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กระทรวงอุตสาหกรรม 
จับมือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Spring up 
ด้วยนวัตกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย 
ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

ส�ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑอ์ตุสำหกรรม (สมอ.) กระทรวงอตุสำหกรรม รว่มกบั  
ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)  กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ลงนำมควำมร่วมมือด�ำเนินกำรโครงการ “Thailand Spring up ขับเคลื่อน
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก” เพ่ือพัฒนำ
ระบบกำรมำตรฐำนของประเทศ ให้เป็นไปตำมแนวทำงมำตรฐำนสำกล และเพียงพอต่อ 
ควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนภำคอุตสำหกรรม 
ของประเทศให้มีศักยภำพและมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
ให้เป็นไปด้วยควำมมั่นคงและยั่งยืน

รัฐบาลได้ผลักดันให้โครงสร้างเศรษฐกิจไทยเป็น “Thailand Spring up” โดยการน�า
นวัตกรรมและมาตรฐานมาขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกระทรวง
อุตสาหกรรมได้ก�าหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 
(New Growth Engine) และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากที่เป็นอยู่ให้สูงขึ้น 
รวมถงึเป็นอตุสาหกรรมเป้าหมายทีจ่ะเป็นทีส่นใจของนกัลงทุนท่ัวโลก หรอืท่ีเรยีกกนัว่า S-Curve 
ซึ่งมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ

First S-Curve  
เป็นการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ 
ได้แก่ 

1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 

2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
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New S-Curve  
เป็นการเติม 5 อุตสาหกรรมในอนาคต ได้แก่ 

1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 

2. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 

3. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ 

4. อุตสาหกรรมดิจิทัล 

5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 



ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ดังนั้น จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยนวัตกรรมและมาตรฐานมาช่วยในการส่งเสริม
สนับสนุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในพัฒนาเศรษฐกิจ 
ให้เป็นไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน

การลงนามความร่วมมอืโครงการ “Thailand Spring up ขบัเคลือ่นผลติภณัฑ์นวัตกรรมและ
มาตรฐานอตุสาหกรรมไทย ก้าวไกลสูต่ลาดโลก” ระหว่าง ส�านกังานมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 
(สมอ.) และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในครั้งนี้ จะท�าให้เกิด 
ความเชื่อมโยงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่อุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี 
และเม่ือสองฝ่ายร่วมมือและบูรณาการการท�างานร่วมกัน ในการส่งต่อโอกาสเข้าถึงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการไทย ก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่บูรณาการ
รูปแบบของคลัสเตอร์ตามอุตสาหกรรมท่ีเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาครัฐให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
รวมถงึเป็นการส่งเสริมสนบัสนนุภาคอุตสาหกรรมด้านการมาตรฐานของประเทศให้เป็นไปตามแนวทาง
สากลมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ส�าหรับบันทึกความเข้าใจระหว่าง สมอ. และ สวทช. จะร่วมมือกันในกิจกรรมด้านการ
มาตรฐาน เพ่ือพัฒนาระบบการมาตรฐานของประเทศให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากล  
และมปีรมิาณเพยีงพอต่อการพฒันาเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมของประเทศ โดยมกีจิกรรมความร่วมมอื 
ที่ส�าคัญ ได้แก่ 

ดา้นการก�าหนดมาตรฐาน 
สมอ. จะให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดท�าร่างมาตรฐานของ สวทช.  

และส่งเสริมให้น�ามาตรฐานดังกล่าวมาจัดท�าเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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ดา้นการรับรองมาตรฐาน 
สมอ. จะให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ สวทช. มีการจัดระบบการรับรอง

ให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล และพัฒนาบุคลากรของ สวทช. ให้มีความรู ้
ความสามารถในกระบวนการตรวจสอบรับรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดา้นการมาตรฐานระหวา่งประเทศ 
สมอ. จะให้ความร่วมมือในการส่งเสริม สวทช. ให้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมก�าหนด

มาตรฐานระหว่างประเทศ และพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเอกสารมาตรฐานระหว่างประเทศ

ดา้นการสง่เสริมเผยแพร่และพัฒนาระบบการมาตรฐาน 
สมอ. จะให้ความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้ สวทช. ร่วมเป็นศูนย์ประสานงาน 

