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รู้  
ทัน AEC ในฉบับนี้ ขอน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ AHEEERR ให้

กับท่านสมาชิก ส.ส.ท. ได้รู้จักและเข้าใจ AHEEERR หรือ 

Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic 

Equipment Regulatory Regime คอืความตกลงว่าด้วยการปรบัระบบ

ด้านกฎระเบยีบและการควบคมุบรภิณัฑ์ไฟฟ้าและ อเิลก็ทรอนกิส์ของ

อาเซียน ซึ่งคนในแวดวงมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยเรียกกันสั้นๆ ว่า 

“อำเฮีย” 

AHEEERR ก�าหนดขึ้นมาเพื่อรองรับการก่อตั้งประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC โดยคณะกรรมการร่วมรายสาขาว่าด้วย

ความตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนส�าหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ (Joint Sectoral Committee for ASEAN EE MRA 

หรอื JSC EE MRA) ได้ตัง้คณะท�างานเฉพาะกจิ (Taskforce) ขึน้ เพือ่

ศึกษาระบบด้านกฎระเบียบและการควบคุม (Regulatory Regime) 

บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อ

พจิารณาปรบัให้สอดคล้องกนัและเป็นไปตามแนวทางสากล และจดั

ท�าร่างความตกลง AHEEERR คณะท�างานเฉพาะกิจฯ ได้จัดท�าร่าง

ความตกลง AHEEERR แล้วเสรจ็น�าเสนอคณะกรรมการทีป่รึกษาของ

อาเซียนด้านมาตรฐานและคุณภาพ (ASEAN Consultative Com-

mittee for Standards and Quality หรอื ACCSQ) ให้การรบัรองและ

น�าเสนอที่ประชุม

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจ (Senior Economic Officers 

Meeting หรือ SEOM) พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วน�าเสนอ

รัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ (ASEAN Economic 

Ministers หรอื EAM) ลงนามเมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2548 ซึง่ทุกประเทศ

สมาชิกอาเซียนได้ลงสัตยาบันยอมรับร่วมกันทั้งหมดแล้วเสร็จ เม่ือ

ปลายปี 2555 ที่ผ่านมา

โดย AHEEERR มีหลักการและสาระส�าคัญดังนี้

(1) ประเทศสมาชิกจะต้องปรับกฎระเบียบทางเทคนิคหรือ

มาตรฐานบังคับส�าหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให ้

สอดคล้องกัน โดยเป็นไปตามข้อก�าหนดใน AHEEERR และให้มีผล

บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2554

(2) ก�าหนดนยิามของบรภิณัฑ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ทีเ่ป็น

ผลิตภัณฑ์ควบคุม หรืออยู่ในขอบข่ายมาตรฐานบังคับของแต่ละ

ประเทศ ซึ่ง AHEEERR  เรียกว่า Electrical and Electronic Equip-
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ment หรือ EEE ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาใหม่ ใช้ไฟฟ้าแรงดันต�่า 

(กระแสสลับ 50-1000 V และกระแสตรง 75-1000 V) ไม่ครอบคลุม

บริภัณฑ์โทรคมนาคมและบริภัณฑ์ทางการแพทย์ กล่าวคือ มีจุด 

มุ่งหมายให้ EEE ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ใช้ในที่พักอาศัยทั่วไป

(3) กฎระเบียบทางเทคนิค หรือมาตรฐานบังคับส�าหรับ

บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละประเทศจะต้องเป็นไป

ตามข้อก�าหนดใน AHEEERR ดังนี้

3.1 เป็นข้อก�าหนดว่าด้วยความปลอดภัย (Safety)

3.2 เป็นข้อก�าหนดว่าด้วยสิ่งแวดล้อม (Environment)

3.3  เป็นข้อก�าหนดว่าด้วยการรบกวนทางคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า 

(Electromagnetic Compatibility: E

(4) ประเทศสมาชกิมกีระบวนการตรวจสอบรบัรอง (Confor-

mity Assessment Procedures) และระบบการรับรองผลิตภัณฑ์ 

(Product Certification) สอดคล้องกัน ดังนี้

4.1. บริภัณฑ์ไฟฟ้า จะได้รับการรับรองจากหน่วยรับรอง

ผลติภณัฑ์ (Certification Body) ท่ีมชีือ่อยู่ในบญัชรีายชือ่ ซึง่ผ่านการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบจาก JSC EEE และได้รับการแต่งตั้งโดย

