของสัถาบันพระมหากษัตริย์
ไปเผยแพรต่่อสัาธิารณ์ะ ตลัอดิ์จนสันบัสันุนการบรรยายขยายผลัของวัทิยากร
จิตอาสัา ให้ได้ิ์ฝึ้กทักษะการเป็นวิัทยากรในการบรรยาย ณ์ ห้องประชุัม 200 
อาคาร สัมอ.

 On 18 November 2019, at TISI meeting room 200, 
Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, presided over 
the opening of the special lecture on “The Monarchy and Thailand” by volunteer speakers which 
was organized for TISI staff and the organizations under Ministry of Industry. The lecture was  
intended to increase understanding of the importance of the monarchy to the country and to 
help publicize royal contribution to the Thai people.

เลัข้าธิิกัาร่ สมอ. เป็นปร่ะธิานเปิดกัาร่บร่ร่ยิายิพิเศษ  
เร่ื�อง สถาบันพร่ะมหากัษัตร่ิยิ์กัับปร่ะเทศไทยิ

Special lecture on “The Monarchy and Thailand”
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 เม้�อวัันท่� 19 พฤศจิกายน 2562 นายวนัชัย พนมชัย เลขาธิการ 
สมอ. เป็นประธิานการประชุัมหาร้อร่วัมกับคณ์ะผ้้บริหารจาก  
บริษัท ลัาซึ่าด้ิ์า จำากัดิ์ เพ้�อหาแนวัทางควับคุมร้านค้าออนไลัน์ 
ให้จำาหน่ายสิันค้าท่�ได้ิ์มาตรฐาน โดิ์ยเฉพาะสิันค้าท่�เป็นมาตรฐานบังคับ
จำานวัน 115 รายการ ท่� สัมอ. ควับคุม เพ้�อให้ผ้้บริโภคมั�นใจได้ิ์ว่ัา 
สิันค้าท่�ซ้ึ่�อผ่านเว็ับไซึ่ต์หร้อแอปพลิัเคชัั�น เป็นสิันค้าท่�ม่ควัามปลัอดิ์ภยั 
ตามมาตรฐาน โดิ์ยการประชุัมในครั�งน่�ม่ นายธินะ อัลัภาชัน์  
รองเลัขาธิิการ สัมอ. คณ์ะผ้้บริหาร แลัะเจ้าหน้าท่� สัมอ. เข้าร่วัมด้ิ์วัย

 On 19 November 2019, Mr.Wanchai Phanomchai, 
TISI Secretary-General, chaired the consultation meeting 
with the executives of Lazada Co., Ltd. in controlling online 
vendors of noncompliant products under 115 mandatory 
standards of TISI to ensure safety of goods selling on the 
websites or applications. Mr.Thana Alapach, TISI Deputy 
Secretar-General and executives also attended the  
consultation.

สมอ. จับมือ Lazada หาร่ือแนวทางควบคุมร่้านค้าออนไลัน์ให้จำาหน่ายิสินค้าที�ได้มาตร่ฐาน

Cooperation with Lazada to control the online transaction of noncompliant products

สมาคมยัิกัษ์ใหญ่ ในอุตสาหกัร่ร่มเหล็ักั เข้้าพบ “สุริ่ยิะ” หารื่อแก้ัไข้วิกัฤตอุตสาหกัร่ร่มเหล็ักัไทยิ

Big steel association met Minister of Industry to solve  
the crisis of iron and steel industry

 เม้�อวัันท่� 21 พฤศจิกายน 2562 สัมาคมผ้้ประกอบการ
อุตสัาหกรรมเหล็ักไทย โดิ์ยการรวัมตัวักันของสัมาคมผ้้ผลิัตเหล็ัก 
ในประเทศท่�ม่สัมาชิัก 472 บริษัท เข้าพบ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้ิ์วัย นายวันชัย พนมชัย 
เลขาธิการ สมอ. เพ้�อรายงานควัามค้บหนา้สัถานการณ์์เหลัก็ในปจัจุบัน
ท่�ประเทศไทยเป็นผ้้นำาเข้ารายใหญ่อันดัิ์บ 2 ของโลัก รองจาก
สัหรัฐอเมริกา

 On 21 November 2019, the Association of Thai Steel 
Industries which is a gathering of various steel producers 
associations with members of 472 companies had a meeting 
with Mr.Suriya Juangroongruangkit, Minister of Industry, 
and Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, to 
report on the current situation of steel which Thailand ranks 
the second importer next to USA.
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 เม้�อวัันท่� 22 พฤศจิกายน 2562 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. 
เป็นประธิานเปิดิ์การสััมมนาเชิังปฏิิบัติการ เร้�อง “สัยายปีก ตรวัจการมาตรฐาน” 
พร้อมมอบนโยบาย ให้แก่ เจ้าหน้าท่�กองตรวัจการมาตรฐานของ สัมอ.  
เพ้�อระดิ์มควัามคิดิ์เห็นในการพัฒนางานดิ์้านการตรวัจติดิ์ตามให้ม่
ประสิัทธิิภาพมากยิ�งขึ�น รวัมทั�งควับคุมแลัะกำากับด้ิ์แลัผลิัตภัณ์ฑ์์ให้ม่คุณ์ภาพ
เป็นไปตามมาตรฐาน ตลัอดิ์จนพัฒนาปรับปรุงกระบวันการทำางาน โดิ์ยนำา
เทคโนโลัย่มาใช้ัในการปฏิิบัติงานเพ้�อขับเคล้ั�อนองค์กรไปส่้ั สัมอ. 4.0  
ชึั�งจัดิ์ขึ�นระหว่ัางวัันท่� 21-23 พฤศจิกายน 2562 ณ์ โรงแรม เซึ่อร์ เจมส์ั 
ร่สัอร์ท จังหวััดิ์สัระบุร่

 On 22 November 2019, Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, presided over 
the opening of the workshop on “Strengthening Surveillance” and gave policy to surveillance 
officials. The workshop brainstormed the improvement of efficiency of surveillance, the product 
control according to standards and the introduction of technology in the transformation to TISI 4.0. 
The workshop was organized during 21-23 November 2019 at Sir James Resort, Saraburi Province.

เลัข้าธิิกัาร่ สมอ. เป็นปร่ะธิานเปิดกัาร่สัมมนา “สยิายิปีกั” ตร่วจกัาร่มาตร่ฐาน

Seminar on “Strengthening Surveillance”

สมอ. ร่่วมกัับ สมคท. จัดกัิจกัร่ร่มวันมาตร่ฐานโลักัปร่ะจำาปี 2562

Celebration of the World Standards Day 2019

 เม้�อวัันท่� 23 พฤศจิกายน 2562 นายวีระกิตติ� รันทกิจธนวัชร์  
รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธิานเปิดิ์งานวัันมาตรฐานโลัก ประจำาปี 2562  
ในหัวัข้อ “เศรษฐกิจหมุนเว่ัยน (Circular Economy)” โดิ์ย สัมอ. ร่วัมกับ 
สัมาคมมาตรฐานแลัะคุณ์ภาพแห่งประเทศไทย จัดิ์กิจกรรมเพ้�อรณ์รงค์ 
ให้ทุกภาคสั่วันเห็นควัามสัำาคัญของการมาตรฐานท่�ม่ต่อการเสัริมสัร้าง 
คุณ์ภาพช่ัวิัตท่�ด่ิ์ของผ้้บริโภค แลัะการพัฒนาภาคอุตสัาหกรรมของประเทศ  
ณ์ ห้องประชุัม 200 อาคาร สัมอ. ภายในงานได้ิ์จัดิ์ให้ม่พิธ่ิมอบ “รางวััลัคุณ์ภาพ
ด่ิ์เด่ิ์น สัมคท. ประจำาปี 2562” การบรรยายพิเศษเร้�อง “เศรษฐกิจหมุนเว่ัยน 
(Circular Economy)” การแข่งขันตอบปัญหา ชิังรางวััลั ระดัิ์บมัธิยมศึกษา
ตอนปลัาย (SQAT Quiz Challenge 2019) โดิ์ยรางวััลัชันะเลิัศ ได้ิ์แก่ 
โรงเร่ยนสัาธิิตมหาวิัทยาลััยศร่นครินทรวิัโรฒ ประสัานมิตร แลัะการประกวัดิ์วัาดิ์ภาพระดัิ์บประถมศึกษา (SQAT  
Art Challenge 2019) รางวััลัชันะเลิัศ ได้ิ์แก่ โรงเร่ยนฐานปัญญา

 On 23 November 2019, at TISI meeting room 200, Mr.Verakit Rantakittanawat, TISI Deputy 
Secretary-General, presided over the celebration of the World Standards Day 2019 which was 
organized by TISI and the Standards and Quality Association of Thailand (SQAT) under the theme 
of “Circular Economy”. The event was organized to promote the importance of standardization 
on quality of life of the consumers.The event consisted of the presentation of the “SQAT Quality 
Award 2019”, special lecture on “Circular Economy”, “SQAT Quiz Challenge 2019” for secondary 
school students and “SQAT Art Challenge 2019” for students of primary schools. The winner of 
SQAT Quiz Challenge 2019 was Srinakarinwirot University, Prasarnmit Demonstration School  
(Secondary) and the winner of SQAT Art Challenge 2019 was Tharnpanya School.
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 เม้�อวัันท่� 24 พฤศจิกายน 2562 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ� 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธิานในการออกรางวััลัสัลัากบำารุง
สัภากาชัาดิ์ไทยของร้านกาชัาดิ์กระทรวังอุตสัาหกรรม พร้อมด้ิ์วัย
โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ นายวันชัย 
พนมชัย เลขาธิการ สมอ. นายธนะ อัลภาชน์ และนายวีระกิตติ�  
รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการ สมอ. เข้าร่วัมด้ิ์วัย ณ์ เวัท่กลัางงานกาชัาดิ์

 On 24 November 2019, at the main stage of the Red Cross 
Fair, Mr.Kobchai Sungsitthisawad, Permanent Secretary 
Ministry of Industry, presided over the lucky draws of the 
booth of Ministry of Industry. Ms.Suchada Thansap, 
spokeswoman of Ministry of Industry, Mr.Wanchai  
Phanomchai, TISI Secretary-General, Mr.Thana Alapach 
and Mr.Verakit Rantakittanawat, TISI Deputies  
Secretary-General, also attended the event.

ปลััดกัอบชัยิเป็นปร่ะธิานในกัาร่ออกัร่างวัลัร่้านกัาชาดกัร่ะทร่วงอุตสาหกัร่ร่ม

Permanent Secretary, Ministry of Industry presided over the lucky draws of the  
booth of Ministry of Industry in the Red Cross Fair

 เม้�อวัันท่� 24 พฤศจิกายน 2562 งานกาชัาดิ์ปิดิ์ฉากอย่างสัวัยงาม
สัำาหรับร้านกระทรวังอุตสัาหกรรม ในงานกาชัาดิ์ ประจำาปี 2562  
โดิ์ยวัันสุัดิ์ท้ายของงานกาชัาดิ์ร้านกระทรวังอุตสัาหกรรมยังคงได้ิ์รับควัามสันใจ
จากประชัาชันเข้าร่วัมลุ้ันรางวััลักันอย่างล้ันหลัาม แลัะในวัันน่�ได้ิ์รับเก่ยรติ
จาก ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ� โฆษก
กระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ นายวันชัย พนมชัย 
เลขาธิการ สมอ. นายธนะ อัลภาชน์ และนายวีระกิตติ� รันทกิจธนวัชร์ 
รองเลขาธิการ สมอ. เข้าเย่�ยมชัมร้านกระทรวังอุตสัาหกรรม พร้อมมอบ
ของรางวััลัให้กับประชัาชันท่�มาร่วัมกิจกรรม ทำาให้ของรางวััลัหมดิ์ภายใน
เวัลัาอันรวัดิ์เร็วั ต้องขอขอบคุณ์ประชัาชันทุกท่านท่�ร่วัมทำาบุญกับ
กระทรวังอุตสัาหกรรม พบกันใหม่ในงานกาชัาดิ์ปีหน้า

 On 24 November 2019 which was the last day of the  
Red Cross Fair, the booth of the Ministry of Industry still  
attracted attention of visitors for its prizes. Mr.Kobchai Sungsitthisawad, Permanent Secretary, 
Ministry of Industry, Ms.Suchada Thansap, spokeswoman of Ministry of Industry, Mr.Wanchai  
Phanomchai, TISI Secretary-General, Mr.Thana Alapach and Mr.Verakit Rantakittanawat, TISI 
Deputies Secretary-General, visited the booth and handed prizes to visitors. All prizes were 
finished in a short time.

งานกัาชาดวันสุดท้ายิ ร่้านกัร่ะทร่วงอุตสาหกัร่ร่มแจกัหมดร่้าน

Last day of the Red Cross Fair, awarding of all prizes
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 เม้�อวัันท่� 26 พฤศจิกายน 2562 นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
เป็นประธิานในพิธ่ิเปิดิ์การสััมมนาเชิังปฏิิบัติการ เร้�อง การเตร่ยมควัามพร้อมในการ
พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์ชุัมชันสัอดิ์คล้ัองตามมาตรฐานสัากลั  
เพ้�อให้ผ้้ปฏิิบัติงานมาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์ชุัมชัน ได้ิ์รับควัามร้้เก่�ยวักับข้อกำาหนดิ์สัำาหรับ
หน่วัยรับรองผลิัตภัณ์ฑ์์ กระบวันการ แลัะการบริการ: มอก.17065-2556 (ISO/

IEC17065:2012) โดิ์ยม่ นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. ได้ิ์มอบนโยบายในการดิ์ำาเนินงานโครงการมาตรฐาน
ผลิัตภัณ์ฑ์์ชุัมชัน ประจำาปี 2563 ใหแ้ก่ เจ้าหน้าท่�จากสัำานักงานอตุสัาหกรรมจงัหวััดิ์ทั�วัประเทศท่�เข้าร่วัมการสััมมนา 
พร้อมน่�คณ์ะผ้้บริหาร สัมอ. ได้ิ์ให้เก่ยรติเข้าร่วัมในพิธ่ิเปิดิ์การสััมมนาฯ ด้ิ์วัย โดิ์ยม่ นายประสังค์ ประยงค์เพชัร  
ผ้้อำานวัยการกองบริหารมาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์ชุัมชัน แลัะเจ้าหน้าท่�กองบริหารมาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์ชุัมชัน ร่วัมเป็น
วิัทยากรให้ควัามร้้แลัะคำาแนะนำา ซึึ่�งจัดิ์ขึ�นระหว่ัางวัันท่� 25-28 พฤศจกิายน 2562 ณ์ โรงแรมบางกอกพาเลัซึ่ กรงุเทพฯ

 On 26 November 2019, Mr.Jullapong Thaveesri, Deputy Permanent Secretary of Industry, 
presided over the opening of the workshop on “Preparation for the development of certification 
system for community products in accordance with the international standards”. The objective 
of the workshop was to increase understanding of the provincial industrial officers countrywide 
concerning the requirements of TIS 17065-2556 (ISO/IEC 17065:2012) Conformity Assessment- 
Requirements for bodies certifying products, processes and services. Mr.Wanchai Phanomchai, 
TISI Secretary-General, gave policy on the implementation of the project of community products 
standards in 2020. TISI Executives, also participated in the opening of the workshop. Mr.Prasong 
Prayongpetch, Director of Community Product Standards Division and staff were speakers at the 
workshop. The event was organized during 25-28 November 2019 at Bangkok Palace Hotel, Bangkok.

สมอ. เตร่ียิมความพร่้อม 76 จังหวัด พัฒนาร่ะบบกัาร่ร่ับร่องมาตร่ฐานผลัิตภัณ์ฑ์์ชุมชน

Development of certification system of community products of 76 provinces

ปลััดกัอบชัยิมอบร่างวัลัแก่ัผ้้โชคดี ได้รั่บร่างวัลัร่ถยินต์ซู้บารุ่ เอ็กัซ์ูวี จากัสลัากักัาชาด 
กัร่ะทร่วงอุตสาหกัร่ร่ม แลัะส่งมอบงานร้่านกัร่ะทร่วงอุตสาหกัร่ร่มในงานกัาชาด ปร่ะจำาปี 2563

Awarding the first prize to the lucky drawer in the Red Cross Fair 2019

 เม้�อวัันท่� 3 ธัินวัาคม 2562 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ� ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
เป็นประธิานในพิธ่ิมอบรางวััลัสัลัากกาชัาดิ์ ร้านกระทรวังอุตสัาหกรรม ประจำาปี 2562 
รางวััลัท่� 1 รถยนต์ซ้ึ่บารุ เอ็กซ์ึ่ว่ั ม้ลัค่า 1,159,000 บาท โดิ์ยม่ นายวันชัย พนมชัย 
เลขาธิการ สมอ. พร้อมด้ิ์วัยผ้้บริหารกระทรวังอุตสัาหกรรม แลัะผ้้บริหาร สัมอ.  
ร่วัมเป็นสัักข่พยาน นอกจากน่� ปลััดิ์กระทรวังอตุสัาหกรรม ยงัเป็นประธิานในการส่ังมอบ
งานร้านกระทรวังอุตสัาหกรรมในงานกาชัาดิ์ ประจำาปี 2563 โดิ์ย สัมอ. ส่ังมอบให้แก่ กรมอุตสัาหกรรมพ้�นฐาน 
แลัะการเหม้องแร่ โดิ์ยม่ นายวิษณุ ทับเท่ียง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เป็นผ้้รับมอบ

 On 3 December 2019, Mr.Kobchai Sungsitthisawad, Permanent Secretary, Ministry of  
Industry, presided over the presentation of first prize of the Ministry of Industry’s booth in the 
Red Cross Fair 2019 which was Subaru XV car of 1,159,000 Baht to the lucky drawer.  
Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, together with the executives of Ministry of 
Industry and TISI witnessed the event. Permanent Secretary, Ministry of Industry also presided over 
the handover of Ministry of Industry’s booth from TISI to the Department of Primary Industries and 
Mines represented by Mr.Wisanu Tubtieng, Director General.
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 เม้�อวัันท่� 3 ธัินวัาคม 2562 นายจุลพงษ์  
ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลังพ้�นท่�
ติดิ์ตามควัามค้บหน้าการก่อสัร้างศ้นย์ทดิ์สัอบยานยนต์
แลัะยางล้ัอแห่งชัาติ ณ์ บริเวัณ์เขตสัวันป่าลัาดิ์กระทิง 
จังหวััดิ์ฉะเชิังเทรา แลัะเป็นประธิานในการมอบ 
หมวักนิรภัยสัำาหรับผ้้ใช้ัรถจักรยานยนต์ มอก. 
369-2557 ให้แก่ หน่วัยงานในอำาเภอสันามชััยเขต 
โดิ์ยม่ พลเอก เฉลมิชัย สิทธิสาท องคมนตร ีให้เก่ยรติ

เป็นสัักข่พยานในการมอบ โดิ์ยรองปลััดิ์กระทรวังอุตสัาหกรรม ไดิ์้รับมอบหมวักนิรภัย จากนายสุัรชััย เพชัรพงษ์  
ผ้้จัดิ์การทั�วัไปฝ่้ายธุิรการทั�วัไป บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำากัดิ์ จำานวัน 250 ใบ เพ้�อมอบให้แก่หน่วัยงานในอำาเภอ
สันามชััยเขต โดิ์ยม่ นางอาภรณ์์ ใหม่มงคลั นายอำาเภอสันามชััยเขต แลัะ พันตำารวัจเอก ณั์ฐจักร จันลัา เป็นผ้้รับมอบ 
เพ้�อสันับสันุนการขับข่�ปลัอดิ์ภัยช่ัวังเทศกาลัปีใหม่ แลัะลัดิ์การบาดิ์เจ็บแลัะเส่ัยช่ัวิัตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน  
ตลัอดิ์จนสัร้างควัามตระหนักให้กับประชัาชันท่�ใช้ัถนนร่วัมกัน คำานึงถึงควัามปลัอดิ์ภัยเป็นสัำาคัญ ในการน่� นายธนะ 
อัลภาชน์ รองเลขาธิการ สมอ. พร้อมด้ิ์วัยเจ้าหน้าท่�เข้าร่วัมในพิธ่ิ ณ์ ท่�ว่ัาการอำาเภอสันามชััยเขต จังหวััดิ์ฉะเชิังเทรา

 On 3 December 2019, Mr. Jullapong Thaveesri, Deputy Permanent Secretary Misnistry 
of Industry, followed up the progress of the construction of the Automotive and Tyre Testing,  
Research and Innovation Center (ATTRIC) at Lad Krathing Forest Plantation, Sanamchai Khet District,  
Chachoengsao Province. Deputy Permanent Secretary of Industry also presided over the  
presentation of safety helmets for motorcycles according to TIS 369-2557 (2014) to the local 
government agency in Sanamchai Khet District which was witnessed by General Chalermchai  
Sittisart, Privy Councilor. Deputy Permanent Secretary of Industry received 250 safety helmets 
from Mr.Surachai Petchpong, General Manager (Administration), Thai Yamaha Motor Co., Ltd. to 
be presented to Mrs.Arporn Mai-mongkol, Sanamchai Khet District Chief Officer and Pol. Col.  
Nattachak Chanla. It was hopeful that the safety helmets would contribute to the safety in  
driving during the New Year season and help to decrease accidents while raising awareness about 
safety of the drivers. Mr.Thana Alapach, TISI Deputy Secretary-General, also participated in the 
event.