เพ่ือเผยแพร่มาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการและกิจกรรม/โครงการด้านการมาตรฐานให้แก่ 
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของ สวทช. ให้มีความรู ้ความเข้าใจในกิจกรรม 
ด้านการมาตรฐาน กระบวนการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้ความร่วมมือ 
ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในด้านการมาตรฐานในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความร่วมมือ 
ในการส่งเสริมการจัดท�าฐานข้อมูลเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบและเพิ่มช่องทางการเข้าถึง 
ฐานข้อมูลมาตรฐานแก่ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการบริการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

ด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ความส�าคัญและมุ่งส่งเสริมศักยภาพและ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยใช้กลยุทธ์ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับของสากล  ซ่ึงรัฐบาลมีนโยบายหลักให้กระทรวง  
หน่วยงาน ด�าเนินการแบบบูรณาการร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการติดต่อประสานงานที่รวดเร็ว 
เพ่ือตอบสนองประชาชนให้ได้รับความสะดวกและประโยชน์สูงสุด โดยกระทรวงวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี จะน�าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกท้ังนักวิจัยที่มี 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพ ให้เกิด 
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มูลค่าเพิ่มและลดต้นทุน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็งและแข่งขันได้
ในเวทีโลก เรื่องของมาตรฐานเป็นส่วนส�าคัญอย่างมากส�าหรับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ และทั่วโลก
มีการก�าหนดวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์และก�าหนดเป็น
มาตรฐานคณุภาพของสนิค้า เพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภคและประชาชนให้มคีวามปลอดภยัต่อสิง่แวดล้อม 
ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เห็นความส�าคัญของการก�าหนดมาตรฐานจึงได้ร่วมมือกับกระทรวง
อุตสาหกรรมจัดท�ามาตรฐาน เพื่อยกระดับของมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม พร้อมทั้งสนับสนุนผู ้
เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อก�าหนดมาตรฐานที่
เป็นสากลและยอมรับในสากล จากทีผ่่าน
มาพบว่า ประเทศไทยจะเป็นเพียงฐาน
การผลิตอุตสาหกรรมในส่วนของแหล่ง
สนบัสนนุด้านแรงงานในราคาทีย่อมรบัได้
เท่านั้น ในส่วนของกระบวนการการผลิต

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ และยานยนต์ เพื่อการจัดจ�าหน่ายทั้งภายใน
ประเทศและการส่งออก มูลค่าที่สูงสุดของผลิตภัณฑ์จะมาจากสองส่วนหลักคือ จากการออกแบบ
ผลติภัณฑ์ (Product Design) และการเพิม่มลูค่าของผลติภณัฑ์ โดยการท�าให้ผลติภณัฑ์ทีอ่อกแบบ
มามีความสอดคล้องกับมาตรฐานที่บังคับใช้ (Product Compliance) ซึ่งประกาศและบังคับใช ้

มาตรฐาน CEมาตรฐาน FCC

โดยหน่วยงานรับผิดชอบด้านมาตรฐานท้ังในประเทศ และ 
ต่างประเทศ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐาน 
FCC (Federal Communications Commission) มาตรฐาน 
CE (European Conformity) เป็นต้น แต่การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และการท�าให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีความ

สอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่างๆ นั้น ต้องใช้บุคคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์
ของพนักงานของโรงงาน ในขั้นสูงด้วย  ดังนั้นจึงต้องเร่งพัฒนาสร้างฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้มากขึ้น เพื่อผลักดันให้ผลิตสินค้ามีการตรวจสอบ เชื่อถือได้ และมีคุณภาพด ี
อย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้อุตสาหกรรมของประเทศจะมีมาตรฐานท่ีดีเป็นท่ียอมรับและเกิดมูลค่า 
สร้างผลก�าไรให้ประเทศได้มากขึ้น
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การประชุม ACCSQ ครั้งที่ 45 
กับประสบการณ์ดีๆ ที่ประเทศสิงคโปร์