หน่วยงานแต่งตั้ง (Designation Body) ของแต่ละประเทศ หน่วย

รับรองจะออกใบรับรอง (Certificate of Conformity หรือ CoC) ให้ 

CoC มีผลใช้ได้ไม่เกิน 3 ปี หากพ้นก�าหนดต้องขอรับรองใหม่

4.2. EEE ทีว่างจ�าหน่ายในประเทศใด ผูผ้ลติหรอืผูน้�าเข้าจะ

ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการย่ืนค�าขอขึ้นทะเบียน EEE นั้นต่อหน่วย

งานควบคุมกฎระเบียบ (Regulatory Body) ของประเทศนั้นโดยใช้ 

CoC ตามข้อ 4.1 เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วจึงจะวางจ�าหน่ายได้

(5) การตรวจสอบรับรองตามข้อ (4) ด�าเนินการโดยห้อง

ปฏิบัติการทดสอบและหน่วยรับรองท่ีได้รับความเห็นชอบจาก JSC 

EEE ให้ท�าการทดสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยที่ผลการ

ทดสอบและการรับรองดังกล่าวเป็นท่ียอมรับของประเทศสมาชิก

อาเซียนทั้งหมด

(6) ก�าหนดให้ใช้ระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม

เงื่อนไขต่อไปนี้

6.1. EEE ทีม่คีวามเสีย่งสงูใช้ Certification System 5 [Type 

Testing + Factory Q.C. Assessment+ Surveillance (Factory 

Q.C. Audit + Factory Sample Testing + Open Market Sample 

Testing)]

6.2. EEE ทีม่คีวามเสีย่งต�า่ใช้ Certification System 1 (Type 

Testing)

6.3. JSC EEE เป็นผูก้�าหนดระดบัความเสีย่งของ EEE แต่ละ

ชนิด

(7) มีการขึ้นทะเบียน (Registration) บริภัณฑ์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ควบคุม (Regulated Product) หรือ

อยูภ่ายใต้ขอบข่ายมาตรฐานบงัคบัซึง่ผ่านการรบัรองตามข้อ (4) แล้ว

โดยหน่วยงานควบคุมกฎระเบียบ (Regulatory Body) ของแต่ละ

ประเทศ

ส�าหรับประเทศไทยมีส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการด�าเนินการ

ตามความตกลง AHEEERR ของประเทศไทย มีข้อผูกพันและ

พันธกรณีในการปฏิบัติความตกลงดังกล่าว ดังนี้

(1) ต้องให้การยอมรับ (Accept) ในรายงานผลการทดสอบ 

(Test Report) และใบรับรอง (Certificate of Conformity: CoC) ที่

ออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบ (Testing Laboratory) และหน่วย

รับรอง (Certification Body) ที่ได้รับการยอมรับจาก JSC EEE ให้

มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ (Listing)

(2) ทบทวน มอก. บังคับ ส�าหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าและ

อเิลก็ทรอนกิส์และแก้ไขปรบัปรงุให้สอดคล้องกบัข้อก�าหนดในความ

ตกลง AHEEERR ปัจจุบัน มอก.บังคับ ที่มีผลบังคับใช้แล้วจ�านวน

หนึ่ง รวมถึง มอก.บังคับ ที่ก�าลังจะมีผลบังคับใช้จ�านวนหนึ่ง มี

คุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดดังกล่าว

(3) ปรับระบบงานด้านการตรวจสอบรับรองและการควบคุม

บรภิณัฑ์ภณัฑ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ ทีม่มีอก.บงัคบั ให้สอดคล้อง

กับข้อก�าหนดในความตกลง ดังนี้

3.1. มีกระบวนการรับรอง (Certification) ด�าเนินการโดย

หน่วยรับรอง ท�าหน้าที่ออกใบรับรอง (CoC)

3.2. มีกระบวนการขึ้นทะเบียน (Registration) ด�าเนินการ

โดยRegulatory Body ท�าหน้าที่ขึ้นทะเบียน EEE โดยการพิจารณา

ตรวจสอบ CoC ที่ผู้ท�า/ผู้น�าเข้ายื่นพร้อมค�าขอ

3.3. มกีารตรวจติดตามผลท้องตลาด (Market Surveillance) 

ด�าเนินการโดยหน่วยควบคุมกฎระเบียบ (Regulatory Body)

3.4. ระบบการรับรอง (Certification System) ส�าหรับแต่ละ

ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในความตกลง
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