ร่องปลััดจุลัพงษ์ ลังพ้�นที�ติดตามความคืบหน้ากัาร่กั่อสร่้าง 
ศ้นยิ์ทดสอบยิายินต์ฯ พร่้อมมอบหมวกันิร่ภัยิ

Follow-up on the progress of the construction of the ATTRIC
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ปลััดกัอบชัยิ มอบนโยิบายิให้แกั่ 7 สมาคมเหลั็กั  
ผ้้แทนผ้้ปร่ะกัอบกัาร่เหลั็กัในปร่ะเทศกัว่า 470 ร่ายิ

Permanent Secretary, Ministry of Industry gave policy to steel producers

 เม้�อวัันท่� 4 ธัินวัาคม 2562 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ�  
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบนโยบายให้แก่ 7 สัมาคมเหล็ัก ซึึ่�งเป็น
ผ้้แทนผ้้ประกอบการเหล็ักในประเทศกว่ัา 470 ราย ในการประชุัมหาร้อ
ระหว่ัาง สัมอ. กับ 7 สัมาคมเหล็ัก เพ้�อหาแนวัทางร่วัมกันในการฟัันฝ่้า
วิักฤตอุตสัาหกรรมเหล็ักท่�ถ้กสิันค้านำาเข้าแย่งส่ัวันแบ่งทางการตลัาดิ์ 
ทำาให้อุตสัาหกรรมเหล็ักในประเทศซึ่บเซึ่าลังเป็นอย่างมาก โดิ์ยม่  
นายวนัชัย พนมชยั เลขาธกิาร สมอ. ร่วัมหาร้อในการประชัมุครั�งน่�ด้ิ์วัย

 On 4 December 2019, in the consultative meeting  
between TISI and 7 steel associations representing 470 steel 
manufacturers to find ways to get through a crisis of declining 
market share in steel industry caused by the steel import and 
resulted in the sluggish domestic steel industry. Mr.Kobchai 
Sungsitthisawad, Permanent Secretary, Ministry of Industry 
gave policy of Ministry of Industry to steel producers.  
Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, also  
attended the meeting.

สมอ. จัดกัาร่ปร่ะชุมเชิงปฏิิบัติกัาร่เพ้�อทบทวนแลัะจัดทำาแผนยุิทธิศาสตร์่ สมอ. ปี 2564-2565

Workshop on TISI strategic plan (2021-2022)

 เม้�อวัันท่� 9 ธัินวัาคม 2562 นายวีระกิตติ� รันทกิจธนวัชร์  
รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธิาน ในพิธ่ิเปิดิ์การประชุัมเชิังปฏิิบัติการ
เพ้�อทบทวันแลัะจัดิ์ทำาแผนยุทธิศาสัตร์สัำานักงานมาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์
อุตสัาหกรรม พ.ศ. 2564-2565 เพ้�อการขับเคล้ั�อนยทุธิศาสัตร์ชัาติส่้ัการ
ปฏิิบัติ โดิ์ยม่วััตถุประสังค์เพ้�อทบทวันแลัะกำาหนดิ์ทิศทางองค์กร 
เพ้�อจัดิ์ทำายุทธิศาสัตร์ สัมอ. ให้สัอดิ์คลั้องกับยุทธิศาสัตร์ชัาติ นำาไปส่้ั
การปฏิิบัติในปี พ.ศ. 2564-2565 ซึึ่�งจัดิ์ขึ�นระหว่ัางวัันท่� 9-10 ธัินวัาคม 2562 
ณ์ โรงแรมปริ�นซ์ึ่ พาเลัซึ่ กรุงเทพฯ

 On 9 December 2019, Mr.Verakit Rantakittanawat, 
TISI Deputy Secretary-General, presided over the opening 
of the workshop on revision and preparation of TISI strategic 
plan (2021-2022). The objective of the workshop was to 
review the direction of TISI and to prepare the strategic  
plan to be in line with the national strategic plan for  
implementation during 2021-2022. The workshop was held 
9-10 December 2019 at Prince Palace Hotel, Bangkok.
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 เม้�อวัันท่� 13 ธัินวัาคม 2562 นายวีระกิตติ� รันทกิจธนวัชร์  
รองเลขาธิการ สมอ. พร้อมด้ิ์วัย นางนฤมล วาณิชย์เจริญ ผู้อำานวยการ 
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน ร่วัมแสัดิ์งควัามยนิด่ิ์ เน้�องใน
โอกาสัวัันสัถาปนาการนิคมอุตสัาหกรรมแห่งประเทศไทย ครบรอบ 
47 ปี พร้อมร่วัมบริจาคเงินเพ้�อการกุศลั โดิ์ยม่ นางสาวสมจณิณ์ พิลึก 
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับแลัะ
รับมอบเงินบริจาค

 On 13 December 2019, Mr.Verakit Rantakittanawat, TISI Deputy Secretary-General,  
accompanied by Mrs.Narumol Vanitchareon, TISI Director of Standardization Promotion and 
Development Division, conveyed congratulations to the Industrial Estate Authority of Thailand 
(IEA) on the 47th anniversary of the its foundation and made a donation for charity through  
Ms.Somchint Pilouk, IEA Governor.

สมอ. ร่่วมแสดงความยิินดีเนื�องในโอกัาสวันสถาปนากัาร่นิคมอุตสาหกัร่ร่มแห่งปร่ะเทศไทยิ
Congratulations to the Industrial Estate Authority of Thailand 

on the anniversary of its foundation

เลัข้าธิิกัาร่ สมอ. เปิดห้อง “TISI Space” ร่ับร่องผ้้ปร่ะกัอบกัาร่ยิื�นคำาข้อกัาร่ร่ับร่อง มอกั.

Launching of “TISI Space” for license applicants

 เม้�อวัันท่� 16 ธัินวัาคม 2562 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. 
เป็นประธิานเปิดิ์ห้องรับรอง TISI Space สัำาหรับรับรองผ้้ประกอบการท่�มา
ติดิ์ต่อราชัการ แลัะย้�นคำาขอรับการรับรอง มอก. ซึึ่�งเป็นไปตามนโยบาย 
ผ้้บริหารกระทรวังอุตสัาหกรรมท่�ให้ควัามสัำาคัญกับการให้บริการประชัาชัน  
ผ้้ประกอบการ แลัะผ้้มาติดิ์ต่อราชัการ ให้ได้ิ์รับควัามสัะดิ์วัก รวัดิ์เร็วั แลัะ 
เกิดิ์ประโยชัน์ส้ังสุัดิ์ โดิ์ยม่ นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการ สมอ. แลัะ 
ผ้้บริหาร สัมอ. ตลัอดิ์จนผ้้บริหารจากภาคเอกชัน อาทิ บริษัท เอสัซ่ึ่จ่ ซิึ่เมนต์ 
จำากัดิ์ บริษัท โฮมโปรดัิ์กส์ั เซ็ึ่นเตอร์ จำากัดิ์ (มหาชัน) บริษัท สัยามโปรดัิ์กส์ั 
แอร์คอนดิิ์ชัั�น จำากัดิ์ แลัะบริษัท ซิึ่กนิฟัาย คอมเมอร์เช่ัยลั (ประเทศไทย) 
จำากัดิ์ เข้าร่วัมด้ิ์วัย

 On 16 December 2019, in response to policy of the Ministry 
of Industry in facilitating the TISI visitors and applicants for licenses, 
“TISI Space” was provided. The launching was presided over by 
Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, and attended 
by Mr.Thana Alapach, TISI Deputy Secretary-General,  
including TISI staff. Executives of private sector such as Siam 
Cement Public Co., Ltd., Home Product Center Public Co., Ltd., 
Siamproduct Aircondition Co., Ltd. and Signify Commercial  
(Thailand) Ltd. also participated in the event.
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สมอ. จัดพิธิี ทำาบุญ ตักับาตร่ “ส่งท้ายิปีกัุน ทำาบุญต้อนร่ับปีชวด”

Merit making to welcome the New Year 2020

 เม้�อวัันท่� 20 ธัินวัาคม 2562 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ 
สมอ. เป็นประธิานในพิธ่ิทำาบุญตักบาตร “ส่ังท้ายปีกุน ทำาบุญต้อนรับ 
ปีชัวัดิ์” รวัมถงึการรบับริจาคสิั�งของต่างๆ เช่ัน ยา เวัชัภัณ์ฑ์์ รวัมทั�งบริจาค
ปัจจัย เพ้�อช่ัวัยเหล้ัอผ้้ป่วัยโรคเอดิ์ส์ั แลัะเด็ิ์กกำาพร้า วััดิ์พระบาทนำ�าพุ 
เพ้�อเสัริมสัร้างควัามสุัข ควัามเจริญตามหลัักศาสันาพุทธิ แลัะตระหนักถึง
วัันสัำาคัญของกิจกรรมทำาบุญส่ังท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดิ์ยม่ นายศุภกิจ 
บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายธนะ อัลภาชน์  
รองเลขาธิการ สมอ. คณ์ะผ้้บริหาร แลัะเจ้าหน้าท่� สัมอ. เข้าร่วัมโดิ์ย
พร้อมเพร่ยงกัน ณ์ บริเวัณ์หน้าอาคาร สัมอ.

 On 20 December 2019, Mr.Wanchai Phanomchai, TISI  
Secretary-General, presided over the merit making ceremony 
of “Saying goodbye to the Year of Pig and welcoming the 

 เม้�อวัันท่� 20 ธัินวัาคม 2562 นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการ 
สมอ. เป็นประธิานพิธ่ิเปิดิ์โครงการพัฒนาผ้้ประกอบการเพ้�อการรับรอง
คุณ์ภาพผลิัตภัณ์ฑ์์ มอก. รายสัาขา ประจำาปีงบประมาณ์ 2563 ณ์ ห้อง
ราชัดิ์ำาเนิน โรงแรมรอยัลัปริ�นเซึ่สั หลัานหลัวัง กรุงเทพฯ โดิ์ยกิจกรรม
ภายใต้โครงการจะม่การฝ้ึกอบรมอย่างต่อเน้�อง เพ้�อให้ควัามช่ัวัยเหล้ัอ
ทางวิัชัาการแก่ผ้้ประกอบการกลุ่ัมอุตสัาหกรรมเป้าหมายท่�ม่ศักยภาพตาม
นโยบายรัฐบาลั ให้สัามารถพัฒนาผลิัตภัณ์ฑ์์ได้ิ์ตามมาตรฐาน มอก. แลัะ
ม่ควัามพร้อมในการย้�นขอรับการรับรอง ภายหลัังจากจบโครงการ

 On 20 December 2019, at the Royal Princess Hotel, 
Bangkok, Mr.Thana Alapach, TISI Deputy Secretary-General, 
presided over the launching of the development project for 
product certification according to TIS standards (by product sector) for the year 2020. Under the 
project, training was organized continuously to assist potential producers of the target groups to 
comply with TIS standards so that they would be able to apply for licenses after the project 
completion.

สมอ. ดึง ผ้้ปร่ะกัอบกัาร่พลัาสติกั พลัาสติกัชีวภาพ แลัะ มอกั.เอส 
เข้้าโคร่งกัาร่พัฒนาผลัิตภัณ์ฑ์์ให้ได้มาตร่ฐาน มอกั.

Participation of producers of plastics and bioplastics and producers under TIS S 
scheme in the development project for product certification according to TIS standards

Year of Rat”. Donation of medicine, medical supplies and money to relieve the AIDS patients and 
orphans at Wat Phrabatnamphu was also made for happiness and prosperity according to  
Buddhism and to mark the beginning of New Year. Mr.Suppakit Boonyasiri, Deputy Director  
General of the Department of Industrial Works, Mr.Thana Alapach, TISI Deputy Secretary- 
General and TISI officials also attended the ceremony in front of the TISI office.
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 เม้�อวัันท่� 20 ธัินวัาคม 2562 นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษก
กระทรวงอุตสาหกรรม และนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ� ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นประธิานร่วัมแถลังข่าวัการจัดิ์งาน ของขวััญปีใหม่ 2563  
จัดิ์สัารพัดิ์ของขวััญมอบให้ประชัาชัน ช่ัวัยอำานวัยควัามสัะดิ์วักแลัะลัดิ์ภาระ
ต้นทุน พร้อมจัดิ์งานมหกรรมสิันค้าราคาโรงงาน Outlet ของขวััญเพ้�อ
ประชัาชัน รวับรวัมสิันค้าอุปโภคบริโภคจากทั�วัประเทศกว่ัา 1,000 รายการ 
350 บ้ธิ มาจำาหน่าย ลัดิ์ราคากว่ัา 20-70% โดิ์ยม่ นายวันชัย พนมชัย 
เลขาธิการ สมอ. ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม แลัะผ้ป้ระกอบการ 
ร่วัมการแถลังข่าวั ณ์ ห้องประชุัม สัำานักงานปลััดิ์กระทรวังอุตสัาหกรรม

 On 20 December 2019, at the meeting room of the Office 
of Permanent Secretary, Ministry of Industry, Mr.Kobchai Sungsitthisawad, Permanent Secretary, 
Misnistry of Industry, and Ms.Suchada Thansap, Spokeswoman of Ministry of Industry gave a 
press conference on the organization of the New Year Gifts Fair 2020. Visitors would find around 
350 booths offering more than 1,000 items of gifts and consumer products from factory outlets 
at a discount price of 20-70%. The press conference was attended by Mr.Wanchai Phanomchai, 
TISI Secretary-General, executives of Ministry of Industry and the manufacturers.

กัร่ะทร่วงอุตสาหกัร่ร่ม แถลังข้่าวกัาร่จัดงาน ข้องข้วัญปีใหม่ 2563

Ministry of Industry’s press conference on the New Year Gifts Fair 2020

 On 21 December 2019, Mr.Verakit  
Rantakittanawat, TISI Deputy Secretary-General, 
presided over the provision of standardized 
electric equipment under the Volunteer Project 
in honor of the King “We do good by heart: 
School development and promotion of safety 
by standard electric wire” to Mongkolrat School 
and Kla Cha-oom School in Patumthani Province. 
Scholarship was offered to poor students.  
Mr.Viroj Rojwatanachai, Director of Iron and 
Steel Institute of Thailand, participated in the 
event.

 เม้�อวัันท่� 21 ธัินวัาคม 2562 นายวีระกิตติ�  
รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธิานพิธ่ิ 
ส่ังมอบงานตามโครงการจิตอาสัาเฉลิัมพระเก่ยรติ
พระบาทสัมเด็ิ์จพระวัชิัรเกล้ัาเจ้าอย้หั่วั “สัมอ. ทำาควัามด่ิ์
ด้ิ์วัยหัวัใจ ร่วัมใจพัฒนาโรงเร่ยน สัร้างควัามปลัอดิ์ภยัด้ิ์วัย
สัายไฟัฟ้ัามาตรฐาน” แลัะมอบทุนการศึกษา ให้แก่ 
นักเร่ยนท่�ขาดิ์แคลันทุนทรัพย ์ณ์ โรงเร่ยนมงคลัรัตน์ แลัะ
โรงเร่ยนวััดิ์กล้ัาชัอุ่ม จังหวััดิ์ปทุมธิาน่ โดิ์ยม่ นายวิโรจน์ 
โรจน์วัฒนาชัย ผู้อำานวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้า
แห่งประเทศไทย เข้าร่วัมกิจกรรมดัิ์งกล่ัาวั

สมอ. ร่่วมกัับสถาบันเหลั็กัฯ จัดโคร่งกัาร่จิตอาสา เปลัี�ยินอุปกัร่ณ์์ไฟฟ้า 
ที�ได้มาตร่ฐานแลัะมอบทุนกัาร่ศึกัษา

Volunteer project organized by TISI and Iron and Steel Institute of Thailand
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สมอ. บุกัจับเหลั็กัโร่งงานยิ่านบ่อวิน จังหวัดชลับุร่ี

Confiscation of steels in Bo Win, Chonburi Province

 เม้�อวัันท่� 24 ธัินวัาคม 2562 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. 
ลังพ้�นท่�ย่านบ่อวิัน จังหวััดิ์ชัลับุร่ บุกจับเหล็ักไม่ได้ิ์มาตรฐานคาโรงงานกว่ัา 
10,000 ตัน ม้ลัค่ากว่ัา 300 ล้ัานบาท ทลัายแหล่ังต้นตอผลิัตก่อนส่ังจำาหน่าย
ยงัผ้้บริโภค โดิ์ยการตรวัจจับครั�งน่� เป็นการขยายผลัจากการตรวัจร้านจำาหน่าย
สิันค้าในท้องตลัาดิ์ พบว่ัาม่การจำาหน่ายเหล็ักจากบริษัทน่�มากผิดิ์ปกติ  
จึงจับตามองอย่างใกล้ัชิัดิ์ พบม่การผลิัตเหล็ักไม่ได้ิ์มาตรฐาน จึงเข้าตรวัจจับทันท่

 On 24 December 2019, TISI competent officials led by  
Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, confiscated 
more than 10,000 tons of noncompliant steel amounting to  
300 million Baht in a factory in Bo Win, Chonburi Province. During 
the marketplace inspection, the factory was suspected of  
producing noncompliant products due to the remarkably high 
amount of sale.