สมอ. เปิดประตูสู่ AEC

โดย: นางสาวณฐิณี  ฉันทะจารุ
       นักวิเทศสัมพันธ์ช�ำนำญกำร 

ภารกิจส�าคัญของการประชุมคร้ังนี้ คือ เพื่อจัดท�าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และตัวช้ีวัดผล 
การปฏิบัติงาน (KPIs) ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานและการรับรองของอาเซียนปี 2016-2025 (ASEAN  
Standards and Conformance Strategic Plan 2016-2025) ซึ่งที่ประชุม ACCSQ ได้ให้ความเห็นชอบกับ
เป้าประสงค์เชิงผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของกิจกรรมที่รับผิดชอบด�าเนินการใน
ระดับ ACCSQ ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังให้อาเซียนมีระบบด้านมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และ
กระบวนการตรวจสอบและรบัรอง ทีไ่ด้รบัการยอมรบัในระดบัสากลมีประชาชนเป็นศนูย์กลาง และมีความยัง่ยนื เพ่ือ
ให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการที่เสรี และสร้างความม่ันใจด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยรวมถึง 
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยทั่วทั้งอาเซียน และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 6 ด้าน ตัวอย่างเช่น 

เมื่อวันท่ี 2-8 เมษายน 2559 ดิฉันมีโอกาสเดินทางไปประเทศสิงคโปร์เพ่ือเข้าร่วมการประชุม 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for 
Standards and Quality - ACCSQ) ครั้งที่ 45 จัดโดยหน่วยงาน The Standards, Productivity and 
Innovation Board หรือท่ีรู้จักกันดีในชื่อว่า SPRING Singapore ภายใต้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม 
ของสิงคโปร์ 

Strategic Thrusts KPIs

1. การก�าหนดนโยบายเพือ่เสรมิสร้างโครงสร้างพืน้
ฐานด้านมาตรฐานและการรับรองให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของอาเซียนทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต

• จ�านวนมาตรฐานและกฎระเบียบทางเทคนิคราย
สาขาที่ปรับให้สอดคล้องกันในอาเซียน

• จ�านวนระบบด้านกฎระเบยีบทีป่รบัให้สอดคล้องกนั
ในอาเซียน



Strategic Thrusts KPIs

2. การด�าเนนิการลดอปุสรรคทางเทคนคิต่อการค้า
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค 
และกระบวนการตรวจสอบและรับรองให ้
ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง

• จ�านวนความตกลงยอมรับร่วมในผลการตรวจสอบ
และรับรอง (Mutual Recognition Arrangement 
– MRA) ที่มีการทบทวน/จัดท�าให้แล้วเสร็จ/มีการ
ปฏิบัติตาม

• จ�านวนระบบด้านกฎระเบียบที่มีการทบทวน/จัด
ท�าให้แล้วเสร็จ

3. การร่วมท�างานด้านมาตรฐานและการรับรองใน
ระดับสากลและเอเชียแปซิฟิก  

• จ�านวนประเด็นและท่าทีจุดยืนร่วมกันของอาเซียน
ในการเข้าร่วมด�าเนินงานกับองค์กรภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศ

• จ�านวนข้อเสนอใหม่จากประเทศสมาชกิอาเซยีนทีไ่ด้
รับการยอมรับให้ก�าหนดเป็นมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ

4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและ 
การให้บริการแก่ภาคอตุสาหกรรมและภาคธุรกิจ

• จ� านวนครั้ ง ท่ีจั ด ให ้มี การหารือร ่ วมกับภาค
อุตสาหกรรม

• จ�านวนประเด็นข้อกังวลทางการค้าที่มีการหยิบยก
ขึ้นหารือในระดับคณะท�างานภายใต้ ACCSQ

5. การเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของ 
ACCSQ และการประสานความร่วมมือกับคณะ
ท�างานด้านอืน่ๆ ของอาเซียน

• จ�านวนเอกสารขอบข่ายอ�านาจหน้าที่ (TORs) ที่มี
การทบทวน/จัดท�าใหม่ ได้รับการรับรอง

• จ�านวนสาขา/กจิกรรมท่ีจะร่วมมอืกบัคณะท�างานด้าน
อืน่ๆ ของอาเซียน 

6. การเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาทุน
มนุษย์

• จ�านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมภายใต้โครงการ 
ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน

• จ�านวนหลักสูตรด้านการมาตรฐานเพื่อสถาบัน  
การศึกษาที่ด�าเนินการโดยประเทศสมาชิกอาเซียน 

