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ผู้อาํนวยการฝ่ายการมาตรฐานและคุณภาพ



AHEEERR

 ลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกจิของอาเซียน ( ASEAN 

Economic Minister : AEM ) เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2548

 ประเทศสมาชกิต้องพร้อมดาํเนินการให้เป็นไปตาม

ข้อกาํหนด ตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2554

  Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical  

and Electronic Equipment Regulatory Regime

 ประเทศไทยให้สัตยาบนั เมื่อวันที่  17 กันยายน 2555



หลักการ AHEEERR

 ประเทศสมาชิกตอ้งปรับมาตรการ/มาตรฐานบังคบัดา้นบริภณัฑไ์ฟฟ้า

และอิเลก็ทรอนิกส์รวมถึงระบบการรับรองผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกนั

 มีการจดทะเบียนบริภณัฑท์ี่ผา่นการรับรองโดยหน่วยควบคุมกฎระเบียบ 

(Regulatory Authority) ของแต่ละประเทศก่อนการจาํหน่าย (ในกรณี

ของ สมอ. คือ การออกใบอนุญาต)

 มีกระบวนการตรวจติดตามผล (Post Market Surveillance) หลงัจาก

บริภณัฑท์ี่จดทะเบียนวางจาํหน่ายในทอ้งตลาดแลว้เพื่อเฝ้าระวงับริภณัฑ์

ดงักล่าวใหย้งัคงมีคุณภาพสอดคลอ้งกบัมาตรฐานอยา่งสมํ่าเสมอ  



สาระสาํคัญของ AHEEERR

• Essential Requirements for EEEs 

• Conformity Assessment Procedures & 

Registration of EEEs

• Designation of CABs 

• Scope of Electrical and Electronic Equipment



 ครอบคลุมบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ เป็นมาตรฐาน

บังคับของประเทศสมาชกิ

 เป็นของใหม่ 
- เชื่อมต่อโดยตรงหรือเสียบเข้าแหล่งจ่ายไฟฟ้า แรงดนัตํ่า หรือ

- ใช้พลังงานแบตเตอรี่

 พสิัยแรงดนัไฟฟ้าระหว่าง 50 V ถงึ 1000 V สาํหรับบริภณัฑ์ไฟฟ้า

กระแสสลับและ 75 ถงึ 1500 V สาํหรับบริภณัฑ์ไฟฟ้ากระแสตรง

Scope of Electrical and Electronics Equipment



 บริภณัฑ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ที่ผลติในอาเซียน 
“ ผลิตภณัฑ์ทีผ่ลิตโดยผูผ้ลิตทีป่ระกอบกิจการและดําเนินกิจการ

ภายในอาณาเขตของประเทศสมาชิกอาเซียนทีด่ําเนินกิจกรรมการผลิตและ

รบัผิดชอบคณุภาพของผลิตภณัฑ์ทีเ่กีย่วขอ้ง ”

 ไม่ครอบคลุมผลิตภณัฑ์ที่อยู่ในความตกลงยอมรับร่วมใน

การตรวจสอบและรับรองด้านโทรคมนาคม และ

ผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์ 

Scope of Electrical and Electronics Equipment



• Safety

• Environment 
- EFFICIENCY standard

• Electromagnetic Compatibility(EMC)

Essential Requirements for EEE 

มาตรฐานบงัคับ ต้องเป็นไปตามข้อกาํหนด



Essential Requirements for EEE 

• มาตรฐานสากล

•  มาตรฐานที่ JSC EEE ให้ความเหน็ชอบ

การทดสอบ (Testing) ดาํเนินการโดย Testing Laboratories และ

การรับรอง (Certification) โดย Certification Body ที่มีชื่ออยูใ่น

บญัชีรายชื่อของอาเซียน  ตามกระบวนการของ ASEAN EE MRA



ผลิตภณัฑ์ควบคุม 

(Regulated Product)

Essential 

Requirements

ทดสอบโดย

Testing Lab.ที่ได้รับการแต่งตัง้

รับรองโดย

Certification Bodyที่ได้รับการแต่งตัง้

Registration

Market 

Surveillance

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

เช่น IEC standard

แต่งตัง้โดย JSC EEE

ขึน้ทะเบยีนในแต่ละประเทศ

ตดิตามผลในท้องตลาด

 หลกัการของ AHEEERR



 Conformity Assessment

Procedures, 

Registration of EEEs and

Designation of CABs
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Certification system
• ข้อกาํหนดเกี่ยวกับหน่วยงานแต่งตัง้และขีดความ สามารถ

และเกณฑ์ในการคัดเลือกหน่วยประเมนิความสอดคล้อง 

• หน่วยทดสอบ (ISO/IEC17025 หรือ IECEE CB 

SCHEME)

• หน่วยรับรอง (ISO/IEC17065 หรือ IECEE CB –FCS)

• ได้ถูกกาํหนดไว้ในความตกลงยอมรับร่วมรายสาขาสาํหรับ

บริภณัฑ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (ASEAN 

EE MRA) ที่ลงนามเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2545



Certificate of Conformity (CoC)
• หน่วยรับรองคุณภาพผลติภณัฑ์ที่ได้ขึน้บญัชี ต้อง

ออกใบรับรองความสอดคล้อง (CoC) กับบริภณัฑ์

ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ที่ได้รับการยืนยันว่าได้

ปฏบิตัติามข้อกาํหนด

• ใบรับรองความสอดคล้อง (CoC) ต้องมีอายุไม่เกนิ 3 

ปีนับจากวันที่ออกใบรับรอง



Technical file
• ใบรับรองความสอดคล้อง (CoC)

• รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

• แผนภมูกิารเดนิสายไฟฟ้า/วงจรไฟฟ้าสมบรูณ์ 

• ภาพถ่ายแสดงลักษณะภายนอกและภายในของผลิตภณัฑ์

• ฉลากระบุค่าพกิัดทางไฟฟ้าที่กาํหนด

• คู่มือการใช้งาน (อย่างน้อยต้องเป็นภาษาอังกฤษ)

• บนัทกึการเปลี่ยนแปลงแก้ไข (ถ้ามี)



การดาํเนินการ

การขึ้นทะเบียน (Registration) ดาํเนินการโดย Regulatory
Authority ของแต่ละประเทศ ใหด้าํเนินการแลว้เสร็จ
ภายใน  5 วนัทาํการหรือ 7 วนัปฏิทิน ภายหลงัจากที่รับคาํ
ขอพร้อมใบรับรองความเป็นไปตามขอ้กาํหนด  
(Certificate of Conformity : CoC) 



ผู้ประกอบการ
ผู้จาํหน่ายผลติภณัฑ์ที่เป็นมาตรฐานบงัคบั ต้อง

-  มัน่ใจวา่ผลิตภณัฑท์ี่จาํหน่ายเป็นไปตามขอ้กาํหนดและไดร้ับการจดทะเบียบถกูตอ้ง
-  มีเอกสาร Technical file ของบริภณัฑท์ี่จาํหน่ายพร้อมให้ Regulatory Authority ตรวจสอบ
-  เกบ็ Technical fileไวอ้ยา่งนอ้ย 10 ปี(ภายหลงั ที่บริภณัฑฯ์ ตวัสุดทา้ยพน้จากสายการผลิต)

Listed CAB

ตอ้งเกบ็ เอกสาร Technical file ของบริภณัฑ ์ที่ดาํเนินการตรวจสอบและรับรอง ไวอ้ยา่นอ้ย
6ปี หลงัจากวนัหมดอายขุองใบรับรองความเป็นไปตามขอ้กาํหนด (Certificate of 
Conformity)

CoC

ใบรับรองความเป็นไปตามขอ้กาํหนด (Certificate of Conformity : CoC)  มีอาย ุ3 ปีนบัจากวนัออก



ผลติภณัฑ์ทีต่กลงกนัใน AMS
 JSC EEEได้สรุปรายชื่อมาตรฐานทีป่รับให้สอดคล้องกนั (List of 

Harmonized standards) เป็นมาตรฐาน IEC จาํนวน 121 มาตรฐาน
  JSC EEE อยู่ระหว่างประเมนิความเสี่ยงของผลติภณัฑ์ตาม ASEAN 

Risk Assessment Guideline (ตกลงกนัได้แล้ว 10 รายการ)

ความเสี่ยงปานกลาง (Medium risk)
1. Electric warming plates
2. Electric built-in hobs 
3. Spin extractors
4. Electric cloth dryers
5. Fuse Base & Carrier up to 32A
6. Fuses / Fuse Links up to 63A
7. Tumbler dryers
8. Inter connection Coupler
9. Isolating Transformer 
10. Fuse (less than or equal to 13-amp) for use in plug



มาตรฐานบงัคับของไทย

รายการมาตรฐานบงัคับของไทยที่อยู่ในขอบข่าย

ของ AHEEERR มีจาํนวน 30 มาตรฐาน



ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ผลดี
- เป็นการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ โดยลดความซํ้าซอ้น ลดค่าใชจ้่าย และ
     ลดระยะเวลาที่ใชใ้นการตรวจสอบและรับรอง
- รู้กาํหนดเวลาแน่นอน ที่วางสินคา้จาํหน่ายในทอ้งตลาด
- ส่งเสริมการเป็นฐานการผลิตและตลาดเดียวกนัในการเขา้สู่ AEC
- สนบัสนุนการใชท้รัพยากรของภมูิภาคอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า
- เสริมสร้างความเขม้แขง็ของหน่วยตรวจสอบและรับรองภายในประเทศและภายใน
     ภมูิภาค
- สนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลในการถ่ายโอนงานดา้นการตรวจสอบและรับรองให้
     ภาคเอกชน
- ส่งเสริมใหเ้กิด CAB ใหม่ๆ
- ลดภาระของภาครัฐในการทาํ Pre market assessment
- สนบัสนุนการขยายโอกาสทางการคา้ในตลาดต่างประเทศ



ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ผลเสีย
- หากการควบคมุไมเ่ข้มแขง็ จะทําให้มีผลติภณัฑ์ที่ไมม่ีคณุภาพจําหนา่ยใน
      ท้องตลาดมากขึน้
- เปิดโอกาสให้หนว่ยตรวจสอบและรับรองภายนอกประเทศเข้ามาแขง่ขนักบัหนว่ย
     ตรวจสอบและรับรองภายในประเทศ
- สนิค้าภายนอกประเทศเข้ามาแขง่ขนักบัสนิค้าที่ผลติภายในประเทศ
- ฐานการผลติอาจมีการโยกย้ายจากประเทศไทยไปประเทศอื่นภายในภมูิภาคงา่ย

ขึน้
- ผลติภณัฑ์จากประเทศที่ 3 อาจเข้าจําหนา่ยโดยสวมสทิธิ์ประเทศสมาชิกอื่น
- เกิด NTBs ในลกัษณะใหม่ๆ  นอกเหนือการใช้มาตรฐาน กระบวนการตรวจสอบ
     และรับรอง



http://www.thaieei.com/

ขอบคณุครบั