 เม้�อวัันท่� 9 มกราคม 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ�  
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้ิ์วัยนายสุัรพลั ชัามาตย์ นายจุลัพงษ์ 
ทว่ัศร่ นายภานุวััฒน์ ตริยางก้รศร่ นางวัรวัรรณ์ ชิัตอรุณ์ รองปลััดิ์กระทรวัง
อุตสัาหกรรม นายณั์ฐพลั ณั์ฏิฐสัมบ้รณ์์ หัวัหน้าผ้้ตรวัจราชัการกระทรวัง
อุตสัาหกรรม โดิ์ยม่ นายวัันชััย พนมชััย เลัขาธิิการ สัมอ. แลัะคณ์ะ 
ผ้้บริหารระดัิ์บส้ังของกระทรวังอุตสัาหกรรม ข้าราชัการ พนักงาน แลัะ
เจ้าหน้าท่�กระทรวังอุตสัาหกรรม ร่วัมถวัายภัตตาหารเช้ัา แลัะทำาบุญ
ตักบาตรข้าวัสัารอาหารแห้งแด่ิ์พระสังฆ์ จำานวัน 49 ร้ป เน้�องในโอกาสั
วัันขึ�นปีใหม่ พุทธิศักราชั 2563 ณ์ อาคารสัำานักงานปลััดิ์กระทรวัง
อุตสัาหกรรม

 On 9 January 2020, at the Office of the Permanent  
Secretary, Mr.Kobchai Sungsitthisawad, Permanent Secretary, 
Misnistry of Industry accompanied by Mr.Surapol Chamatr,  
Mr.Jullapong Thaveesri, Mr.Panuwat Triyangkulsri and  
Mrs.Warawan Chitaroon, Deputies Permanent Secretary of 
Industry, Mr.Nattapon Nattasomboon, Head of Inspector  
General, Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General,  
including officials of Ministry of Industry performed the merit 
making ceremony by offering food and dried foodstuff to  
49 monks on the occasion of the New Year 2020 celebration.

เลัข้าธิิกัาร่ สมอ. ร่่วมพิธิีทำาบุญตักับาตร่เนื�องในโอกัาสวันข้้�นปีใหม่

TISI Secretary-General joined the merit making ceremony on the occasion of the 
New Year 2020 celebration
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 เม้�อวัันท่� 23 มกราคม 2563 นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธกิาร สมอ. 
เป็นประธิานในพิธ่ิเปิดิ์การฝึ้กอบรมเชิังปฏิิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนา 
ผ้้ประกอบการ เร้�อง หลัักเกณ์ฑ์์แลัะวิัธ่ิการรับรอง มอก. เอสั รุ่นท่� 1  
โดิ์ยการจัดิ์สััมมนาในครั�งน่�ม่วััตถุประสังค์เพ้�อยกระดัิ์บรวัมถึงส่ังเสัริม 
ให้ผ้้ประกอบการ SMEs ม่ควัามร้้ แลัะควัามเข้าใจในหลัักเกณ์ฑ์์ แลัะวิัธ่ิการ
รับรอง รวัมถึงข้อกำาหนดิ์ของ มอก. เอสั เพ้�อให้สัามารถนำาไปปรับใช้ัในการ
พัฒนาการผลิัตภัณ์ฑ์์ของตนเองให้เป็นไปตามข้อกำาหนดิ์ของ มอก. เอสั แลัะ
ตรงตามควัามต้องการของตลัาดิ์ ณ์ โรงแรม เดิ์อะทวิัน ทาวัเวัอร์ กรุงเทพฯ

 On 23 January 2020, Mr.Thana Alapach, TISI Deputy 
Secretary-General, presided over the opening of the first workshop 
under the development project for SMEs on criteria and procedure 
of certification according to TIS S. The objective of the workshop 
was to increase knowledge and understanding of the criteria and 
procedure of certification as well as the requirements of the 
standards TIS S so that the SMEs can develop their products to 
meet the requirements of the standards and the market demand. 
The workshop was organized at the Twin Tower Hotel, Bangkok.

สมอ. จัดกัาร่ฝึึกัอบร่บเชิงปฏิิบัติกัาร่ เร่ื�อง หลัักัเกัณ์ฑ์์แลัะวิธิีกัาร่ร่ับร่อง มอกั. เอส

Workshop on criteria and procedure of certification of TIS S

 เม้�อวัันท่� 5 กุมภาพันธ์ิ 2563 นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธกิาร สมอ. 
เป็นประธิานในพิธ่ิเปิดิ์การประชัุม “การเตร่ยมควัามพร้อม การขอรับ 
ใบอนุญาตสัำาหรับมาตรฐานมอก. 2915-2561” โดิ์ย สัมอ. ได้ิ์เชิัญ 
ผ้้ประกอบการรถจักรยานยนต์กว่ัา 40 ราย อาทิ ฮอนด้ิ์า ยามาฮ่า  
คาวัาซึ่ากิ ซ้ึ่ซ้ึ่กิ ไทเกอร์ ฯลัฯ เพ้�อช่ั�แจงทำาควัามเข้าใจ แลัะเตร่ยมควัามพร้อม
ในการย้�นขอ มอก. 2915-2561 รถจักรยานยนต์เฉพาะด้ิ์านควัามปลัอดิ์ภัย-
สัารมลัพิษจากเคร้�องยนต์ ระดัิ์บย้โร 4 ซึึ่�งม่ผลับังคับใช้ัตั�งแต่วัันท่�  
29 ม่นาคม 2563 มาตรฐานดิ์ังกล่ัาวัจะช่ัวัยแก้ไขปัญหามลัพิษทางอากาศ  
โดิ์ยเฉพาะปัญหาฝุ่้นพิษหร้อ PM 2.5 ณ์ ห้อง 200 อาคาร สัมอ.

 On 5 February 2020, at TISI meeting room 200, Mr.Thana 
Alapach, TISI Deputy Secretary-General, presided over the  
opening of the meeting on “Preparation for thee application for 
license of TIS 2915-2561 (2018)” organized by TISI for 40 producers of motorcycle such as Honda, 
Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Tiger, etc. The objective of the meeting was to give information on the 
application for license of TIS 2915-2561 (2018) Safety requirement for motorcycle: Emission from 
engine level 7 , the mandatory standard which would be effective on 29 March 2020. The standard 
would help to solve the air pollution problem particularly PM 2.5.

สมอ. จัดปร่ะชุมเตร่ียิมความพร่้อม กัาร่ข้อร่ับใบอนุญาตสำาหร่ับมาตร่ฐาน 
มอกั. 2915-2561

Meeting on preparation for the application for license of TIS 2915-2561 (2018)
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สานสัมพันธิ์ อกั. กัับ ผ้้สื�อข้่าว

Strengthening relations between Ministry of Industry and news reporters

 เม้�อวัันท่� 8 กุมภาพันธ์ิ 2563 กระทรวังอตุสัาหกรรม แลัะผ้้ส้ั�อข่าวัประจำา
กระทรวังอุตสัาหกรรม ร่วัมจัดิ์กิจกรรมก่ฬาสัานสััมพันธ์ิผ้้บริหาร ข้าราชัการ 
แลัะพนักงานกระทรวังอุตสัาหกรรม กับผ้้ส้ั�อข่าวั ณ์ บริษัท ป้นซิึ่เมนต์ไทย 
จำากัดิ์ (มหาชัน) โดิ์ยไดิ์รั้บเก่ยรติจาก นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นประธิานในพิธ่ิเปิดิ์งาน กิจกรรมดัิ์งกล่ัาวัจัดิ์ขึ�นติดิ์ต่อกันเป็น
ปีท่� 3 เพ้�อสัานควัามสััมพันธ์ิระหว่ัางผ้้บริหาร ข้าราชัการ พนักงานกระทรวัง
อุตสัาหกรรม แลัะผ้้ส้ั�อข่าวัประจำากระทรวังอุตสัาหกรรม แลัะในวัันน่� นายวันชัย 
พนมชัย เลขาธิการ สมอ. ผ้้บริหาร แลัะข้าราชัการ สัมอ.ไดิ์้ลังแข่งขัน
แบดิ์มินตันกับผ้้ส้ั�อข่าวัด้ิ์วัย

 On 8 February 2020, at the Siam Cement Public Company 
Limited, Mrs.Warawan Chitaroon, Deputy Permanent Secretary 
of Industry, presided over the opening of the sport competition 
between Ministry of Industry and news reporters attached to 
Ministry of Industry. The activity has been organized since the 

 เม้�อวัันท่� 14 กุมภาพันธ์ิ 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ� ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้ิ์วัย  
นางวัรวัรรณ์ ชิัตอรุณ์ นายภานุวััฒน์ ตริยางกร้ศร่ รองปลััดิ์กระทรวังอุตสัาหกรรม แลัะ นางสัาวัสุัชัาดิ์า แทนทรัพย์ 
โฆษกกระทรวังอุตสัาหกรรม นำาท่มจิตอาสัากระทรวังอุตสัาหกรรม จัดิ์กิจกรรม “กระทรวังอุตสัาหกรรม  
รัก..ห่างฝุ่้น..อุ่นใจ..ไกลัโรค” แจกหน้ากากอนามัยแลัะเจลัแอลักอฮอล์ัล้ัางม้อให้กับประชัาชัน โดิ์ยม่ นายว่ัระกิตติ�  
รันทกิจธินวััชัร์ รองเลัขาธิิการ สัมอ. แลัะ นางนฤมลั วัาณิ์ชัย์เจริญ ผ้้อำานวัยการกองส่ังเสัริมแลัะพัฒนา 
ด้ิ์านการมาตรฐาน แลัะผ้้บริหารกระทรวังอุตสัาหกรรม เข้าร่วัมกิจกรรมดัิ์งกล่ัาวัด้ิ์วัย

 On 14 February 2020, as part of the activity “Away from dust, away from disease” the team of 
volunteers of Ministry of Industry led by Mr.Kobchai Sungsitthisawad, Permanent Secretary,  
Ministry of Industry, Mrs.Warawan Chitaroon and Mr.Panuwat Triyangkulsri, Deputies Permanent 
Secretary of Industry including Ms.Suchada Thansap, spokeswoman of Ministry of Industry,  
distributed hygienic face masks and alcohol gel hand sanitizer to the passersby. Mr.Verakit  
Rantakittanawat, TISI Deputy Secretary-General, accompanied by Mrs.Narumol Vanitchareon, Director 
of  Standardization Promotion and Development Division of TISI and executives of Ministry of  
Industry joined in the activity.

กัร่ะทร่วงอุตสาหกัร่ร่ม จัดกัิจกัร่ร่ม “กัร่ะทร่วงอุตสาหกัร่ร่ม ร่ักั..ห่างฝึุ�น..อุ่นใจ..ไกัลัโร่ค”

Activity of “Away from dust, away from disease” of the Ministry of Industry

three consecutive years to strengthen relations between the two sides. Mr.Wanchai Phanomchai, 
TISI Secretary-General, and TISI officials also participated in the badminton competition.
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 เม้�อวัันท่� 19 กุมภาพันธ์ิ 2563 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. ร่วัมลังนาม
บันทึกข้อตกลัง ควัามร่วัมม้อ “พันธิมิตรระบบราง สัร้างสัรรค์อุตสัาหกรรมระบบรางไทย” 
โดิ์ยบ้รณ์าการควัามร่วัมม้อพันธิมิตรระบบรางภาครัฐ/สัถาบันการศึกษา รวัม  
15 หน่วัยงาน ณ์ อาคารสัโมสัรแลัะหอประชัุม กระทรวังคมนาคม กรุงเทพฯ  
เพ้�อสัร้างสัรรค์อุตสัาหกรรมระบบรางไทย ครอบคลุัมด้ิ์านการถ่ายทอดิ์เทคโนโลัย ่
วิัจัยแลัะพัฒนามาตรฐานระบบราง อุตสัาหกรรมระบบราง ทดิ์สัอบแลัะการทดิ์ลัอง 
พัฒนาทรัพยากรบุคคลั ซึึ่�งคาดิ์หวัังว่ัาจะช่ัวัยเสัริมประสิัทธิิภาพระบบขนส่ังทางราง
แลัะควัามปลัอดิ์ภัยในการให้บริการเดิิ์นรถไฟั ยกระดัิ์บมาตรฐานอุตสัาหกรรม 
ชิั�นส่ัวันแลัะผลิัตภัณ์ฑ์์ระบบรางให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบรางของประเทศแลัะ
มาตรฐานสัากลั

 On 19 February 2020, at the club and auditorium building of Ministry of Transport, Mr.Wanchai 
Phanomchai, TISI Secretary-General, signed the MoU on “Alliance in development of Thai railway 
transportation system” which involved cooperation of 15 organizations and educational institutions. 
The MoU on the development of the Thai railway transportation system includes technology transfer, 
research and development, standardization, railway transportation system industry, test, experiment 
and human resource development. It was expected that the cooperation would help to enhance 
the efficiency and safety of the railway transportation system as well as to upgrade the standard for 
parts and products of the railway transportation system to the national and international standards.

สมอ. ร่่วมกัับหน่วยิงานพันธิมิตร่ 15 หน่วยิงาน บ้ร่ณ์ากัาร่ข้นส่งร่ะบบร่างไทยิ

Cooperation of the alliance of 15 organizations in Thai railway transportation system

 เม้�อวัันท่� 26 กุมภาพันธ์ิ 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ� ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นประธิาน ในพธ่ิิเปิดิ์การสััมมนา เร้�อง “มาตรฐานเศรษฐกจิหมุนเว่ัยน:  
สัร้างสัมดุิ์ลัการพัฒนาส่้ัควัามยั�งย้น” โดิ์ยไดิ์้รับเก่ยรติจาก วิัทยากรผ้้ทรงคุณ์วุัฒิ 
ดิ์ร.สัมชัาย หาญหิรัญ สัมาชิักวุัฒิสัภา ปาฐกถาพิเศษ เร้�อง “ควัามจำาเป็นของมาตรฐาน
เศรษฐกิจหมุนเว่ัยน (Circular economy)” ดิ์ร.ชัญาน์ จันทวัสุั ผ้้ช่ัวัยกรรมการ 
ผ้้จัดิ์การใหญ่ บริษัท พ่ท่ท่ โกลับอลั เคมิคอลั จำากัดิ์ บรรยายพิเศษ เร้�อง “มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเว่ัยนในบทบาท
ภาคเอกชัน” แลัะผ้้ทรงคุณ์วุัฒิจากคณ์ะอนุกรรมการวิัชัาการรายสัาขา คณ์ะท่� 5 เศรษฐกิจหมุนเว่ัยน ณ์ ห้องแซึ่ฟัไฟัร์ 
204-205 อาคารอิมแพค ฟัอรั�ม ศ้นย์แสัดิ์งสิันค้าแลัะการประชุัม อิมแพ็ค เม้องทองธิาน่ จังหวััดิ์นนทบุร่

 On 26 February 2020, Mr.Kobchai Sungsitthisawad, Permanent Secretary, Ministry of 
Industry presided over the opening of the seminar “Circular economy: Balancing development 
to achieve sustainability”. The seminar comprised a keynote speech on “Necessity of standard 
for circular economy” by Dr.Somchai Harnhiran, Senator, presentation on “The role of standard 
for circular economy in the private sector” by Dr.Chaya Chandavasu, Senior Vice President- 
Sustainability and Corporate Branding, PTT Global Chemical Public Company Limited and a lecture 
given by an expert from the Technical Sub-committee for Circular Economy. The seminar was 
held at Room Sapphire 204-205, IMPACT Forum, IMPACT exhibition and Convention, Muang Thong 
Thani, Nonthaburi Province.

สมอ. จัดกัาร่สัมมนา มาตร่ฐานเศร่ษฐกัิจหมุนเวียิน : สร่้างสมดุลักัาร่พัฒนาส้่ความยิั�งยิืน

Seminar on “Standard for circular economy : balancing development to  
achieve sustainability” 
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 เม้�อวัันท่� 2 ม่นาคม 2563 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เป็นประธิาน
ในพิธ่ิประกาศเจตนารมณ์์ต่อต้านการทุจริตแลัะต่อต้านการรับสิันบน แลัะเปิดิ์โครงการ
สััมมนา เร้�อง การสัง่เสัริมควัามโปรง่ใสัแลัะการปอ้งกันการทจุริต โดิ์ยจัดิ์ใหม่้การบรรยาย
ในหัวัข้อ วิัธ่ิคิดิ์แยกแยะผลัประโยชัน์ส่ัวันตัวัแลัะผลัประโยชัน์ส่ัวันรวัม โดิ์ยวิัทยากรจาก
สัำานักงานคณ์ะกรรมการป้องกันแลัะปราบปรามการทุจริตแห่งชัาติ พร้อมกันน่� 
เลัขาธิิการ สัมอ. ไดิ์น้ำาผ้้บริหาร ข้าราชัการแลัะเจ้าหน้าท่� สัมอ. กลัา่วัประกาศเจตนารมณ์์
ต่อต้านการทุจริตแลัะต่อต้านการรับสิันบนโดิ์ยพร้อมเพร่ยงกัน ซึึ่�งการจัดิ์งานในครั�งน่� 
ม่วััตถุประสังค์เพ้�อร่วัมกันประกาศเจตนารมณ์์ต่อต้านการทุจริตแลัะต่อต้านการรับสิันบน 
ของ สัมอ. แลัะเพ้�อเสัริมสัร้างควัามร้้ควัามเข้าใจ แลัะปรับเปล่ั�ยนแนวัคิดิ์ว่ัาเร้�องใดิ์เป็น
ประโยชัน์ส่ัวันตน เร้�องใดิ์เป็นประโยชัน์ส่ัวันรวัม ณ์ ห้องประชุัม 200 อาคาร สัมอ.

 On 2 March 2020, at TISI meeting room 200, Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-  
General, presided over the announcement of TISI’s declaration of intent against corruption and 
bribery and the opening of the seminar on “Enhancing transparency and anti-corruption”. In the 
seminar, a lecture on the topic of differentiation of personal interest and public interest was 
given by representative of Office of the National Anti-Corruption Commission. The announcement 
of TISI’s declaration of intent against corruption and bribery was made by TISI officials led by TISI 
Secretary-General. Apart from expressing the intention to fight against corruption and bribery, the 
activity aimed to increase understanding of TISI officials in the differentiation of personal interest 
and public interest.

สมอ. ปร่ะกัาศเจตนาร่มณ์์ต่อต้านกัาร่ทุจร่ิตแลัะต่อต้านกัาร่ร่ับสินบน

Declaration of intent against corruption and bribery

 เม้�อวัันท่� 2 ม่นาคม 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ� ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
พร้อมด้ิ์วัย นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกประจำากระทรวงอุตสาหกรรม นายกฤชนนท์ 
อัยยปัญญา รองโฆษกประจำากระทรวงอุตสาหกรรม ร่วัมเปิดิ์จุดิ์ตรวัจคัดิ์กรองไวัรัสั 
โคโรน่า (โควิัดิ์-19) โดิ์ยม่ นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. พร้อมด้ิ์วัยคณ์ะผ้้บริหาร 
ให้การต้อนรับ ณ์ ห้องโถงกลัาง ชัั�น 1 อาคาร สัมอ. โดิ์ย สัมอ.ได้ิ์จัดิ์ตั�งจุดิ์คัดิ์กรอง 
ตรวัจวััดิ์อุณ์หภ้มิ ณ์ บริเวัณ์ประต้ทางเข้าอาคาร นอกจากน่� สัมอ. ยังเพิ�มการด้ิ์แลั 
สุัขอนามยัของสัถานท่�เพิ�มเติม โดิ์ยจัดิ์ใหม่้การทำาควัามสัะอาดิ์พ้�นท่� พร้อมใช้ัแอลักอฮอลั์
เช็ัดิ์บริเวัณ์พ้�นผิวัสััมผัสั เช่ัน ราวับันไดิ์ ปุ่มกดิ์ลิัฟัต์ ม้อจับประต้ ทุก 2 ชัั�วัโมง เพ้�อป้องกัน
ไวัรัสัโคโรน่า (โควิัดิ์-19) เน้�องจาก สัมอ. ม่ประชัาชันมาติดิ์ต่อราชัการเป็นจำานวันมาก

 On 2 March 2020, Mr.Kobchai Sungsitthisawad, Permanent Secretary, Ministry of Industry,  
Ms.Suchada Thansap, Spokeswoman of Ministry of Industry and Mr.Krichanont lyapunya, 
Deputy Spokesman, visited TISI on the opening of COVID-19 screening point installed at the 
entrance of TISI Building. They were welcomed by Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary- 
General and TISI executives. As TISI receives a large number of visitors daily, the hygiene of the 
office had been taken care of by means of floor cleaning and wiping with alcohol the contact 
surface such as the staircase rails, elevators, push buttons and door handles every 2 hours for 
disease prevention.