• จ�านวนสถาบนัท่ีน�าหลกัสตูรด้านการมาตรฐานไปใช้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบกิจกรรมตามแผนงานด้านมาตรฐานและการรับรองท่ีจะท�าให้
แล้วเสร็จภายในปี 2016 (2016 Deliverables for Standards and Conformance) จ�านวน 8 กิจกรรม ได้แก่ 

1. การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานและการรับรองของอาเซียนให้แล้วเสร็จ 

2. การจัดท�าเอกสารคู่มือในการจัดท�าความตกลง MRA ฉบับเพิ่มเติม 

3. การจัดท�าความตกลง ASEAN MRA on Inspection and Certification System on Food Hygiene 
for Prepared Foodstuff Product ให้แล้วเสร็จ 

4. การจัดท�าความตกลง ASEAN Agreement on Traditional Medicines ให้แล้วเสร็จ

8 สมอสาร



เมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมที่ ACCSQ ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงาน 2016 Deliverables  
ท่ีประชุมจึงได้พิจารณาแนวทางเพ่ือหาข้อยุติในประเด็นที่ประเทศสมาชิกไม่สามารถเห็นพ้องต้องกัน 
ในการจัดท�าความตกลง MRA รายสาขา นั่นคือ ประเด็นขอบข่ายการท�า MRA ว่าจะครอบคลุมสินค้า  

หลงัจากนัง่ประชุมเป็นเวลาหลายวนั เจ้าภาพ
ก็จัดให้ผู ้เข้าร่วมประชุมได้ไปศึกษาดูงานที่บริษัท   
Setsco Services Pte Led (SETSCO) ซึ่งเป็นบริษัท
ชั้นน�าของสิงคโปร์ที่ให้บริการทดสอบ ตรวจสอบและ
รับรองด้วยเคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมถึง
การเป็นที่ปรึกษาและจัดสัมมนาฝึกอบรม โดยแบ่ง 
การท�างานเป็นแผนกต่างๆ ได้แก่ Biological & 
Chemical Technology Division, Construction 

5. การจัดท�าความตกลง ASEAN Agreement on Health Supplements ให้แล้วเสร็จ

6. การลงนามความตกลง ASEAN MRA on Bio-equivalence (BE) Study Report of Generic  
Medicinal Products

7. การลงนามความตกลง ASEAN MRA Type Approval of Automotive Products  

8. การปรบักฎระเบยีบภายในประเทศให้สอดคล้องกบัความตกลง ASEAN Harmonized Electrical and 
Electronic Equipment Regulatory Regime ของประเทศเมียนมาร์และอินโดนีเซีย