สมอ. เปิดจุดคัดกัร่อง ตามมาตร่กัาร่ป้องกัันโควิด-19

Opening of COVID-19 screening point
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 เม้�อวัันท่� 4 ม่นาคม 2563 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ.  
เป็นประธิานในพิธ่ิมอบใบรับรองระบบงานหน่วัยตรวัจสัอบควัามใช้ัได้ิ์แลัะ 
ทวันสัอบก๊าซึ่เร้อนกระจก ตาม มอก. 14065-2560 (ISO/IEC 14065:2013)  
ให้แก่ บริษัท ท้ฟั นอร์ดิ์ (ประเทศไทย) จำากัดิ์ โดิ์ยม่ นายพิทักษ์ สุัภนันทการ 
กรรมการผ้จั้ดิ์การ เป็นผ้้รับมอบ ซึ่ึ�งบริษัทได้ิ์รับการรบัรองในขอบข่ายการทวันสัอบ
รายงานปริมาณ์การปล่ัอยก๊าซึ่คาร์บอนไดิ์ออกไซึ่ด์ิ์ (Emissions Report)  
ตามโครงการการชัดิ์เชัยแลัะการลัดิ์ปริมาณ์การปล่ัอยก๊าซึ่คาร์บอนไดิ์ออกไซึ่ด์ิ์
ในภาคการบินระหว่ัางประเทศ ณ์ ห้องประชุัม 200 อาคาร สัมอ.

 On 4 March 2020, at TISI meeting room 200, Mr.Wanchai 
Phanomchai, TISI Secretary-General, presented certificate of  

สมอ. มอบใบร่ับร่อง มอกั.14065-2560 แกั่ บร่ิษัท ท้ฟ นอร่์ด (ปร่ะเทศไทยิ) จำากััด

Presentation of certificate of TIS 14065-2560 to TUV Nord Thailand Co., Ltd.

 On 5 March 2020, Ministry of Industry organized a meeting of private sector which were 
producers of hygienic face masks, alcohol gel, hand sanitizer, alcohol and related products. The 
meeting was chaired by Mr.Somkid Jatusripitak, Deputy Prime Minister and attended by  
Mr.Suriya Juangroongruangkit, Minister of Industry, and Mr.Uttama Savanayana, Minister of  
Finance. Executives of Ministry of Industry comprising Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary- 
General, Mr.Thana Alapach, TISI Deputy Secretary-General, as well as the allies of Ministry of 
Industry and 50 manufacturers also attended the meeting. The objective of the meeting was to find 
measures in solving the problem of hygienic face masks shortage from the outbreak of corona 
virus by producing cloth face mask. Thailand Textile Institute was requested to cooperate with 
Ministry of Public Health concerning the quality and safe materials for the production of 10 million 
cloth face masks.

กัร่ะทร่วงอุตสาหกัร่ร่มจัดปร่ะชุมผ้้ปร่ะกัอบกัาร่ภาคเอกัชนผ้้ผลัิตหน้ากัากัอนามัยิ

Meeting of producers of hygienic face masks organized by Ministry of Industry

 เม้�อวัันท่� 5 ม่นาคม 2563 กระทรวังอุตสัาหกรรมจัดิ์ประชัุมผ้้ประกอบการ
ภาคเอกชันผ้้ผลิัตหน้ากากอนามัย เจลัล้ัางม้อ แอลักอฮอล์ั แลัะผลิัตภัณ์ฑ์์ท่�เก่�ยวัข้อง 
โดิ์ยม่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธิานในการประชุัม  
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอุตตม สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้ิ์วัยคณ์ะผ้้บริหารกระทรวังอุตสัาหกรรม 
โดิ์ยม่ นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการ 
สมอ. แลัะหน่วัยงานพันธิมิตร พร้อมด้ิ์วัยผ้้ประกอบการกว่ัา 50 ราย ร่วัมหาร้อแลัะเร่งหา
แนวัทางแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดิ์แคลัน จากสัถานการณ์์การระบาดิ์ของไวัรัสั
โควิัดิ์-19

accredited greenhouse gas validation and verification body according to TIS 14065 (ISO/IEC 14065: 
2013) to TÜV Nord (Thailand) Ltd. represented by Mr.Pitak Supanantakarn, Managing Director.  
The company was accredited in the scope of verification of carbon dioxide emission reporting 
(emissions report) in accordance with the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for  
International Aviation (CORSIA).
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 เม้�อวัันท่� 11 ม่นาคม 2563 นายวีระกิตติ� รันทกิจธนวัชร์  
รองเลขาธิการ สมอ. แลัะผ้้บริหาร สัมอ. ร่วัมแสัดิ์งควัามยนิด่ิ์ เน้�องใน
โอกาสัวัันคล้ัายวัันสัถาปนากรมส่ังเสัริมอุตสัาหกรรม ครบรอบ 78 ปี 
พร้อมร่วัมบริจาคเงินเพ้�อองค์กรสัาธิารณ์กุศลั โดิ์ยม่ นายณัฐพล 
รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับแลัะรับ
มอบเงินบริจาค

 On 11 March 2020, Mr.Verakit Rantakittanawat, 
TISI Deputy Secretary-General, and TISI executives  
conveyed congratulations to the Department of Industrial 
Promotion on the 78th anniversary of its founding and 
made a donation for public charity which was received 
by Mr.Nattapol Rangsitpol, Director General of  
Department of Industrial Promotion.

สมอ. ร่่วมแสดงความยิินดีเนื�องในโอกัาสวันคลั้ายิวันสถาปนา 
กัร่มส่งเสร่ิมอุตสาหกัร่ร่ม คร่บร่อบ 78 ปี

Congratulations to Department of Industrial Promotion on its 78th  

founding anniversary

 เม้�อวัันท่� 12 ม่นาคม 2563 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เป็นประธิานในพิธ่ิเปิดิ์โครงการ สัมอ. 
รวัมใจ ลัดิ์แลัะคัดิ์แยกขยะม้ลัฝ้อย ปีงบประมาณ์ 2563 ซึึ่�งเป็น 1 ใน 5 กิจกรรมภายใต้โครงการ ทำาควัามด่ิ์ด้ิ์วัยหัวัใจ 
ลัดิ์ภัยสิั�งแวัดิ์ล้ัอม ตามมติคณ์ะรัฐมนตร่ท่�ทุกหน่วัยงานภาครัฐต้องดิ์ำาเนินการ ณ์ ห้องประชุัม 200 อาคาร สัมอ.

 On 12 March 2020, at TISI meeting room 200, Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary- 
General, launched the 2020 activity of garbage reducing and sorting which was among  
the 5 activities under the Volunteer Project “We do good by heart: Reduction of environmental 
hazard” in accordance with the cabinet resolution which all organizations are required to  
implement.

เลัข้าธิิกัาร่ สมอ. เปิดงาน สมอ. ร่วมใจ ลัดแลัะคัดแยิกัข้ยิะม้ลัฝึอยิ ปีงบปร่ะมาณ์ 2563

Launching of the 2020 activity of garbage reducing and sorting under  
the Volunteer Project
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 เม้�อวัันท่�  18 ม่นาคม 2563 นายกอบชัย  
สังสิทธิสวัสดิ� ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธิาน
สัักข่พยานในพิธ่ิลังนามบันทึกข้อตกลังควัามร่วัมม้อ 
ในการเฝ้้าระวัังแลัะควับคุมสิันค้าท่� ม่การโฆษณ์า 
หร้อจำาหน่ายในตลัาดิ์กลัางพาณิ์ชัย์อิเล็ักทรอนิกส์ั 
(e-Marketplace) โดิ์ยม่ นายวิัษณุ์ ทับเท่�ยง อธิิบด่ิ์กรม
อุตสัาหกรรมพ้�นฐานแลัะการเหม้องแร่ แลัะ นายเอกภัทร 
วัังสุัวัรรณ์ เลัขาธิิการสัำานักงานคณ์ะกรรมการอ้อยแลัะ
นำ�าตาลัทราย ร่วัมเป็นสัักข่พยาน โดิ์ยเป็นการลังนาม
บันทึกข้อตกลังควัามร่วัมม้อระหว่ัาง สัมอ. โดิ์ย นายวันชัย 
พนมชัย เลขาธิการ สมอ. แลัะผ้้ประกอบธุิรกิจตลัาดิ์
กลัางพาณ์ิชัย์อิเล็ักทรอนิกส์ั จำานวัน 11 ราย ไดิ์้แก่ 
Lazada TH, Shopee TH, JD Central, TV Direct 
Online, O Shopping, Konvy, Chilindo, True Shopping, 
PC Home, LNW mall, แลัะ IT City ซึ่ึ�งม่ส่ัวันแบ่ง
ทางการตลัาดิ์รวัมกันมากกว่ัา 80% ของตลัาดิ์ออนไลัน์
ในประเทศไทย เพ้�อพัฒนาระบบการแจ้งเต้อนหากพบ
สิันค้าในร้านค้าออนไลัน์โฆษณ์าหร้อจำาหน่ายสิันค้าท่�ไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน เพ้�อให้ผ้้บริโภคมั�นใจได้ิ์ว่ัาสิันค้า 
ท่� ซ้ึ่�อผ่านเว็ับไซึ่ต์หร้อแอปพลิัเคชัั�น เป็นสิันค้าท่�ม่ 
ควัามปลัอดิ์ภัยตามมาตรฐาน ณ์ ห้องประชุัม 200 อาคาร 
สัมอ.

 On 18 March 2020, Mr.Wanchai Phanomchai, 
TISI Secretary-General, signed the MoU on 
monitoring and control of products in the  
e-Marketplace with 11 business operators of 
e-Marketplace comprising Lazada TH, Shopee 
TH, JD Central, TV Direct Online, O Shopping, 
Konvy, Chilindo, True Shopping, PC Home, LNW 
mall, and IT City which have the market share 
of 80% of the online domestic market.  
The objective of the MoU was to develop a 
warning system when any advertisement or sale 
of noncompliant products according to  
standards was found on the websites and  
applications. In this connection, Mr.Kobchai 
Sungsitthisawad, Permanent Secretary, Ministry 
of Industry, Mr.Wisanu Tabtieng, Director  
General of Department of Primary Industries and 
Mines and Mr.Ekapat Wangsuwan, Secretary- 
General of Office of the Cane and Sugar Board, 
witnessed the MoU signing.

สมอ. จัดพิธิีลังนาม MoU ความร่่วมมือในกัาร่เฝึ้าร่ะวัง แลัะควบคุมสินค้า 
ที�มีกัาร่โฆษณ์าหร่ือจำาหน่ายิในตลัาดกัลัางพาณ์ิชยิ์อิเลั็กัทร่อนิกัส์ (e-Marketplace)

MoU on monitoring and control of products in the e-Marketplace

110 สำำ�นัักง�นัม�ตรฐ�นัผลิิตภััณฑ์์อุุตสำ�หกรรม กระทรวงอุุตสำ�หกรรมรายงานประจำำาปี 2563



 เม้�อวัันท่� 18 พฤษภาคม 2563 นายกอบชยั สังสิทธิสวัสดิ� ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม พร้อมด้ิ์วัย นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี 
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำาท่มผ้้บริหารกระทรวังอุตสัาหกรรม ประกอบด้ิ์วัย 
นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. นายนิรันดิ์ร์ ยิ�งมหิศรานนท์ รักษาการ 
ผ้้ตรวัจราชัการกระทรวังอุตสัาหกรรม ผ้้บริหาร ข้าราชัการแลัะเจ้าหน้าท่� 
กระทรวังอุตสัาหกรรม จัดิ์ตั�ง “ต้้อุตสัาหกรรมปันสุัข หยิบพอด่ิ์ ม่ก็แบ่งปัน” 
บริเวัณ์หน้ากระทรวังอุตสัาหกรรม เพ้�อแบ่งปันอาหาร แลัะเคร้�องใช้ัอุปโภค
บริโภคท่�จำาเป็นแก่ประชัาชัน เช่ัน บะหม่�กึ�งสัำาเร็จร้ป อาหารกระป๋อง นำ�าตาลัทราย 
นมกล่ัอง นำ�าปลัา แลัะนำ�าด้ิ์�ม เป็นต้น เพ้�อช่ัวัยบรรเทาควัามเด้ิ์อดิ์ร้อน 
ให้กับพ่�น้องประชัาชันจากสัถานการณ์์การแพร่ระบาดิ์ของเช้ั�อไวัรัสัโควิัดิ์-19

 On 18 May 2020, Mr.Kobchai Sungsitthisawad, Permanent 
Secretary, Ministry of Industry, Mrs.Warawan Chitaroon and  
Mr.Panuwat Triyangkulsri, Deputies Permanent Secretary of 
Industry, led the team of executives of Ministry of Industry including 
Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, Mr.Niran  

สมอ. ร่่วมใจแบ่งปัน จัดตั�ง “ต้้อุตสาหกัร่ร่มปันสุข้”

Participation in installing “Sharing Pantries” of Ministry of Industry

 เม้�อวัันท่� 19 พฤษภาคม 2563 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ 
สมอ. ให้สััมภาษณ์์สัถาน่โทรทัศน์ไทยพ่บ่เอสั ในประเด็ิ์นท่� สัมอ. แจ้งให้ 
บริษัท ซ่ึ่พ่ ออลัล์ั จำากัดิ์ (มหาชัน) เร่ยกค้น เฟัซึ่ชัลิัด์ิ์ หร้อหนา้กากปอ้งกัน
ลัะอองนำ�าลัาย ออกจากชัั�นวัางของในร้าน 7-11 ทุกสัาขาทั�วัประเทศ 
เน้�องจากสิันค้าดัิ์งกล่ัาวัแสัดิ์งเคร้�องหมาย มอก. บังคับ เลัขท่� 685-2540 
มาตรฐานของเล่ัน โดิ์ยไม่ได้ิ์รับอนุญาต ณ์ ห้องรับรอง อาคาร สัมอ.

 On 19 May 2020, Mr.Wanchai Phanomchai, TISI  
Secretary-General, gave an interview to the Thai PBS TV 
station on the fact that TISI requested CP All Public Co., Ltd. 
to recall all face shields from the shelf of 7-11 shops  
countrywide as the mandatory standards mark for conformity 
with TIS 685-2540 (standard for Toys) had been placed on the 
product without applying for license from TISI.

เลัข้าธิิกัาร่ สมอ. ให้สัมภาษณ์์สถานีโทร่ทัศน์ไทยิพีบีเอส

Interview of TISI Secretary-General on Thai PBS television channel

Yingmahisaranon Acting Inspector General and officials of Ministry of Industry to install “Sharing  
Pantries” in front of Ministry of Industry. The purpose was to share food and consumer goods with 
the people who were in difficulty as affected by the situation of corona virus outbreak. The food 
to be shared in the “Sharing Pantries” were instant noodle, canned food, sugar, UHT milk, fish 
sauce and drinking water.
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สมอ. ร่่วมแจกัถุงยิังชีพ “อุตสาหกัร่ร่มปันสุข้” ช่วยิพี�น้องปร่ะชาชนฝึ�าวิกัฤตโควิด-19

Distribution of survival bags for COVID-19 Outbreak

 เม้�อวัันท่� 22 พฤษภาคม 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ�  
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำาท่มผ้้บริหารกระทรวังอุตสัาหกรรม  
ประกอบด้ิ์วัย นางวัรวัรรณ์ ชิัตอรุณ์ รองปลััดิ์กระทรวังอุตสัาหกรรม 
นายสัมพลั โนดิ์ไธิสัง นายเดิ์ชัา จาตุธินานันท์ ผ้้ตรวัจราชัการกระทรวัง
อุตสัาหกรรม นายว่ัระกิตติ� รันทกิจธินวััชัร์ รองเลัขาธิิการ สัมอ. ข้าราชัการ
แลัะเจ้าหน้าท่�กระทรวังอุตสัาหกรรม เข้าร่วัมแจกถุงยังช่ัพ ตามโครงการ 
“อุตสัาหกรรมปันสุัข” จำานวัน 500 ชุัดิ์ ซึึ่�งในถุงประกอบไปด้ิ์วัย ข้าวัสัาร 
นำ�าตาลัทราย นำ�ามันพ้ชั บะหม่�กึ�งสัำาเร็จร้ป ขนมขบเค่�ยวั เป็นต้น  
ให้ประชัาชันในพ้�นท่�ชุัมชันวััดิ์มะกอก เขตราชัเทว่ั กรุงเทพฯ เพ้�อช่ัวัย
บรรเทาควัามเด้ิ์อดิ์ร้อนให้กับพ่�น้องประชัาชัน จากสัถานการณ์์การ 
แพร่ระบาดิ์ของเช้ั�อไวัรัสัโควิัดิ์-19

 On 22 May 2020, Mr.Kobchai Sungsitthisawad, Permanent 
Secretary, Ministry of Industry, led the executives of  
the Ministry consisting of Mrs.Warawan Chitaroon, Deputy 
Permanent Secretary of Industry Mr.Somphon Nodthaisong and 
Mr.Decha Chatutananant, Inspectors General, Mr.Verakit  
Rantakittanawat, TISI Deputy Secretary-General, and officials 

 เม้�อวัันท่� 12 มิถุนายน 2563 นายวนัชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. 
ให้สััมภาษณ์์สัถาน่โทรทัศน์ TNN ช่ัอง 16 ในประเด็ิ์นการตรวัจร้าน
จำาหน่ายของ สัมอ. รวัมทั�งให้ควัามร้้ร้าน 20 บาท ในการปฏิิบัติท่�ถ้กต้อง 
เม้�อต้องนำาสิันค้าท่� สัมอ. ควับคุมมาจำาหน่าย ณ์ ห้องรับรอง ชัั�น 2 อาคาร สัมอ.

 On 12 June 2020, at TISI lounge, Mr.Wanchai Phanomchai, 
TISI Secretary-General, gave an interview to the television 
station TNN channel 16 on the market surveillance and gave 
information to the “20-Baht Shop” on what need to be done 
in selling products under mandatory standards.

เลัข้าธิิกัาร่ สมอ. ให้สัมภาษณ์์สถานีโทร่ทัศน์ TNN

TISI Secretary-General gave interview to TNN channel 16

of the Ministry of Industry to distribute 500 survival bags containing rice, sugar, vegetable oil,  
instant noodle and snacks to the people living in the area of Wat Makok Community, Ratchathevi 
District, Bangkok. The survival bags distribution was under the project of “Ministry of Industry’s 
Sharing” implemented to relieve suffering of the people from the outbreak of COVID-19.
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 เม้�อวัันท่� 17 มิถุนายน 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ� ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ให้นายถาวัร ชัลััษเฐ่ยร ประธิานคลััสัเตอร์ยานยนต์ สัภาอุตสัาหกรรม
แห่งประเทศไทย นำาคณ์ะเข้าพบ เพ้�อหาร้อเก่�ยวักับมาตรการเย่ยวัยา โควิัดิ์-19 
สัำาหรับผ้้ประกอบกิจการอุตสัาหกรรมยานยนต์ โดิ์ยม่นายภานุวััฒน์ ตริยางก้รศร่ 
รองปลััดิ์กระทรวังอุตสัาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. นายทองชััย 
ชัวัลิัตพิเชัฐ์ ผ้้อำานวัยการสัำานักงานเศรษฐกิจอุตสัาหกรรม ร่วัมหาร้อ ณ์ ห้องประชุัม
ชุัณ์หะวััณ์ อาคารสัำานักงานปลััดิ์กระทรวังอุตสัาหกรรม

 On 17 June 2020, Mr.Kobchai Sungsitthisawad, Permanent  
Secretary, Ministry of Industry received the visit of the representative 
of automotive cluster of the Federation of the Thai Industries led by  

กัร่ะทร่วงอุตสาหกัร่ร่ม ปร่ะชุมร่่วมคลััสเตอร่์ยิานยินต์ เพ้�อหาร่ือ
เกัี�ยิวกัับมาตร่กัาร่เยิียิวยิา โควิด-19

Meeting of Ministry of Industry with the automotive cluster concerning remedial 
measure for producers affected by the outbreak of COVID-19

คณ์ะผ้้ตร่วจร่าชกัาร่กัร่ะทร่วงอุตสาหกัร่ร่ม ตร่วจเยิี�ยิม ติดตามกัาร่ปฏิิบัติงานข้อง สมอ.

Inspectors General of Industry visited TISI

 เม้�อวัันท่� 22 มิถุนายน 2563 นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นำาคณ์ะผ้้ตรวัจราชัการกระทรวังอุตสัาหกรรม ตรวัจเย่�ยม
แลัะตดิิ์ตามผลัการปฏิิบัติงานของ สัมอ. โดิ์ยม่ นายวนัชัย พนมชยั เลขาธกิาร สมอ. 
นายธินะ อัลัภาชัน์ นายว่ัระกิตติ� รันทกิจธินวััชัร์ รองเลัขาธิิการ สัมอ. แลัะคณ์ะผ้้บริหาร 
สัมอ. ให้การต้อนรับ ซึึ่�ง นายธินะ อัลัภาชัน์ ได้ิ์นำาเสันอผลังานตามภารกิจของ สัมอ. 
แลัะผลังานตามนโยบายรัฐบาลั การดิ์ำาเนินงานภายใต้สัถานการณ์์การแพร่ระบาดิ์
ของเช้ั�อไวัรัสัโคโรน่า 2019 เช่ัน การสั่งเสัริมแลัะพัฒนาอุตสัาหกรรมเป้าหมาย 
การผลัักดัิ์น มอก.๙๙๙๙ ส่้ัมาตรฐาน ISO แนวัคิดิ์เศรษฐกิจหมุนเว่ัยน การอำานวัย
ควัามสัะดิ์วักแลัะลัดิ์ค่าใช้ัจ่ายในการต่อใบอนุญาต/รับรอง เป็นต้น

 On 22 June 2020, the team of Inspectors General of Ministry of Industry led by Mr.Nattapol 
Nattasomboon, visited TISI to appraise its performance. The team was welcomed by Mr.Wanchai 
Phanomchai, TISI Secretary-General, and TISI executives. In this connection, Mr.Thana Alapach, 
TISI Deputy Secretary-General, presented the achievements of TISI according to its mission, the 
government policy and in the situation of the COVID-19 outbreak. The achievements included  
promotion and development of the target industries, promotion of TIS 9999 to become ISO  
standard, implementation of the concept of circular economy, licensing facilitation and  
expense reduction in the extension of license/certificate.

Mr.Thavorn Chalutsathien, Head of the cluster. The meeting discussed remedial measures for the 
automotive manufacturers which were affected by the outbreak of COVID-19. The meeting was 
attended by Mr.Panuwat Triyangkulsri, Deputy Permanent Secretary of Industry, Mr.Wanchai 
Phanomchai, TISI Secretary-General and Mr.Thongchai Chawalitpichaet, Director Gernaral of the 
Office of Industrial Economics. The meeting took place at Choonhavan meeting room, Office of 
Permanent Secretary of Industry.
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 เม้�อวัันท่� 24 มิถุนายน 2563 นายวีระกิตติ� รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการ 
สมอ. เปน็ประธิานในพิธ่ิส่ังมอบการปรับเปล่ั�ยนอุปกรณ์์ไฟัฟ้ัา ให้แก่ วััดิ์แจ้งศิริสััมพันธ์ิ 
นนทบุร่ ตามโครงการจิตอาสัาเฉลิัมพระเก่ยรติพระบาทสัมเด็ิ์จพระวัชิัรเกล้ัาเจ้าอย้หั่วั 
“จิตอาสัาพิทักษ์ศาสันสัถาน” โดิ์ยได้ิ์รับควัามร่วัมม้อจากสัถาบันไฟัฟ้ัาแลัะ
อิเล็ักทรอนิกส์ั แลัะหน่วัยงานเคร้อข่ายจำานวัน 9 บริษัท ค้อ บริษัท ตงเป่าสัต่ลั
อินเตอร์กรุ๊ป จำากัดิ์ บริษัท เหล็ักสัยามยามาโตะ จำากัดิ์ บริษัท เจพ่ดัิ์บเบิ�ลัย้ 168 
กรุ๊ป จำากัดิ์ บริษัท โจแนสั เอ็นเตอร์ไพร์สั จำากัดิ์ บริษัท ดิ์ร่มเมคเกอร์-ไทย 
คอร์ปอเรชัั�น จำากัดิ์ บริษัท เวัสัปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำากัดิ์ ห้างหุ้นส่ัวันจำากัดิ์  
พรนภา เทรดิ์ดิิ์�ง บริษัท แคนด่ิ์� ลัายส์ั จำากัดิ์ แลัะ บริษัท นิปปอน สัต่ลั (ประเทศไทย) 
จำากัดิ์ ให้การสันับสันุนในการเปล่ั�ยนอุปกรณ์์ไฟัฟ้ัา เช่ัน หลัอดิ์ไฟั ปลัั�กไฟัฟ้ัา เป็นต้น 
ณ์ วััดิ์แจ้งศิริสััมพันธ์ิ จังหวััดิ์นนทบุร่

 On 24 June 2020, Mr.Verakit Rantakittanawat, TISI Deputy Secretary-General, presided 
over the provision of the changed electric equipment under the Volunteer Project of “We do 
good by heart: Temple protection” to Wat Chaeng Sirisamphan in Nonthaburi Province. In this 
connection, TISI received support in the change of electric equipment such as lamps, plugs and 
sockets from Electrical and Electronics Institute and 9 network companies, namely, Tongpao Steel 
Intergroup Co., Ltd., Siam Yamato Steel Co., Ltd., JPW 168 Group Co., Ltd., Jeunesse Enterprise 
Co., Ltd., Dreammaker-Thai Corporation Co., Ltd., Vespiario (Thailand) Co., Ltd., Pornnapa Trading 
Ltd. Partnership, Candy Lines Co., Ltd. and Nippon Steel (Thailand) Co., Ltd.

โคร่งกัาร่จิตอาสาพิทักัษ์ศาสนสถานเฉลัิมพร่ะเกัียิร่ติพร่ะบาทสมเด็จพร่ะวชิร่เกัลั้าเจ้าอยิ้่หัว

Volunteer project in honor of the King “Temple protection”

กัร่ะทร่วงอุตสาหกัร่ร่ม เปิดคลัาวด์คิทเช่นฟ้้ดทร่ัค

Ministry of Industry launched the project of “Cloud Kitchen Food Truck” 

 เม้�อวัันท่� 24 มิถุนายน 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ� ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นประธิานเปิดิ์งาน Cloud Kitchen Food Truck กระทรวัง
อุตสัาหกรรมพัฒนาโครงการ Cloud Kitchen Food Truck ช่ัวัยเหล้ัอผ้้ประกอบการ
ธุิรกิจอาหารเคล้ั�อนท่� หร้อ ฟ้้ัดิ์ทรัค ผ่านการขายในแพลัตฟัอร์มออนไลัน์  
เล็ังเห็นถึงควัามสัำาคัญของวิัสัาหกิจกลุ่ัมไมโคร หร้อ Micro SMEs ซึึ่�งเป็นผ้้ประกอบการ
ร้านขนาดิ์เลั็ก หาบเร่ แผงลัอย โดิ์ยเฉพาะอย่างยิ�ง กลุ่ัมผ้้ประกอบการร้านอาหาร
เคล้ั�อนท่� หร้อ ฟ้้ัดิ์ทรัค ยกระดัิ์บธุิรกิจส่้ัแพลัตฟัอร์มออนไลัน์เดิ์ลิัเวัอร่� ณ์ กระทรวัง
อุตสัาหกรรม

 On 24 June 2020, Mr.Kobchai Sungsitthisawad, Permanent  
Secretary, Ministry of Industry presided over the launch of the  
project of “Cloud Kitchen Food Truck” which was aimed to help  
the food truck operators through the online platform. Realizing the 
importance of the Micro SMEs which are operators of small food stalls 
and street food particularly the food truck, the project was prepared 
to upgrade the business through online delivery platform.
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เลัข้าธิิกัาร่ สมอ. ให้สัมภาษณ์์ร่ายิกัาร่ เร่ื�องจร่ิงผ่านจอ

Interview of TISI Secretary-General on True story on the screen

 เม้�อวัันท่� 3 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย พนมชัย 
เลขาธิการ สมอ. ให้สััมภาษณ์์ในรายการ เร้�องจริงผ่านจอ 
ในประเด็ิ์น ถังออกซิึ่เจนในรถก้้ภัยระเบิดิ์ท่�จังหวััดิ์
สุัพรรณ์บุร่ ทางสัถาน่โทรทัศน์ ช่ัอง 7 HD หมายเลัข 35 
ณ์ ห้องรับรอง ชัั�น 2 อาคาร สัมอ.

 On 3 July 2020, at TISI lounge, Mr.Wanchai 
Phanomchai, TISI Secretary-General, gave an 
interview to the television program of  
“True story on the screen” on channel 7 HD 
concerning the explosion of the oxygen tank  
in the rescue car in Suphanburi Province.

 เม้�อวัันท่� 8 กรกฎาคม 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ�  
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้ิ์วัยคณ์ะผ้้บริหารของกระทรวัง
อุตสัาหกรรม ร่วัมกิจกรรมส่ังมอบต้นแบบชุัดิ์บำาบัดิ์นำ�าเส่ัยชุัมชัน แลัะ
ต้นแบบทุ่นกักขยะลัอยนำ�า ภายใต้โครงการ “จิตอาสัาสัำารวัจ ออกแบบ 
จัดิ์หาแลัะติดิ์ตั�งชุัดิ์กรองนำ�าเส่ัยในคลัองเปรมประชัากร” เพ้�อเทิดิ์พระเก่ยรติ
เน้�องในโอกาสัวัันเฉลิัมพระชันมพรรษาพระบาทสัมเด็ิ์จพระวัชิัรเกล้ัา 
เจ้าอย้หั่วั รัชัการท่� 10 ณ์ พ้�นท่�ชุัมชันวััดิ์หลัักส่ั� แลัะแฟัลัตตำารวัจทุ่งสัองห้อง 
เขตหลัักส่ั� กรุงเทพฯ โดิ์ยม่ นายวีระกิตติ� รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการ สมอ. 
เข้าร่วัมด้ิ์วัย

 On 8 July 2020, under the Volunteer Project of “Survey, 
design, acquisition and installation of waste water filter in 
Premprachakorn Canal”, Mr.Kobchai Sungsitthisawad, Permanent 
Secretary, Ministry of Industry together with senior officials 
of Ministry of Industry provided a model of water treatment 
for community and a model of litter trap to the area of  
Wat Lak Si Community and Tung Song Hong Police Flats, Lak Si 
District, Bangkok. Mr.Verakit Rantakittanawat, TISI Deputy 
Secretary-General, participated in the event.

กัร่ะทร่วงอุตสาหกัร่ร่ม ผนึกั เอสซูีจี แลัะ กัทม. ทำาโคร่งกัาร่จิตอาสา

Volunteer Project of Ministry of Industry, SCG and Bangkok Metropolitan  
Administration 
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 เม้�อวัันท่� 13 กรกฎาคม 2563 นายกอบชัย 
สังสิทธิสวัสดิ�  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
เป็นประธิานเปิดิ์การสััมมนาเชิังปฏิิบัติการ เร้�อง 
การขับเคล้ั�อนนโยบายการสั่งเสัริมแลัะสันับสันุน
อุตสัาหกรรมในภ้มภิาคเพ้�อรองรบัการทำางานวัถ่ิใหม่ 
(New Normal) โดิ์ย นายวันชัย พนมชัย 
เลขาธิการ สมอ. ร่วัมเป็นเก่ยรติในพิธ่ิเปิดิ์  
นายธนะ อัลภาชน์ และนายวีระกิตติ� รันทกิจธนวัขร์ 
รองเลขาธิการ สมอ. ร่วัมเป็นวิัทยากรบรรยาย 
ในหัวัข้อ “การบ้รณ์าการงานมาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์
อุตสัาหกรรมแลัะมาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์ชุัมชัน”  
ณ์ โรงแรมเดิ์อะเบอร์เคล่ัย์ กรุงเทพฯ

 On 13 July 2020, Mr.Kobchai Sungsitthisawad, Permanent Secretary, Ministry of Industry, 
presided over the opening of the workshop of “Driving the policy on regional industrial promotion 
in support of the New Normal”. Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, participated in 
the opening of the workshop. Mr.Thana Alapach and Mr.Verakit Rantakittanawat, TISI Deputies  
Secretary-General lectured on the topic of “Integration of standardization of industrial products 
and community products”. The workshop was held at Berkeley Hotel, Bangkok.

สมอ. เข้้าร่่วมกัาร่สัมมนาเชิงปฏิิบัติกัาร่อุตสาหกัร่ร่มจังหวัด เน้นตอบโจทยิ์ยิุค New Normal

Workshop on New Normal for Provincial Industrial Officers

ร่องเลัข้าธิิกัาร่ สมอ. ให้สัมภาษณ์์วาร่สาร่ Plastics Foresight

Interview of TISI Deputy Secretary-General in the magazine “Plastics Foresight”

 เม้�อวัันท่� 15 กรกฎาคม 2563 นายธนะ อัลภาชน์ 
รองเลขาธิการ สมอ. ให้สััมภาษณ์์วัารสัาร Plastics Foresight 
ฉบับท่� 37 ซึึ่�งเป็นวัารสัารในเคร้อสัถาบนัพลัาสัตกิ เผยแพร่ 
ราย 3 เด้ิ์อน ในประเด็ิ์นเก่�ยวักับจุดิ์เด่ิ์นของอุตสัาหกรรม
พลัาสัติก: การปรับตัวัภายใต้มาตรฐานสัมัยใหม่ (Megatrend 
of Plastics Industry: Adaptation Under Modern Standard) 
ณ์ ห้องรับรอง ชัั�น 4 อาคาร สัมอ.

 On 15 July 2020, at TISI Lounge, Mr.Thana 
Alapach, TISI Deputy Secretary-General, gave an 
interview to the magazine “Plastics Foresight”,  
No. 37, which was a quarterly magazine of the 
Plastics Institute of Thailand. The interview involved 
the topic of Megatrend of Plastics Industry:  
Adaptation Under Modern Standard.
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คณ์ะกัร่ร่มาธิิกัาร่กัาร่คุ้มคร่องผ้้บร่ิโภค เข้้าเยิี�ยิมเยิียิน สมอ.

Visit of members of the Consumer Protection Board

 เม้�อวัันท่� 16 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย พนมชัย 
เลขาธิการ สมอ. ให้การต้อนรับ นายศรณั์ย์ ลิัมป์หิรัญรักษ์ 
เลัขานุการประจำาคณ์ะกรรมาธิิการการคุ้มครองผ้้บริโภค 
แลัะคณ์ะ ซึ่ึ�งได้ิ์รับมอบหมายจาก นายมานะ โลัหะวัณ์ชิัย์ 
ประธิานคณ์ะกรรมาธิิการการคุ้มครองผ้บ้ริโภค ในโอกาสั
เข้าเย่�ยมเยย่นเพ้�อให้กำาลัังใจ สัมอ. ในการปฏิิบัติหน้าท่�
ตรวัจจับสิันค้าไม่ได้ิ์มาตรฐาน ในกรณ่์หม้อทอดิ์ไร้นำ�ามัน 
ซึึ่�งเป็นการดิ์ำาเนินการคุ้มครองผ้้บริโภคจากการซ้ึ่�อสิันค้า
ออนไลัน์ ณ์ ห้องประชุัม 2 อาคาร สัมอ.

 On 16 July 2020, at TISI meeting room, 
Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, 
welcomed the visit of representatives of the 
Consumer Protection Board led by Mr.Saran 
Limhirunrak, Secretary of the Board who  
represented Mr.Mana Lohawanich, Chairman. 
The purpose of the visit was to express their 
support to TISI concerning the confiscation of 
noncompliant air fryers which was consumer 
protection in connection with the online  
transaction.

 เม้�อวัันท่� 16 กรกฎาคม 2563 นายวีระกิตติ� รันทกิจธนวัชร์  
รองเลขาธกิาร สมอ. เป็นประธิานในการมอบหน้ากากผ้า ให้แก่ สัำานักงาน
เขตราชัเทว่ั แลัะสัำานักงานเขตพระนคร ตามโครงการ “ร่วัมใจป้องกันภัย
โควิัดิ์-19 ด้ิ์วัยหน้ากากอนามัย สัรรหานำ�าใจแบ่งปันด้ิ์วัยต้้ปันสุัข”  
ถวัายเป็นพระราชักุศลัแลัะเทิดิ์พระเก่ยรติ เน้�องในโอกาสัมหามงคลั 
วัันเฉลิัมพระชันมพรรษาพระบาทสัมเดิ์จ็พระวัชิัรเกล้ัาเจ้าอย้หั่วั รัชักาลัท่� 10 
ครบรอบ 68 พรรษา

 On 16 July 2020, under the project of “Preventing  
COVID-19 with face masks, showing generosity with Sharing 
Pantries” to commemorate the 68th Birthday Anniversary of 
His Majesty the King, Mr.Verakit Rantakittanawat, TISI Deputy 
Secretary-General, presided over the presentation of cloth 
face masks to Ratchathevi District Office and Phra Nakorn 
District Office.