“ที่ค้าขายในอาเซียน” หรือ “ท่ีผลิตในอาเซียน”  
ที่ประชุมพิจารณาแนวทางของคณะท�างาน 
ด้านผลิตภัณฑ์ยาที่จัดท�าความตกลง ASEAN MRA 
on BE Study Report โดยไม่กล่าวถงึประเดน็ผลติ
หรือค้าขายในอาเซียน และเห็นชอบให้น�าแนวทาง
ในการเขียนวัตถุประสงค์ของการจัดท�าความตกลง 
ASEAN MRA on BE Study Report มาใช้กับ 
ความตกลง MRA รายสาขาท่ียังหาข้อยุติใน 
ประเดน็นีไ้ม่ได้ รวมถึงความตกลง MRA ฉบับที่จะ
เกดิขึน้ใหม่ในอนาคตด้วย ด้วยเหตนุี ้ทีป่ระชมุมมีติ
ขอให้คณะท�างานรายสาขาทีอ่ยูร่ะหว่างจดัท�าความ
ตกลง MRA ได้แก่ สาขายานยนต์ สาขาอาหาร
ส�าเร็จรูป และสาขาวัสดุก่อสร้าง น�าแนวทางที่ไม่
กล่าวถึง (Silent Approach) ประเด็นผลิตหรือ
ค้าขายในอาเซียนไปใช้ในการจัดท�าความตกลง 
MRA รายสาขาของตนต่อไป จากนี้ไป ก็ต้องรอผล 
การพิจารณาจากคณะท�างานรายสาขาที่จะรับ
แนวทางนี้ไปใช้กับการจัดท�าMRA สาขาของตน  
ซึง่ดฉินัจะตดิตามมาเล่าให้ผู้อ่านได้ทราบความคบืหน้า 
ในโอกาสต่อไป
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นอกจากนี ้เจ้าภาพยงัจดัให้ผูเ้ข้าร่วมประชุม
ได้เปลี่ยนบรรยากาศและสานสัมพันธ์ไมตรีในงาน
เลี้ยงรับรองอาหารค�่าและการได้สัมผัสถึงการมา
สงิคโปร์อย่างแท้จรงิ คือ การพาไปล่องเรอื Bumboat 
ชมวิวแม่น�้าของสิงคโปร์ตั้งแต่ Clarke Quay, Boat 
Quay และ Marina Bay และได้ผ่านสถานที่ส�าคัญ 
ที่เป็นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์มากมาย เช่น รูปปั้น 
Merlion อาคาร Marina Bay Sand รูปปั้น Raffle 
Landing Site โรงละคร Esplanade หรือที่คนไทย
เรียกว่าตึกหนามทุเรียน การล่องเรือนี้ท�าให้พบว่า 
สิงคโปร ์มีสะพานข้ามแม ่น�้าที่มีดี โซน ์สวยงาม 
หลายแห่ง เช่น สะพานแขวน Cavanagh สะพาน 
Anderson สะพานเกลยีว Helix เป็นทรปิล่องเรอื 60 
นาทีที่คุ ้มค่าและได้เห็นวิถีชีวิตของผู ้คนสิงคโปร ์
ยามค�่าคืนตามสถานที่ที่เป็น Landmarks ของ
สิงคโปร์ แม้จะเป็นเกาะเล็กๆ แต่คึกคักและน่าสนใจ
จริงๆ ค่ะ

Technology Division, Mechanical Technology 
Division, Training & Personnel Certification, 
Clinical Laboratory และ Product Certification 
โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบหมวก
นิรภัย การทดสอบแรงอัดของอิฐ และการบริการ
ตรวจสุขภาพ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู ้เข้าร่วม
ประชุมหลายประเทศเนื่องจากมั่นใจในคุณภาพ 
การบริการที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข
ของสิงคโปร์ อีกท้ังเห็นถึงความสะดวกท่ีไม่ต้องเดิน
ทางไปตรวจทีโ่รงพยาบาล ราคาค่าตรวจกไ็ม่แพงและ
สามารถแจ้งผลการตรวจให้ทราบได้ในวันรุ่งขึ้นทันที 
นับว่าเป็นการเยี่ยมชมท่ีประสบความส�าเร็จทั้ง 
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

10 สมอสาร



การเดินทางไปสิงคโปร์ครั้งนี้ ไม่เพียงได้ 
ท�างานร่วมกบัสถาบันมาตรฐานจากสิบประเทศอาเซยีน  
เพ่ือวางแผนการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
ด้านมาตรฐานและการรับรองของอาเซียนให้ประสบ
ความส�าเรจ็ในช่วงเวลา 10 ปีต่อจากนี ้แต่ยงัได้เหน็ถงึ 
ความพร้อมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของหน่วย 
ตรวจสอบรับรองของสิงคโปร์ในการด�าเนินงานตาม
มาตรฐานสากลอีกทั้งได้สัมผัสประสบการณ์สุด
ประทับใจในการล่องเรือชมสีสัน แสงสี และวิถีชีวิต
ของคนสิงคโปร์ ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าภาพ SPRING 
Singapore ที่มีส่วนท�าให้ “คนส�าราญ งานส�าเร็จ” 
ในครั้งนี้ค่ะ  

ยามว่างจากการประชมุ เพือ่นสาวชาวเวยีดนาม 
ของดฉินับอกว่า ค�าว่า Workshop หมายถงึ Work first 
and then Shop เราก็เลยไปช้อปปิ้งด้วยกัน และร้าน
ทีถ่กูใจสาวๆ อย่างเราๆ มากกคื็อ ร้าน Charles & Keith 
ค่ะ เราจะเจอร้านนี้ได้หลายสาขาตามห้างสรรพสินค้า 
ราคาถูกกว่าทีข่ายในเมอืงไทยประมาณ 30% และถ้าซือ้
ท่ีสนามบินตอนขากลับก็จะได้ลดภาษี 7% ด้วย  
การเดนิทางช้อปป้ิงรอบเกาะสิงคโปร์ท�าได้สะดวกมากค่ะ 
เราใช้บริการรถไฟ MRT ไปเที่ยวย่านดังๆ เช่น China 
Town, Orchard Road เราซื้อบัตรรถไฟ MRT/LRT 
แบบ Standard Ticket ที่สามารถซื้อตั๋วแบบไป-กลับ
ได้จากตู้ขายที่สถานี และสามารถเติมเงินได้ด้วย บัตรนี้
ใช้ได้สูงสุด 6 เที่ยวภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อ  
และถ้าใช้ถึง 3 เที่ยว เที่ยวที่ 3 จะได้เงินคืน 10 เซ็นต์ 
ถ้าใช้ถงึ 6 เทีย่ว จะได้ลดราคาค่าโดยสาร 10 เซน็ต์ และ
หากเติมเงินแล้วไม่ได้ใช้ สามารถแลกเงินคืนท่ีสถานีได้
ภายใน 3 วนัหลงัจากทีซ่ือ้ด้วยนะคะส่วนค่าครองชพีของ
คนสิงคโปร์นั้นสูงกว่าไทยพอสมควรค่ะ อาหารจานเด็ด 
อย่างข้าวมนัไก่ หากกนิท่ี Food Court ในห้างสรรพสนิค้า  
ราคาเริม่ต้นที ่6 ดอลลาร์ แต่ถ้าเป็นร้านนอกห้างจะราคา
ประมาณ 3 ดอลลาร์ (ช่วงที่ไปอัตราแลกเปลี่ยน  
1 ดอลลาร์ = 26.65 บาท) ส่วนน�้าดื่มนั้นถือว่าแพงกว่า
ไทยมากค่ะ ขวดเล็ก 500 มล. ราคา 1-2 ดอลลาร์  
ขณะที่ไทยขวดละ 7 บาทเท่านั้น ก็แนะน�าให้ซื้อขวด
ใหญ่ขนาด 1 ลิตรขึ้นไปค่ะ เพราะคุ้มค่าคุ้มราคากว่า 
เมื่อเทียบกับขวดเล็ก อีกเร่ืองท่ีน่ารู้คือ ปล๊ักไฟของ
สิงคโปร์จะเป็นปลั๊ก 3 ขา รูเหลี่ยม จึงจ�าเป็นต้องมี 
หัวแปลง Universal Plug Adapter ไปด้วยถึงจะเสียบ
ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทยได้นะคะ
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WTO/TBT

มาตรการที่แจ้ง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สมอ. เป็นหน่วยงานท่ีเป็นแกนกลางในการปฏิบตัติามพนัธกรณตีามมตคิณะรฐัมนตรี 
ในเรื่องความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on technical  
barriers To Trade: TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้สรุปสาระส�าคัญของ 
กฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานระหว่างกันของประเทศสมาชิก WTO มาให้ทราบกัน
อยู่เสมอใน สมอ สาร เป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลทางการค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน 
และเอื้อประโยชน์ต่อการค้า รวมท้ังส่งเสริมประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ
ในการจัดท�าและใช้บังคับกฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานแก่ประเทศก�าลังพัฒนา 

สมอ สาร ฉบับนี้ ขอน�าเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐานของ
ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกญ่ีปุ่นประกาศแก้ไขกฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับ
ระบบน�า้มนัเช้ือเพลงิท่ีใช้กบัรถจกัรยานยนต์ รถขนาดเลก็ และรถพ่วงข้าง (Notification G/
TBT/N/JPN/505)

 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on 
Technical Barriers to Trade: TBT) ญีปุ่น่ได้แจ้งองค์การการค้าโลก ตามเอกสาร
หมายเลข G/TBT/N/JPN/505 เรื่อง The Partial Amendment of "Public 
Notice that Prescribes Details of Safety Regulations for the Road 
Transport Vehicle"
วันที่แจ้ง    25 พฤศจิกายน 2558
วันที่มีผลบังคับใช้   มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
วนัทีก่�าหนดรบัข้อคดิเหน็/ข้อคดัค้าน 60 วันหลังการประกาศ (24 มกราคม 2558)