สมอ. มอบหน้ากัากัผ้าข้อง อกั. ให้แกั่สำานักังานเข้ตร่าชเทวี แลัะสำานักังานเข้ตพร่ะนคร่

Provision of cloth face masks to Ratchathevi and Phra Nakorn District Offices
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 เม้�อวัันท่� 17 กรกฎาคม 2563 นายวีระกิตต์  
รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธิาน 
ในการมอบหนา้กากผ้าของกระทรวังอตุสัาหกรรม ใหแ้ก่ 
อำาเภอสันามชััยเขต แลัะ อบต.ลัาดิ์กระทิง ณ์ ท่�ว่ัาการ
อำาเภอสันามชััยเขต จังหวััดิ์ฉะเชิังเทรา เพ้�อแจกจ่ายให้
แก่ประชัาชันในพ้�นท่�ดิ์ังกล่ัาวัใช้ัป้องกันการแพร่ระบาดิ์
ของเช้ั�อไวัรัสัโควิัดิ์-19 ตามโครงการ “ร่วัมใจป้องกันภัย 
โควิัดิ์-19 ด้ิ์วัยหน้ากากอนามัย สัรรหานำ�าใจแบ่งปันด้ิ์วัย
ต้้ปันสุัข” แลัะเป็นประธิานในพิธ่ิส่ังมอบการปรับเปล่ั�ยน
อุปกรณ์์ไฟัฟ้ัา ณ์ วััดิ์หนองย่�โถน จังหวััดิ์ฉะเชิังเทรา  
ตามโครงการ “จิตอาสัาพิทักษ์ศาสันสัถาน” โดิ์ยได้ิ์รับ
ควัามร่วัมม้อจากสัถาบันยานยนต์ วิัทยาลััยการอาช่ัพ
พนมสัารคาม แลัะผ้้ประกอบการ จำานวัน 2 ราย ได้ิ์แก่ 
บริษัท ไทยเอเย่นซ่ึ่ เอ็นย่เน่ยริ�ง จำากัดิ์ แลัะ นางสุัธ่ิรา 
บุญธิรรมาทิตย์ ให้การสันับสันุนในการเปล่ั�ยนอุปกรณ์์ไฟัฟ้ัา 
ซึึ่�งทั�ง 2 โครงการดิ์ำาเนินการเพ้�อถวัายเป็นพระราชักุศลั
แลัะเทิดิ์พระเก่ยรติเน้�องในโอกาสัมหามงคลัวัันเฉลิัม
พระชันมพรรษาพระบาทสัมเด็ิ์จพระวัชิัรเกล้ัาเจ้าอย้่หัวั 
รัชักาลัท่� 10 ครบรอบ 68 พรรษา

 On 17 July 2020, Mr.Verakit Rantakittanawat, 
TISI Deputy Secretary-General, presided over 
the provision of the cloth face masks of Ministry 
of Industry to Sanamchai Khet District and Lad 
Khrathing Subdistrict Administrative Organization 
at Sanamchai Khet District Office, Chacheongsao 
Province for distribution to people for protection 
against COVID-19 under the Volunteer Project 
of “Preventing COVID-19 with face masks, showing 
generosity with Sharing Pantries”. Under the 
Volunteer Project of “Temple protection”, TISI 
Deputy Secretary-General also provided the 
changed electric equipment to Wat Nong  
Yi Thon, Chachoengsao Province. Cooperation 
in the change of electric equipment of the 
temple was received from Thailand Automotive 
Institute, Phanomsarakham Technical College 
and 2 manufacturers namely, Thai Agency  
Engineering Co., Ltd., and Mrs.Sutheera  
Bunthammathit. The objective of two projects 
were to commemorate the 68th Birthday  
Anniversary of His Majesty the King.

สมอ. จัดกัิจกัร่ร่มจิตอาสา เพ้�อถวายิเป็นพร่ะร่าชกัุศลัแลัะเทิดพร่ะเกัียิร่ติ ร่ัชกัาลัที� 10

Volunteer Project in honor of the King
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 เม้�อวัันท่� 20 กรกฎาคม 2563 นายธนะ อัลภาชน์ 
รองเลขาธิการ สมอ. ได้ิ์รับมอบหมายจาก เลัขาธิิการ 
สัมอ. ร่วัมพิธ่ิลังนามบันทึกควัามเข้าใจ เร้�อง การส่ังเสัริม
มาตรฐานการจัดิ์การสัวันป่าไม้เศรษฐกิจตามบริบทไทย
ส่้ัระดัิ์บสัากลั ระหว่ัาง กรมป่าไม้ สัำานักงานมาตรฐาน
ผลิัตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม แลัะสัภาอุตสัาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ในการส่ังเสัริมแลัะเพิ�มพ้�นท่�ป่าไม้เศรษฐกิจ
ตามแผนยุทธิศาสัตร์ชัาติ 20 ปี แลัะเสัริมสัร้าง 
ข่ดิ์ควัามสัามารถของผ้้ประกอบการให้สัามารถแข่งขันได้ิ์ 
ในระดิ์ับสัากลั ควับค่้ไปกับการอนุรักษ์สิั�งแวัดิ์ล้ัอม  
ใช้ัทรัพยากรให้เกิดิ์ประโยชัน์ส้ังสุัดิ์ เพ้�อก่อให้เกิดิ์ 
ควัามยั�งย้นทางด้ิ์านเศรษฐกิจ สัังคม แลัะสิั�งแวัดิ์ล้ัอม  
ณ์ ห้องประชุัม 1 อาคารเท่ยมคมกฤสั กรมป่าไม้

 On 20 July 2020, Mr.Thana Alapach, TISI  
Deputy Secretary-General, represented TISI 
Secretary-General in signing the MoU with the 
Royal Forest Department and the Federation of 
Thai Industries in promotion of the standard of 
Economic Forest Plantation Management in the 
Thai context to international level. The purpose 
was to increase the area of economic forest in 
accordance with the 20-year national strategic 
plan and to enhance the competitiveness of 
the forest plantation operators to international 
level together with environmental conservation, 
maximum use of resource for economic, social 
and environmental sustainability. The MoU 
signing was organized at Thiem Komkrits Building, 
the Royal Forest Department.

สมอ. ร่่วมพิธิีลังนามบันทึกัความเข้้าใจกัาร่ส่งเสร่ิมมาตร่ฐาน
กัาร่จัดกัาร่สวนป�าไม้ร่่วมกัับกัร่มป�าไม้

Signing MoU with the Royal Forest Department on promotion of  
the standard of economic forest plantation management
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ปลััดกัอบชัยิ เยิี�ยิมชมแลัะให้กัำาลัังใจผ้้ปร่ะกัอบกัาร่ OTOP SMEs

Encouragement to OTOP producers and SMEs

 เม้�อวัันท่� 20 กรกฎาคม 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ� ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม พร้อมด้ิ์วัย นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. ให้เก่ยรติเย่�ยมชัม
แลัะให้กำาลัังใจผ้้ประกอบการ OTOP SMEs จากคณ์ะกรรมการส่ังเสัริมการดิ์ำาเนินงาน
พัฒนาประสิัทธิิภาพองค์กร กลุ่ัมท่� 4 ภาคตะวัันออกเฉ่ยงเหน้อ นำาสิันค้าอุปโภค
บริโภคท่�ม่คุณ์ภาพได้ิ์มาตรฐานมาจำาหน่าย ภายใต้กิจกรรม “สัปอ. ร่วัมใจช่ัวัย 
ผ้้ประกอบการไทย ส้้ัภัย โควิัดิ์-19” ในระหว่ัางวัันท่� 20-24 กรกฎาคม 2563  
โดิ์ยม่สิันค้า อาทิ ข้าวัอินทร่ย์ เคร้�องด้ิ์�มสัมุนไพร ปลัาร้าบอง แหนมปลัาส้ัม กระเป๋า
หนังวััวั เส้ั�อผ้าสัำาเร็จร้ป ผ้าไหม ผ้าฝ้้าย ผ้าคราม ผ้าหม่�ขิดิ์ ฯลัฯ บริเวัณ์ ชัั�น 1 
อาคารสัโมสัรกระทรวังอุตสัาหกรรม (อาคารนารายณ์์)

 On 20 July 2020, Mr.Kobchai Sungsitthisawad, Permanent Secretary, Ministry of Industry 
and Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, visited the sales booths of OTOP producers 
and SMEs who were invited by the Promotion Committee on Development of Efficiency of  
Organizations, Group 4, Northeastern Region to sell quality products under the project “Helping 
producers to fight against COVID-19” of the Office of Permanent Secretary of Industry. The  
products included organic rice, beverages, herb, pickled fish, fermented fish, cowhide bags,  
ready-made garments, silk, cotton, indigo dyed fabric, “Mee Kid” fabric, etc. The sale was organized 
at Narai Building during 20-24 July 2020.

 เม้�อวัันท่� 23 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. 
เป็นประธิานในพิธ่ิเปิดิ์การประชุัมช่ั�แจงผ้้ประกอบการ เพ้�อรับทราบนโยบายแลัะ 
แนวัปฏิิบัติในการเตร่ยมพร้อมย้�นขอ มอก. 50-2561 เหลัก็กล้ัาทรงแบนร่ดิ์เยน็เคล้ัอบ
สัังกะส่ั โดิ์ยกรรมวัิธ่ิจุ่มร้อน แผ่นม้วัน แผ่นแถบ แผ่นตัดิ์ แลัะแผ่นล้ักฟ้ัก  
พร้อมแนะนำาการดิ์ำาเนินการภายหลัังไดิ์้รับใบอนุญาตแล้ัวั ซึึ่�ง มอก. 50-2561 
จะประกาศเป็นสิันค้าควับคุมแลัะม่ผลัวัันท่� 27 สิังหาคม 2563 โดิ์ย สัมอ. ได้ิ์เชิัญ 
ผ้้ประกอบการอุตสัาหกรรมเหลั็กกว่ัา 150 ราย อาทิ บริษัท เอ็นเอสั บล้ัสัโคป 
(ประเทศไทย) จำากัดิ์ บริษัท เจเอฟัอ่ โชัจิ (ประเทศไทย) จำากัดิ์ บริษัท นิปปอน สัต่ลั 
(ประเทศไทย) จำากัดิ์ บริษัท โพสัโค (ไทยแลันด์ิ์) จำากัดิ์ บริษัท ดิ์องบ้ ไทย สัต่ลั จำากัดิ์ 
ฯลัฯ ณ์ ห้องประชุัม 200 ชัั�น 2 อาคาร สัมอ.

 On 23 July 2020, Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, presided over the 
meeting organized for steel manufacturers to give information about the policy and procedure in 
applying for license of the mandatory TIS 50-2561 (2018) Hot-dip-zinc-coated cold reduced  
flat steel sheets, strips and corrugated sheets which would be effective on 27 August 2020.  
Approximately 150 manufacturers including NS Blue Scope (Thailand) Co., Ltd., JFE Shoji (Thailand) 
Co., Ltd., Nippon Steel (Thailand) Co., Ltd., POSCO (Thailand) Co., Ltd., Dongbu Thai Steel Co., Ltd. 
were invited to the meeting, organized at TISI meeting room 200

สมอ. ชี�แจงผ้้ปร่ะกัอบกัาร่เหลั็กัเคลัือบสังกัะสี สำาหร่ับ มอกั. 50-2561

Explanation to the steel manufacturers concerning the application  
for license of TIS 50-2561

120 สำำ�นัักง�นัม�ตรฐ�นัผลิิตภััณฑ์์อุุตสำ�หกรรม กระทรวงอุุตสำ�หกรรมรายงานประจำำาปี 2563



สมอ. จับมือ อยิ. หาร่ือแนวทางความร่่วมมือกัาร่จัดทำามาตร่ฐานภาชนะบร่ร่จุอาหาร่

TISI and FDA’s cooperation in the development standard for food containers 

 เม้�อวัันท่� 29 กรกฎาคม 2563 นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการ สมอ. 
พร้อมด้ิ์วัยคณ์ะผ้้บริหาร แลัะเจ้าหน้าท่� สัมอ. ร่วัมหาร้อกับ นายแพทย์พูลลาภ 
ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา คณ์ะผ้้บริหาร 
แลัะเจ้าหน้าท่� อย. โดิ์ยการหาร้อในครั�งน่�เพ้�อหาแนวัทางควัามร่วัมม้อด้ิ์านการ
ทำางานแลัะกฎระเบ่ยบเก่�ยวัข้องกับมาตรฐานภาชันะบรรจุอาหาร เพ้�อให้ 
เกิดิ์การบ้รณ์าการการทำางานร่วัมกันอยา่งม่ประสิัทธิิภาพ แลัะม่ควัามปลัอดิ์ภยั  
เกิดิ์ประโยชัน์ส้ังสุัดิ์ต่อผ้้บริโภค ณ์ ห้องประชุัมชััยนาทนเรนทร ตึก อย.

 On 29 July 2020, TISI led by Mr.Thana Alapach, Deputy  
Secretary-General, had a consultative meeting with the Food and 
Drug Administration, Department of Public Health represented by 
Dr.Poonlarb Chantawichitwong, Deputy Secretary-General, and staff 
concerning cooperation in the preparation of regulations for food 
containers. The cooperation was intended for work integration to 
achieve efficiency, safety and maximum benefit of consumers. The 
meeting took place at Chainart Narendhorn meeting room, Food 
and Drug Administration.

สมอ. ปร่ับเปลัี�ยินอุปกัร่ณ์์ไฟฟ้า โคร่งกัาร่ “จิตอาสาพิทักัษ์ศาสนสถาน”

Change of electric equipment for temple under the Volunteer  
Project of “Temple protection”

 เม้�อวัันท่� 31 กรกฎาคม 2563 นายวีระกิตติ� รันทกิจธนวัชร์  
รองเลขาธกิาร สมอ. เป็นประธิานในการส่ังมอบการปรับเปล่ั�ยนอุปกรณ์์ไฟัฟ้ัา 
โครงการ “จิตอาสัาพิทักษ์ศาสันสัถาน” ณ์ วััดิ์ท้องคุ้ง อำาเภอพระประแดิ์ง 
จังหวััดิ์สัมุทรปราการ เพ้�อถวัายเป็นพระราชักุศลัแลัะเทิดิ์พระเก่ยรติเน้�องใน
โอกาสัมหามงคลัวัันเฉลัมิพระชันมพรรษาพระบาทสัมเด็ิ์จพระวัชิัรเกล้ัาเจ้าอย้หั่วั 
สัมเด็ิ์จพระนางเจ้าสุัทิดิ์า พัชัรสุัธิาพิมลัลัักษณ์ พระบรมราชิัน่ แลัะสัมเด็ิ์จ
พระนางเจ้าสิัริกิติ� พระบรมราชิัน่นาถ พระบรมราชัชันน่พันปีหลัวัง โดิ์ยม่ 
ผ้้แทนจากสัถาบนัไฟัฟ้ัาแลัะอิเล็ักทรอนิกส์ั บริษัท ชัไนเดิ์อร์ (ไทยแลันด์ิ์) จำากัดิ์ 
บริษัท ซิึ่กนิฟัาย คอมเมอร์เช่ัยลั (ประเทศไทย) จำากัดิ์ บริษัท กรุงเทพออโตไวัร์ 
แอนด์ิ์ เคเบิ�ลั จำากัดิ์ แลัะบริษัท อ่ฟั ไลัท์ติ�ง จำากัดิ์ เข้าร่วัม

 On 31 July 2020, under the Volunteer Project of “Temple 
protection”, Mr.Verakit Rantakittanawat, TISI Deputy Secretary- 
General, presided over the provision of electric equipment to 
Wat Tong Kung, Phra Padang District, Samut Prakan Province. The 
volunteer project was implemented in honor of Their Majesties 
the King, the Queen and the Queen Mother. The project was 
participated by Electrical and Electronics Institute, Schneider (Thailand) Co., Ltd., Signify Commercial 
(Thailand) Co., Ltd., Bangkok Autowire and Cable Co., Ltd., and Eve Lighting Co., Ltd.
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 เม้�อวัันท่� 3 สิังหาคม 2563 นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการ สมอ.  
ให้การต้อนรับนักศึกษาวิัทยาลััยป้องกันราชัอาณ์าจักร หลัักส้ัตรการป้องกัน 
ราชัอาณ์าจักร (วัปอ.) รุ่นท่� 62 ในโอกาสัเข้าเย่�ยมชัมแลัะฟัังบรรยาย ศ้นย์ทดิ์สัอบ
ยานยนต์แลัะยางล้ัอแห่งชัาติ Super cluster แลัะอุตสัาหกรรมยานยนต์สัมัยใหม่  
ซึึ่�งจะเป็นการเพิ�มข่ดิ์ควัามสัามารถแก่อุตสัาหกรรมยานยนต์ไทย เกิดิ์การลังทุน 
ในพ้�นท่� แลัะยกระดิ์บัอุตสัาหกรรมยานยนต์แลัะชิั�นส่ัวัน แลัะยางล้ัอ ส่้ัอุตสัาหกรรม 4.0 
ณ์ อบต.ลัาดิ์กระทิง อำาเภอสันามชััยเขต จังหวััดิ์ฉะเชิังเทรา

 On 3 August 2020, at Lad Krathing Subdistrict Administrative Organization, Sanamchai Khet 
District, Chachoengsao Province, Mr.Thana Alapach, TISI Deputy Secretary-General, welcomed 
the visit of students of Thailand National Defence College, class 62, to the Automotive and Tyre 
Testing, Research and Innovation Center (ATTRIC), to learn about its operation, the super cluster 
and the next generation automotive industry which would increase the competency of Thai  
automotive industry, attract investment and upgrade automotive industry to Industry 4.0.

 เม้�อวัันท่� 3 สิังหาคม 2563 นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการ สมอ.  
เข้าตรวัจเย่�ยมการก่อสัร้างศ้นยท์ดิ์สัอบยานยนต์แลัะยางล้ัอแห่งชัาติ โครงการระยะ
ท่� 2 การก่อสัร้างสันามทดิ์สัอบส่ัวันทดิ์สัอบยานยนต์แลัะชิั�นส่ัวันยานยนต์ โดิ์ยควัาม
ค้บหน้าการก่อสัร้างสันามทดิ์สัอบฯ 1. สันามทดิ์สัอบการยดึิ์เกาะขณ์ะเข้าโค้ง (Skid-
Pad):  ผลัการดิ์ำาเนินงาน = 16.61% เร็วักว่ัาแผนงาน 4.65% 2. สันามทดิ์สัอบ
ระบบเบรก (Brake Performance): ผลัการดิ์ำาเนินงาน = 9.30% เร็วักว่ัาแผนงาน 
6.37% 3. สันามทดิ์สัอบพลัวััต (Dynamic Platform): ผลัการดิ์ำาเนนิงาน = 5.04% 
เร็วักว่ัาแผนงาน 1.68% พร้อมรองรับการทดิ์สัอบยานยนต์แลัะชิั�นส่ัวันยานยนต์
อย่างเต็มร้ปแบบ ณ์ ศ้นย์ทดิ์สัอบยานยนต์แลัะยางล้ัอแห่งชัาติ อำาเภอสันามชััยเขต 
จังหวััดิ์ฉะเชิังเทรา

 On 3 August 2020, Mr.Thana Alapach, TISI Deputy Secretary- 
General, followed up the progress of the construction of the  
Automotive and Tyre Testing, Research and Innovation Center (ATTRIC) 
at Sanamchai Khet District, Chachoengsao Province. The construction 
progress was as follows: 1. Skid-Pad: the progress was 16.61% (4.65 % earlier than the schedule), 
2. Brake Performance: the progress was 9.30% (6.37% earlier than the schedule), 3. Dynamic  
Platform: the progress was 5.04% % (1.68% earlier than the schedule). The center would be fully 
functioning to support testing.