  •  รถจกัรยานยนต์ รถขนาดเลก็ รถพ่วงข้าง ก�าหนดตามพกิดัอตัราศลุกากร 8711
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สาระโดยสรุป

กระทรวงท่ีดิน โครงสร้างพืน้ฐาน การขนส่งและท่องเทีย่วของประเทศญีปุ่น่ได้แก้ไขกฎ
ระเบียบความปลอดภัยส�าหรับระบบน�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ รถขนาดเล็ก และ
รถพ่วงข้างทีใ่ช้ก๊าซไฮโดรเจนอัดเป็นเช้ือเพลงิขบัเคลือ่น เพือ่ป้องกนัอบุตัเิหตุจากการระเบดิของ
หัวรับก๊าซไฮโดรเจนอัด (compressed hydrogen gas) อันเนื่องมาจากการชน โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

1. หวัรับก๊าซไฮโดรเจน และอุปกรณ์เก่ียวข้องกบัวาล์วเปิดปิดก๊าซก�าหนดให้สอดคล้อง
กับข้อก�าหนดด้านเทคนิคดังนี้

• กรณีรถพลิกคว�่า หัวรับก๊าซไม่ควรกระแทกพื้น
• กรณีรถชนกันและชนกันด้านหลัง หัวรับก๊าซไม่ควรกระทบกับอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ 

โดยตรงยกเว้น อุปกรณ์ป้องกันหรืออุปกรณ์ความปลอดภัยชนิดอื่นๆ 
• เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ขณะรถจักรยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยความเร่ง ± 426 

เมตร/วินาที หรือขับเคลื่อนด้วยความเร่งท�ามุมฉาก ± 617เมตร/วินาที ก็ควรจะติดตั้งหัวรับ
ก๊าซไฮโดรเจนให้แน่นหนากับส่วนใดส่วนหนึ่งของรถจักรยานยนต์

2. การท�างานของอุปกรณ์ระบายความดัน (Pressure relief device) ที่ปล่อยก๊าซ
ไฮโดรเจนออกมาจากรถจักรยานยนต์ควรระบายออกทางด้านใต้ของรถในแนวดิ่ง ดังรูปภาพ
ด้านล่าง

วัตถุประสงค์

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศในเรื่อง
ความปลอดภัยส�าหรับยานยนต์ ช้ินส่วนและอุปกรณ์ และการรับรองเฉพาะแบบส�าหรับ 
รถจักรยานยนต์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

 ท่านผู้สนใจสามารถขอรบัเอกสารฉบบัสมบรูณ์ได้ท่ี กลุ่มความตกลงด้านอปุสรรคทางเทคนคิ
ต่อการค้า โทร. 02-202-3504 โทรสาร 02-202-3511  Email: wto@tisi.go.th หรอืทางเวบ็ไซต์ 
https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/JPN/15_4673_00_e.pdf

3. ข้อก�าหนดเกี่ยวกับความเข้มข้นของสาร
ไฮโดรเจนทีป่ล่อยออกมาจากรถจกัรยานยนต์ ยงัไม่ก�าหนด

4. กรณียานยนต์ปล่อยความเข้มข้นของ 
สารไฮโดรเจนออกมาเกนิกว่า 3 % เข้าสูใ่นห้องผูโ้ดยสาร 
ระบบจะแจ้งเตอืนคนขบัให้ทราบ และถ้ายานยนต์ปล่อย
ความเข้มข้นของสารไฮโดรเจนออกมาเกินกว่า 4 %  
เข้าสู่ห้องผูโ้ดยสาร ระบบจะตดัระบบจ่ายเช้ือเพลงิ
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นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย  
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าว 
"การจัดท�ามาตรฐานเพื่อส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และผลการด�าเนินงาน 
การจัดท�ามาตรฐานเต้ารับและเต้าเสียบส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ภายใต ้
การสนับสนุนงบประมาณโดย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ ส�านักงานพัฒนา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) เพือ่น�าเสนอข้อมลูและแผนงานการผลกัดนั
มาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในไทย ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ เพื่อรองรับไทยสู่การเป็นศูนย์กลางในการผลิต 
ยานยนต์ไฟฟ้า โดยเริม่ต้นจากโครงสร้างพ้ืนฐานทีส่�าคญั คอื "มาตรฐานเต้ารับและเต้าเสยีบ
ส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า" และสถานีประจุไฟฟ้า ซึ่งนับเป็นการจัดท�ามาตรฐานเก่ียวกับ 
ยานยนต์ไฟฟ้ารายการแรกของไทย เพ่ือให้เป็นมาตรฐานที่สามารถใช้อ้างอิงได้  
สร้างมาตรฐานและมัน่ใจแก่ผูบ้ริโภคในการใช้งานผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพและความปลอดภยั 
พร้อมส่งเสริมให้ผู้ผลิตได้เห็นทิศทางและโอกาสการผลิตและการลงทุนมากขึ้น จากน้ัน
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจะร่วมกนัจดัท�ามาตรฐานอืน่ๆ ทีจ่�าเป็นต่อไปจนครบถ้วน ทัง้ในส่วน
สถานีประจุไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าที่ส�าคัญต่อไป เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559  
ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 2 อาคารส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