นักัศึกัษาวิทยิาลััยิป้องกัันร่าชอาณ์าจักัร่ (วปอ.) เข้้าเยิี�ยิมชม
ศ้นยิ์ทดสอบยิานยินต์แลัะยิางลั้อแห่งชาติ

Visit of Students of Thailand National Defence College at ATTRIC

ร่องเลัข้าธิิกัาร่ สมอ. เข้้าตร่วจกัาร่ดำาเนินกัาร่กั่อสร่้างศ้นยิ์ทดสอบยิานยินต ์
แลัะยิางลั้อแห่งชาติ

Follow up of the construction progress of Automotive and  
Tyre Testing, Research and Innovation Center (ATTRIC) 

122 สำำ�นัักง�นัม�ตรฐ�นัผลิิตภััณฑ์์อุุตสำ�หกรรม กระทรวงอุุตสำ�หกรรมรายงานประจำำาปี 2563



เลัข้าธิิกัาร่ สมอ. เข้้าร่่วมพิธิีลังนามถวายิพร่ะพร่ชัยิมงคลั
สมเด็จพร่ะนางเจ้าสิร่ิกัิติ� พร่ะบร่มร่าชินีนาถ พร่ะบร่มร่าชชนนีพันปีหลัวง

 เนื�องในโอกัาสวันเฉลัิมพร่ะชนมพร่ร่ษา 12 สิงหาคม 2563

Ministry of Industry organized the ceremony to offer best wishes to Her Majesty 
Queen Sirikit the Queen Mother

 เม้�อวัันท่� 10 สิังหาคม 2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอตุสาหกรรม พรอ้มด้ิ์วัย นายกอบชยั สังสิทธิสวัสดิ� ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม แลัะคณ์ะผ้้บริหารระดัิ์บส้ังของกระทรวังอุตสัาหกรรม ร่วัมพิธ่ิ
ลังนามถวัายพระพรชััยมงคลัสัมเด็ิ์จพระนางเจ้าสิัริกิติ� พระบรมราชิัน่นาถ 
พระบรมราชัชันน่พันปีหลัวัง เน้�องในโอกาสัวัันเฉลิัมพระชันมพรรษา  
12 สิังหาคม 2563 โดิ์ยม่ นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เข้าร่วัมพิธ่ิ 
ณ์ ห้องโถง ชัั�น 1 อาคารสัำานักงานปลััดิ์กระทรวังอุตสัาหกรรม

 On 10 August 2020, Mr.Suriya Juangroongruangkit, Minister  
of Industry, accompanied by Mr.Kobchai Sungsitthisawad,  
Permanent Secretary, Ministry of Industry and senior officials 
of the Ministry of Industry attended the ceremony of offering 
best wishes to Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother on the 
occasion of her Birthday Anniversary, 12 August 2020. Mr.Wanchai 
Phanomchai, TISI Secretary-General, also attended the ceremony 
which was held at the hall of the Office of Permanent Secretary.

 เม้�อวัันท่� 10 สิังหาคม 2563 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. 
พร้อมด้ิ์วัย นายธนะ อัลภาชน์ นายวีระกิตติ� รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการ 
สมอ. แลัะคณ์ะผ้้บริหาร สัมอ. ร่วัมพิธ่ิลังนามถวัายพระพรชััยมงคลัสัมเด็ิ์จ
พระนางเจ้าสิัริกิติ� พระบรมราชิัน่นาถ พระบรมราชัชันน่พันปีหลัวัง เน้�องใน
โอกาสัวัันเฉลิัมพระชันมพรรษา 12 สิังหาคม 2563 ณ์ ห้องโถง ชัั�น 1 อาคาร สัมอ.

 On 10 August 2020, Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary- 
General, together with Mr.Thana Alapach and Mr.Verakit  
Rantakittanawat, TISI Deputies Secretary-General, and senior 
officials of TISI attended the ceremony to offer best wishes to 
Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother on the occasion of 
her Birthday Anniversary 12 August 2020. The ceremony took place 
at the hall of TISI Building.

สมอ. จัดพิธิีลังนามถวายิพร่ะพร่ชัยิมงคลัสมเด็จพร่ะนางเจ้าสิร่ิกัิติ� พร่ะบร่มร่าชินีนาถ
พร่ะบร่มร่าชชนนีพันปีหลัวง เนื�องในโอกัาสวันเฉลัิมพร่ะชนมพร่ร่ษา 12 สิงหาคม 2563

TISI organized the ceremony to offer best wishes  
to Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother
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เลัข้าธิิกัาร่ สมอ. ร่ับมอบหน้ากัากัอนามัยิจากั บร่ิษัท เอสเอ็นซูี คร่ีเอติวิตี� แอนโทโลัจี จำากััด

TISI received hygienic face masks from a producer

 เม้�อวัันท่� 13 สิังหาคม 2563 นายวันชัย พนมชัย 
เลขาธิการ สมอ. รับมอบหน้ากากอนามัย จำานวัน 
10,000 ชิั�น จาก บริษัท เอสัเอ็นซ่ึ่ คร่เอติวิัต่� แอนโทโลัจ่ 
จำากัดิ์ โดิ์ยม่ นายสัวััสัดิิ์พร ทองปาน หัวัหน้าฝ่้าย 
การตลัาดิ์ เป็นผ้้มอบ ณ์ ห้องประชุัม 2 อาคาร สัมอ.

 On 13 August 2020, at TISI meeting room, 
Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, 
received 10,000 hygienic face masks from SNC 
Creativity Anthology Co., Ltd. represented by 
Mr.Sawadiporn Thongpan, Head of Marketing.

 เม้�อวัันท่� 24 สิังหาคม 2563 ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี  
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธิานในพิธ่ิ
ทำาลัายสิันค้าไม่ได้ิ์มาตรฐาน ณ์ บริษัท เอสัซ่ึ่จ่ ซิึ่เมนต์ จำากัดิ์ 
โรงไฟัฟ้ัามาบตาพุดิ์ อ่โค่-เอ็นเนอร์ย่ แพลันท์ จังหวััดิ์ระยอง 
โดิ์ยการทำาลัายสิันค้าเป็นสิันค้าท่� สัมอ. แลัะกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทำาควัามผดิิ์เก่�ยวักับการคุ้มครองผ้้บริโภค 
(ปคบ.) ลังพ้�นท่�ตรวัจจับแลัะยึดิ์อายัดิ์ไว้ั จำานวันกว่ัา 
350,000 ชิั�น ประกอบด้ิ์วัยสิันค้าหลัายชันิดิ์ เช่ัน กระทะไฟัฟ้ัา 
ก๊อกนำ�า ของเลั่น ท่อไอเส่ัยรถจักรยานยนต์ หมวักนิรภัย 
เตาร่ดิ์ พัดิ์ลัม เตาปิ�งย่าง แลัะสัวิัตซ์ึ่ไฟัฟ้ัา เป็นต้น

 On 24 August 2020, Mr.Jullapong Thaveesri, 
Deputy Permanent Secretary of Industry,  
presided over the destruction of noncompliant 
products at SCG Cement Co., Ltd., Map Ta Phut 
Power Plant and Eco Energy Plant in Rayong  
Province. The products to be destroyed had been 
confiscated by TISI and the Economic Crime  
Investigation Division, Royal Thai Police. The  
confiscated products of 350,000 items comprising 
electric pans, water faucet, toys, motorcycle  
wexhaust, safety helmets, irons, electric fans,  
electric grill, light switch, etc.

สมอ. ลัุยิปร่าบ-ยิึด-ทำาลัายิ สินค้าไม่ได้มาตร่ฐาน

Confiscation and destruction of noncompliant products
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 เม้�อวัันท่� 27 สิังหาคม 2563 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ.  
เป็นประธิานในพิธ่ิมอบใบรับรองควัามสัามารถห้องปฏิิบัติการ มอก. 17025-2561 
(ISO/IEC17025:2018) ให้แก่ ศ้นย์บริการวิัเคราะห์ทดิ์สัอบ สัำานักงานพัฒนา
วิัทยาศาสัตร์แลัะเทคโนโลัย่แห่งชัาติ สัาขาโภคภัณ์ฑ์์แลัะสัาขาปิโตรเล่ัยม โดิ์ยม่  
นายณ์ฏิฐพลั วุัฒิพันธ์ุิ ผ้้อำานวัยการฝ่้ายอาวุัโสั เป็นผ้้รับมอบ แลัะมอบใบรับรองให้แก่ 
บริษัท ยสััปาลั แอนด์ิ์ ซัึ่นส์ั จำากัดิ์ สัาขาโภคภัณ์ฑ์์ โดิ์ยม่ นายเก่ยรติศักดิิ์� สิังห์สััจจเทศ 
กรรมการผ้้จัดิ์การ เป็นผ้้รับมอบ

 On 27 August 2020, Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary- 
General, presented certificate of laboratory accreditation according to 
TIS 17025-2561 (2018) in the area of consumer products and petroleum 
to the NSTDA Characterization and Testing Service Center (NCTC) of 
the National Science Technology Development Agency represented by 
Mr.Nattaphol Wuttiphan, Senior Division Director. Moreover, TISI  
Secretary-General presented certificate of laboratory accreditation in 
the area of consumer products to Jaspal & Sons Co., Ltd., represented 
by Mr.Kiatisak Singhasajjates, Managing Director.

สมอ. มอบใบร่ับร่องความสามาร่ถห้องปฎิิบัติกัาร่ มอกั. 17025-2561

Presentation of certificate of laboratory accreditation according to TIS 17025-2561 (2018)

 เม้�อวัันท่� 28 สิังหาคม 2563 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เข้าร่วัม
พิธ่ิลังนาม “บันทึกควัามเข้าใจ เร้�อง ควัามร่วัมม้อด้ิ์านการมาตรฐานแลัะการตรวัจสัอบ
แลัะรับรองมาตรฐานการท่องเท่�ยวัไทย” ระหว่ัาง สัมอ. กับ กรมการท่องเท่�ยวั  
โดิ์ย นายอนนัต์ วังศเ์บญจรตัน์ อธิิบด่ิ์กรมการทอ่งเท่�ยวั ร่วัมลังนาม โดิ์ยม่ นายพิพัฒน์ 
รัชักิจประการ รัฐมนตร่ว่ัาการกระทรวังการท่องเท่�ยวัแลัะก่ฬา เป็นประธิานสัักข่พยาน
การลังนามในครั�งน่� เพ้�อบ้รณ์าการการทำางานร่วัมกันด้ิ์านการกำาหนดิ์มาตรฐาน 
การท่องเท่�ยวัของไทย ทั�งในระดัิ์บประเทศแลัะระดิ์บัสัากลั พัฒนาหน่วัยตรวัจสัอบแลัะ
รับรอง ณ์ ห้องประชุัม 1 ชัั�น 3 อาคารรัฐประศาสันภักด่ิ์ (อาคารบ่) ศ้นย์ราชัการฯ 
แจ้งวััฒนะ นนทบุร่

 On 28 August 2020, Mr.Wanchai Phanomchai, TISI Secretary-General, signed the MoU on 
“Cooperation in standardization and conformity assessment of Thai tourism” with Department of 
Tourism represented by Mr.Anan Wongbencharat, Director General. The signing was witnessed by 
Mr.Phiphat Ratchakitprakan, Minister of Tourism and Sports. The purpose of the MoU was to  
integrate the standardization work in Thai tourism at the national and international level as well as to 
develop inspection and certification bodies. The MoU signing was held at Meeting Room 1,  
Ratthaprasatsanabhakti Building, the Government Complex, Chaengwattana Road, Nonthaburi Province.

สมอ. จับมือ กัร่มกัาร่ท่องเที�ยิว ลังนาม “บันทึกัความเข้้าใจ เร่ื�อง ความร่่วมมือ
ด้านกัาร่มาตร่ฐานแลัะกัาร่ตร่วจสอบแลัะร่ับร่องมาตร่ฐานกัาร่ท่องเที�ยิวไทยิ”

TISI signed MoU on “Cooperation in standardization and conformity  
assessment of Thai tourism”
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 เม้�อวัันท่� 31 สิังหาคม 2563 นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการ สมอ.  
ได้ิ์รับมอบหมายจาก เลัขาธิิการ สัมอ. เข้าร่วัมลังนามบันทึกควัามเข้าใจว่ัาด้ิ์วัยการ 
บ้รณ์าการควัามร่วัมม้อในการจัดิ์การดิ์้านการเปลั่�ยนแปลังสัภาพภ้มิอากาศ 
เพ้�อประเทศไทยบรรลุัเป้าหมายลัดิ์การปลัดิ์ปล่ัอยก๊าซึ่เร้อนกระจก สัาขากระบวันการ
ทางอุตสัาหกรรมแลัะการใช้ัผลิัตภัณ์ฑ์์: มาตรการทดิ์แทนป้นเม็ดิ์ ร่วัมกับ 15 หน่วัยงาน 
โดิ์ยม่ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ� ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธิานร่วัม 
ในพิธ่ิลังนามบันทึกควัามเข้าใจดัิ์งกล่ัาวั ณ์ ห้องบอลัร้ม โรงแรมแชังกร่-ลัา กรุงเทพฯ

 On 31 August 2020, Mr.Thana Alapach, TISI Deputy Secretary- 
General represented TISI Secretary-General in signing the MoU on  
integration of cooperation in climate change management with  
15 organizations. The purpose of the MoU was to achieve the target of 
greenhouse gas emissions reduction in the area of industrial process and 
product use: clinker substitution. Mr.Kobchai Sungsitthisawad, Permanent 
Secretary, Ministry of Industry presided over the signing ceremony 
which was held at the Ballroom, Shangri-La Hotel Bangkok.

สมอ. ร่่วมกัับ 15 หน่วยิงาน บ้ร่ณ์ากัาร่ความร่่วมมือในกัาร่จัดกัาร่
ด้านกัาร่เปลัี�ยินแปลังสภาพภ้มิอากัาศ

Participation in work integration of 15 organizations in  
climate change management

สมอ. จัดกัาร่ปร่ะชุมชี�แจง เร่ื�อง กัาร่ข้ออนุญาตแลัะกัาร่แสดงเคร่ื�องหมายิมาตร่ฐาน

Explanation to the manufacturers on the application for license and  
the display of the standards mark

 เม้�อวัันท่� 3 กันยายน 2563 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ.  
เป็นประธิานในพิธ่ิเปิดิ์การประชุัมช่ั�แจง เร้�อง การขออนุญาตแลัะการแสัดิ์ง
เคร้�องหมายมาตรฐาน ตามพระราชับัญญัติมาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม  
พ.ศ. 2511 ท่�แก้ไข เพ้�อช่ั�แจงให้ควัามร้้ ควัามเข้าใจ แก่ผ้้ประกอบการเก่�ยวักับเร้�อง
การขอรับใบอนุญาต ข้อกฎหมาย วิัธ่ิการปฏิิบัติในการขอรับใบอนุญาต แลัะเตร่ยม
ควัามพร้อมก่อนกฎกระทรวังม่ผลับังคับใช้ั แลัะเพ้�อให้ผ้้ได้ิ์รับใบอนุญาตแล้ัวั
สัามารถปฏิิบัตติามกฎระเบ่ยบการแสัดิ์งรายลัะเอ่ยดิ์เก่�ยวักบัเคร้�องหมายมาตรฐาน 
ใบอนุญาตแลัะข้อม้ลัเก่�ยวักับผลิัตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรมในร้ปแบบข้อม้ลัอิเล็ักทรอนิกส์ั
ได้ิ์อย่างถ้กต้อง ตั�งแต่วัันท่� 3-24 กันยายน 2563 ณ์ ห้องประชุัม 200 อาคาร สัมอ.

 On 3 September 2020, at TISI meeting room 200, Mr.Wanchai 
Phanomchai, TISI Secretary-General, presided over the opening of 
the meeting organized to give information to the manufacturers on 
the application for license and the display of standards mark in  
accordance with the amended Industrial Product Standards Act,  
B.E. 2511 (1968). The objective was to provide clarification to manufacturers on the application for 
licenses, legal provisions, procedures in the application for e-License so that they could be ready 
for application when the ministerial regulations became effective during 3-24 September 2020.
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 เม้�อวัันท่� 8 กันยายน 2563 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ 
สมอ. พร้อมด้ิ์วัยเลัขานุการกรม แลัะเจ้าหน้าท่� ร่วัมแสัดิ์งควัามยินด่ิ์  
เน้�องในโอกาสัวัันคล้ัายวัันสัถาปนาสัำานักงานเศรษฐกิจอุตสัาหกรรม  
ครบรอบ 29 ปี พร้อมร่วัมบริจาคเงินเพ้�อบำารุงโรงพยาบาลัสังฆ์ โดิ์ยม่ 
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิอุตสาหกรรม 
ให้การต้อนรับแลัะรับมอบเงินบริจาค

 On 8 September 2020, Mr.Wanchai Phanomchai, TISI 
Secretary-General, accompanied by TISI Secretary and 
senior officials offered congratulations to the Office of the 
Industrial Economics (OIE) on the 29th Anniversary of its 
founding and made a donation to the Priest Hospital through 
OIE. Mr.Thongchai Chawalitpichaet, Director of OIE  
welcomed the team of TISI.

เลัข้าธิิกัาร่ สมอ. ร่่วมแสดงความยิินดีเนื�องในโอกัาสวันคลั้ายิวันสถาปนา
สำานักังานเศร่ษฐกัิจอุตสาหกัร่ร่ม

Congratulations to Office of the Industrial Economics on its 29th anniversary

 เม้�อวัันท่� 8-9 กันยายน 2563 สัำานักงานมาตรฐานผลิัตภัณ์ฑ์์
อุตสัาหกรรม (สัมอ.) แลัะสัถาบันยานยนต์ โดิ์ยม่ นายพิสิัฐ รังสัฤษฎ์วุัฒิกุลั 
ผ้้อำานวัยการสัถาบันยานยนต์ พร้อมด้ิ์วัยนางกมลัวัรรณ์ ฉำ�าเลัิศวััฒน์  
ผ้้อำานวัยการกองควับคุมมาตรฐาน นายไชัยวััฒน์ ตั�งเกริกโอฬาร ผ้้อำานวัยการ 
กองบรหิารมาตรฐานระหวัา่งประเทศ แลัะตวััแทนภาคเอกชัน เปน็ตัวัแทน
ประเทศไทยเข้าร่วัมการประชุัมคณ์ะทำางานด้ิ์านผลิัตภัณ์ฑ์์ยานยนต์
อาเซ่ึ่ยน ผ่านระบบวิัด่ิ์โอคอนเฟัอร์เรนซ์ึ่ ร่วัมกับประเทศสัมาชิัก จำานวัน 
10 ประเทศ ณ์ ห้องประชุัม 410 ชัั�น 4 อาคาร สัมอ.

 During 8-9 September 2020, Mr.Pisit Rungsaritwutikul, 
Director of Thailand Automotive Institute, Mrs.Kamonwan  
Chamlerdwat, TISI Director of Certification Division, Mr.Chaiwat 
Tangkrockolan, TISI Director of International offairs Division, and 
representatives of private sector attended the meeting of 
ASEAN Automotive Working Group with 10 country members 
through the video conference. The video conference took 
place at the meeting room 410, TISI Building.

สมอ. เป็นตัวแทนปร่ะเทศไทยิเข้้าร่่วมกัาร่ปร่ะชุมคณ์ะทำางานด้านผลัิตภัณ์ฑ์์ยิานยินต์อาเซูียิน

Participation in the meeting of ASEAN Automotive Working Group
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สมอ. บุกัจับโร่งงานผลัิตปลัั�กัพ่วงไม่ได้มาตร่ฐาน ยิึดข้องกัลัาง ม้ลัค่ากัว่า 7 แสนบาท

Arrest of factory of noncompliant extension cord sets and confiscation of the 
product costing 700,000 Baht

 เม้�อวัันท่� 15 กันยายน 2563 สัมอ. ส่ังท่มเจ้าหน้าท่�เข้าตรวัจสัอบโรงงานผลิัต
ปลัั�กพ่วัง จดิ์ทะเบ่ยนสัถานประกอบพาณิ์ชัยกิจ พ่เอสัท่ เพาเวัอร์ อำาเภอสัามพราน 
จังหวััดิ์นครปฐม ตามท่�พบเบาะแสัจากร้านค้าออนไลัน์ พบลัักลัอบผลิัตปลัั�กพ่วัง 
ไม่ได้ิ์มาตรฐาน มอก. 2432-2555 จำานวัน 2,991 ตัวั ม้ลัค่าประมาณ์ 700,000 บาท  
จึงทำาการยึดิ์อายัดิ์ไว้ัทั�งหมดิ์ เพ้�อดิ์ำาเนินการตามกฎหมายท่�เก่�ยวัข้อง โดิ์ยการ 
ทำาผลิัตภัณ์ฑ์์โดิ์ยไม่ได้ิ์รับอนุญาต ม่โทษจำาคุกไม่เกิน 2 ปี หร้อปรับไม่เกิน 2 ล้ัานบาท 
หร้อทั�งจำาทั�งปรับ แลัะการจำาหน่ายหร้อม่ไว้ัเพ้�อจำาหน่ายสิันค้าควับคุม ม่โทษปรับ 
ไม่เกิน 5 แสันบาท แลัะจำาคุกไม่เกิน 6 เด้ิ์อน หร้อทั�งจำาทั�งปรับ

 On 15 September 2020, with the clue from the online shops, TISI 
competent officials arrested a factory with the registered commercial business establishment as 
PST Power Co., Ltd., situated in Samphran District, Nakorn Pathom Province which produced  
extension cord sets which fail to meet the mandatory standard for extension cord sets (TIS 2432-
2555). In the factory, 2,991 noncompliant extension cord sets costing 700,000 Baht were  
confiscated for prosecution according to the law. Penalty for the person who manufactures the 
product under mandatory standard without permission from TISI is an imprisonment for a term 
of not exceeding 2 years or a fine not exceeding 2 million Baht or both. Penalty for the person 
who sells or having for sale the product under mandatory standard is an imprisonment for a term 
of not exceeding 6 months or a fine not exceeding 500 thousand Baht or both.

สมอ. มอบใบร่ับร่องความสามาร่ถห้องปฏิิบัติกัาร่สอบเทียิบ มอกั. 17025-2561 
(ISO/IEC 17025:2017)

Presentation of certificate of accreditation to calibration laboratory (ISO/IEC 17025:2017)

 เม้�อวัันท่� 16 กันยายน 2563 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เป็น
ประธิานในพิธ่ิมอบใบรับรองควัามสัามารถห้องปฏิิบัติการสัอบเท่ยบ มอก. 17025-2561 
(ISO/IEC17025:2017) ให้แก่ กองวิัศวักรรมการแพทย์ กรมสันับสันุนบริการสุัขภาพ 
โดิ์ยม่ นายแพทย์ประภาสั จิตตาศิรินุวััตร์ รองอธิิบด่ิ์กรมสันับสันุนบริการสุัขภาพ  
เป็นผ้้รับมอบ โดิ์ยได้ิ์รับการรับรองควัามสัามารถห้องปฏิิบัติการสัอบเท่ยบในสัาขา
อุณ์หภ้มิ สัาขามวัลัแลัะสัาขากลัศาสัตร์ เพ้�อใช้ัในการสัอบเท่ยบเคร้�องม้อแพทย์ เช่ัน 
เคร้�องวััดิ์อุณ์หภ้มิ เคร้�องวิัเคราะห์การทำางานของเคร้�องช่ัวัยหายใจ ส่ังผลัให้เคร้�องม้อ
แพทย์ท่�ผ่านการสัอบเท่ยบให้ผลัการวััดิ์ท่�ถ้กต้อง แม่นยำาเกิดิ์ควัามนา่เช้ั�อถ้อแลัะยอมรบั
ในผลัการทดิ์สัอบ โดิ์ยจัดิ์ให้ม่ขึ�น ณ์ ห้องประชุัม 200 อาคาร สัมอ.

 On 16 September 2020, at TISI meeting room 200, Mr.Wanchai 
Phanomchai, TISI Secretary-General, presented certificate of accreditation of calibration laboratory 
according to TIS 17025-2561 (ISO/IEC17025:2017) in the area of temperature, mass and  
mechanics to the Medical Engineering Division, Department of Health Service Support represented 
by Dr.Prapas Chittasirinuwat, Deputy Director General. The laboratory provides calibration service 
to medical device such as thermometer, lung ventilator analyzer, etc. which contributes to the 
accuracy, precision and reliability of the test.
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 เม้�อวัันท่� 17-18 กันยายน 2563 สัมอ. นำาโดิ์ย 
นายเอกนิติ รมยานนท์ ผู้อำานวยการสำานักงาน 
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ พร้อมด้ิ์วัย 
เจ้าหน้าท่� สัมอ. เข้าร่วัมการประชุัมสััมมนา “การเพิ�ม
ประสิัทธิิภาพการดิ์ำาเนินงานด้ิ์านการรับรองระบบงาน
ระหว่ัางหน่วัยรับรองระบบงานในประเทศไทย” ร่วัมกับ
กรมวัิทยาศาสัตร์บริการ กรมวิัทยาศาสัตร์การแพทย์ 
สัำานักงานมาตรฐานสัินค้าเกษตรแลัะอาหารแห่งชัาติ  
โดิ์ยการประชุัมครั�งน่�จัดิ์ขึ�นเพ้�อร่วัมกันพัฒนาแนวัทาง 
ในการรับรองระบบงานให้ม่คุณ์ภาพแลัะสัอดิ์คล้ัองกัน 
รวัมถึงเพ้�อให้หน่วัยรับรองระบบงานทั�ง 4 แห่ง สัามารถ
บ้รณ์าการการทำางานร่วัมกันได้ิ์อย่างม่ประสัิทธิิภาพ 
ตอบสันองวััตถุประสังค์ของแผนปฏิิร้ปประเทศ  
ณ์ โรงแรม โอ๊คว๊้ัดิ์ โฮเทลั แอนด์ิ์ เรสัซิึ่เดิ์นซ์ึ่ ศร่ราชัา 
จังหวััดิ์ชัลับุร่

 During 17-18 September 2020, TISI officials 
led by Mr.Ekanit Romyanon, Director of Office 
of the National Standardization Council,  
participated in the seminar on “Increasing  
efficiency of accreditation bodies in Thailand” 
together with representatives of Department of 
Science Service, Department of Medical Sciences 
and the National Bureau of Agricultural  
Commodity and Food Standards. The objective 
of the seminar was to increase consistency in 
accreditation among four accreditation bodies 
in order to work together effectively in response 
to the national reform plan. The seminar was 
held at the Oakwood Hotel and Residence,  
Sri Racha, Chonburi Province.

สมอ. เข้้าร่่วมกัาร่ปร่ะชุมสัมมนา “กัาร่เพิ�มปร่ะสิทธิิภาพกัาร่ดำาเนินงาน 
ด้านกัาร่ร่ับร่องร่ะบบงานร่ะหว่าง หน่วยิร่ับร่องร่ะบบงานในปร่ะเทศไทยิ”

Participation in the seminar “Increasing efficiency of  
accreditation bodies in Thailand”
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สำานัักงานัเลัขานัุการกรม (สลั.)

รับผิดิ์ชัอบเก่�ยวักับงานบริหารงานทั�วัไปของ สัมอ.

โทรศัพท์ 0 2202 3306
โทรสาร 0 2202 3415

กอุงกฎหมาย (กม.)

รบัผดิิ์ชัอบเก่�ยวักบัการดิ์ำาเนนิการตามกฎหมาย ให้คำาปรึกษา 
แลัะให้ควัามเห็นดิ์้านกฎหมายตามพระราชับัญญัติ 
มาตรฐานผลัิตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม พ.ศ. 2511 แลัะ 
พระราชับัญญัติการมาตรฐานแห่งชัาติ พ.ศ. 2551

โทรศัพท์ 0 2202 3320 
โทรสาร 0 2354 3281

กอุงกำาหนัดมาตรฐานั (กก.)

รบัผดิิ์ชัอบเก่�ยวักบัการกำาหนดิ์มาตรฐานผลัติภณั์ฑ์์อตุสัาหกรรม
ร่วัมกำาหนดิ์มาตรฐานกับหน่วัยงานภายในประเทศ  
องค์การภม้ภิาคแลัะองค์การระหว่ัางประเทศท่�เก่�ยวัข้อง

โทรศัพท์ 0 2202 3452
โทรสาร 0 2354 3166

กอุงควบคุมมาตรฐานั (กค.)

รับผิดิ์ชัอบเก่�ยวักับการอนุญาตตามกฎหมายวั่าดิ์้วัย 
มาตรฐานผลิัตภณั์ฑ์์อตุสัาหกรรม จดิ์ทะเบ่ยนผลัติภณั์ฑ์์
อุตสัาหกรรมท่�ยังไม่ม่การประกาศกำาหนดิ์มาตรฐาน 
ผลัิตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม ให้ควัามเห็นเก่�ยวักับการจัดิ์ซึ่้�อ
จัดิ์จ้างผลิัตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรมท่�เก่�ยวัข้องกับระเบ่ยบ 
สัำานักนายกรัฐมนตร่วั่าดิ์้วัยการพัสัดิ์ุ

โทรศัพท์ 0 2202 3386-7
โทรสาร 0 2354 3407

การติดต่อุหนั่วยงานั สมอุ. Contacting the agency TISI

หนั่วยงานัภัายในัแลัะหนั้าท่�ความรับผิดชอุบโดยสังเขปแลัะเบอุร์โทรศูัพัท์
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  
on procurement of the Prime Minister’s Office 

Tel 0 2202 3386-7
Fax 0 2354 3407
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กอุงตรวจการมาตรฐานั 1 (กต.1)

รับผิดิ์ชัอบเก่�ยวักับการตรวัจสัอบ ควับคุมผลัิตภัณ์ฑ์์ 
อุตสัาหกรรม แลัะกำากับดิ์้แลัผ้้ไดิ์้รับอนุญาตให้ปฏิิบัติ
ตามกฎหมายวั่าดิ์้วัยมาตรฐานผลัิตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม 
ป้องกนัแลัะปราบปรามการกระทำาควัามผิดิ์ตามกฎหมาย
วั่าดิ์้วัยมาตรฐานผลัิตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม กำากับด้ิ์แลั 
ผ้้จำาหน่ายผลิัตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรมในสั่วันท่�เก่�ยวัข้องกับ
ผลิัตภัณ์ฑ์์ เหล็ัก คอนกร่ต เคร้�องเร้อน เซึ่รามิค เคร้�องกลั
ยานยนต์

โทรศัพท์ 0 2202 3328-9
โทรสาร 0 2354 3158

กอุงตรวจการมาตรฐานั 2 (กต.2)

รับผิดิ์ชัอบเก่�ยวักับการตรวัจสัอบ ควับคุมผลัิตภัณ์ฑ์์ 
อุตสัาหกรรม แลัะกำากับดิ์้แลัผ้้ไดิ์้รับอนุญาตให้ปฏิิบัติ 
ตามกฎหมายวั่าดิ์้วัยมาตรฐานผลัิตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม  
ป้องกนัแลัะปราบปรามการกระทำาควัามผดิิ์ตามกฎหมาย
วั่าดิ์้วัยมาตรฐานผลัิตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม กำากับด้ิ์แลั  
ผ้้จำาหน่ายผลัิตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรมในสั่วันท่�เก่�ยวัข้องกับ
ผลัิตภัณ์ฑ์์เคร้�องใชั้ไฟัฟั้าแลัะอิเลั็กทรอนิกสั์

โทรศัพท์ 0 2202 3332
โทรสาร 0 2354 3378

กอุงตรวจการมาตรฐานั 3 (กต.3)

รับผิดิ์ชัอบเก่�ยวักับการตรวัจสัอบ ควับคุมผลัิตภัณ์ฑ์์ 
อุตสัาหกรรม แลัะกำากับดิ์้แลัผ้้ไดิ์้รับอนุญาตให้ปฏิิบัติ 
ตามกฎหมายวั่าดิ์้วัยมาตรฐานผลัิตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม  
ป้องกนัแลัะปราบปรามการกระทำาควัามผดิิ์ตามกฎหมาย
วั่าดิ์้วัยมาตรฐานผลัิตภัณ์ฑ์์อุตสัาหกรรม กำากับด้ิ์แลั 
ผ้จ้ำาหน่ายผลัติภณั์ฑ์์อตุสัาหกรรม ในส่ัวันท่�เก่�ยวัข้องกับ
ผลิัตภัณ์ฑ์์โภคภัณ์ฑ์์ ของเล่ัน สิั�งทอ อาหาร เคม่ 
ปิโตรเล่ัยม พอลิัเมอร์ ยาง หนัง เคร้�องม้อแพทย์  
เคร้�องสัำาอาง ส่ัแลัะวัาร์นิชั

โทรศัพท์ 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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กอุงบริหารมาตรฐานัผลัิตภััณฑ์์ชุมชนั (กช.)

รบัผดิิ์ชัอบเก่�ยวักับการดิ์ำาเนินการกำาหนดิ์มาตรฐานหรอ้
ข้อกำาหนดิ์เก่�ยวักบัผลิัตภณั์ฑ์์ของชุัมชันแลัะให้การรับรอง
คุณ์ภาพผลิัตภัณ์ฑ์์ชัุมชัน พัฒนาแลัะกำากับดิ์้แลัหน่วัย 
ตรวัจสัอบผลัิตภัณ์ฑ์์ชัุมชัน สั่งเสัริมผ้้ประกอบการให้ไดิ์้
รับรองตามมาตรฐานผลัิตภัณ์ฑ์์ชัุมชัน

โทรศัพท์ 0 2202 3352
โทรสาร 0 2202 3395

กอุงบริหารมาตรฐานัระหว่างประเทศู (กป.)

รบัผิดิ์ชัอบการเป็นศ้นย์ตดิิ์ต่อประสัานงานแลัะร่วัมดิ์ำาเนนิ
การดิ์้านการมาตรฐานกับต่างประเทศ แลัะองค์การ 
ระหวั่างประเทศดิ์้านการมาตรฐาน รวัมทั�งร่วัมดิ์ำาเนิน 
การในกิจกรรมดิ์้านการมาตรฐานในระดัิ์บภ้มิภาค  
เป็นศน้ย์ตอบข้อซัึ่กถามเก่�ยวักบักฎระเบ่ยบทางวิัชัาการ 
แลัะมาตรการของไทย

โทรศัพท์ 0 2202 3502
โทรสาร 0 2354 3041

กอุงยุทธิศูาสตร์แลัะแผนังานั (กย.)

รบัผดิิ์ชัอบเก่�ยวักบัการจดัิ์ทำายทุธิศาสัตร์ให้สัอดิ์คล้ัองกบั 
ยุทธิศาสัตร์กระทรวังอุตสัาหกรรม จัดิ์ทำาแผนงาน  
งบประมาณ์ แลัะติดิ์ตามผลัการปฏิิบัติงานของ สัมอ.

โทรศัพท์ 0 2202 3501
โทรสาร 0 2354 3034

กอุงส่งเสรมิแลัะพััฒนัาด้านัการมาตรฐานั (กส.)

รบัผดิิ์ชัอบเก่�ยวักบัการส่ังเสัรมิแลัะพฒันาผ้้ประกอบการ
แลัะหน่วัยงานของรัฐในดิ์้านการมาตรฐาน เพ้�อให้ไดิ์้รับ
การยอมรับในระดิ์ับสัากลั แลัะเพิ�มข่ดิ์ควัามสัามารถ 
ในการแข่งขนัทางการค้า ดิ์ำาเนนิกจิกรรมท่�เก่�ยวักบัการ 
มาตรฐานโดิ์ยการสั่งเสัริมให้เกิดิ์ควัามร้้ควัามเข้าใจแลัะ
ให้ม่การนำามาตรฐานไปใช้ัอย่างกว้ัางขวัาง รวัมทั�ง 
ประชัาสััมพันธ์ิเผยแพร่กิจกรรมควัามร้้ ควัามก้าวัหน้า
แลัะผลังานของ สัมอ.

โทรศัพท์ 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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สำานัักงานัคณะกรรมการการมาตรฐานัแห่งชาต ิ(สก.)

รับผิดิ์ชัอบงานเลัขานุการคณ์ะกรรมการการมาตรฐาน
แห่งชัาติ พัฒนาโครงสัร้างพ้�นฐานดิ์้านการมาตรฐาน 
ตรวัจสัอบแลัะรับรอง ด้ิ์านการมาตรฐาน รวัมถงึป้องกัน
แลัะปราบปรามการกระทำาควัามผดิิ์ตามกฎหมายว่ัาด้ิ์วัย
การมาตรฐานแห่งชัาติ รับรองระบบงานดิ์้านการ
มาตรฐานให้สัอดิ์คลั้องกับสัากลั

โทรศัพท์ 0 2202 3486
โทรสาร 0 2354 3133

กอุงกำากับอุงค์กรด้านัการมาตรฐานั (กอุ.)

รับผิดิ์ชัอบการจัดิ์ทำายุทธิศาสัตร์แลัะแผนการพัฒนา
องค์กรดิ์้านการมาตรฐาน สั่งเสัริม พัฒนา แต่งตั�ง แลัะ
กำ ากับดิ์้แลัองค ์กรกำ าหนดิ์มาตรฐานผลัิตภัณ์ฑ์ ์ 
อุตสัาหกรรม หน่วัยตรวัจสัอบแลัะรับรองผลัิตภัณ์ฑ์์ 
อุตสัาหกรรม สั่งเสัริมแลัะพัฒนาหน่วัยตรวัจสัอบ 
แลัะรับรองของประเทศไทย แลัะแต่งตั�งหน่วัยตรวัจสัอบ
แลัะรับรองตามควัามตกลังระหวั่างประเทศ

โทรศัพท์ 0 2202 3385
โทรสาร 0 2354 3279

ศูน้ัย์เทคโนัโลัยส่ารสนัเทศูแลัะการส่�อุสาร (ศูส.)

รบัผดิิ์ชัอบการบรหิารจดัิ์การ พฒันาระบบด้ิ์านเทคโนโลัย่
สัารสันเทศแลัะการสั้�อสัารของ สัมอ. ดิ์ำาเนนิการรวับรวัม
ศึกษาวิัเคราะห์ข้อม้ลั มาตรการกฎระเบ่ยบทางเทคนคิ
ของประเทศค่้ค้าท่�สัำาคญั ตลัอดิ์จนดิ์ำาเนนิการเก่�ยวักบังาน
ห้องสัมุดิ์แลัะทำาหน้าท่�เป็นศ้นย์เผยแพร่แลัะบริการ
ข้อม้ลัสัารสันเทศดิ์้านการมาตรฐานของไทยแลัะ 
ต่างประเทศแก่สัาธิารณ์ชัน

โทรศัพท์ 0 2202 3516
โทรสาร 0 2354 3276

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 Thailand  
Designation of the conformity assessment bodies 
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 3276