TISI News

Activities&

สมอ. ร่วมงำนแถลงข่ำวส่งเสริมยำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศไทย

สมอ. จับมือ สวทช. 
ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
และมำตรฐำนอุตสำหกรรมไทย
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นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.พิเชษฐ 
ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นสักขีพยาน 
การลงนามบนัทกึความเข้าใจ “Thailand Spring up ขบัเคลือ่นผลติภณัฑ์นวตักรรมและ
มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก” ระหว่าง ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรม (สมอ.) และ ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) 
เพื่อเช่ือมโยงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่อุตสาหกรรม  
โดยการน�าบัญชีนวัตกรรมไทย มาก�าหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ใน 10 กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Growth 
Engine) สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากที่เป็นอยู่ให้สูงข้ึน เมื่อวันที่ 7 
เมษายน 2559 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมอ. หำรือ กรมศุลกำกรบูรณำกำรกำรก�ำกับดูแลสินค้ำน�ำเข้ำ

สมอ. จับมือ สวทช. 
ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
และมำตรฐำนอุตสำหกรรมไทย

นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ.ประชุมหารือร่วมกับ นายกุลิศ สมบัติศิริ 
อธิบดีกรมศุลกากร ในเรื่องการเชื่อมต่อระบบ National Single Windows (NSW)  
และบูรณาการก�ากับดูแล ตรวจสอบการน�าเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ กรมศุลกากร
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นางอรรชกา สบีญุเรือง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม พร้อมด้วยนายธวชั 
ผลความด ี เลขาธกิาร สมอ. ให้การต้อนรับคณะผูป้ระกอบการกลุม่กระจกเข้าพบหารอื 
เพือ่เร่งให้ สมอ. ประกาศมาตรฐานกระจกเทมเปอร์ กระจกนริภัยหลายชัน้ กระจกโฟลตสี
ตัดแสง และกระจกโฟลตใส เป็น มอก.บังคับ เพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค 
ในประเทศ  เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมกระทรวงอตุสาหกรรม

นายธวชั ผลความด ีเลขาธกิาร 
สมอ. เป็นประธานในการประชุมหารือ
ระหว่าง สมอ. และส�านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อร่วมกัน
ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานด้านการ
คุ ้มครองผู ้บริโภคให้กว้างขวางยิ่งข้ึน  
โดยคาดว่าจะลงนาม MoU ร่วมกันได้ 
ในเร็วๆ นี ้ เม่ือวนัที ่ 17 เมษายน 2559  
ณ ห้องประชมุ 406 อาคาร สมอ. 

16 สมอสาร

กระทรวงให้กำรต้อนรับคณะผู้ประกอบกำรกลุ่มกระจก

สมอ. หำรือ สคบ. 
ร่วมคุ้มครองผู้บริโภค



สมอ. ร่วมกับส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง 
สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง พังงา และภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์
ชุมชน อาทิเช่น สบู่ก้อนกลีเซอรีน ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์ ผ้าบาติก เหยื่อตกปลา
เทยีม เมลด็มะม่วงหมิพานต์อบ น�า้ว่านหางจระเข้ ไข่เคม็ ขนมไทย ปลาเคม็ ถัว่คัว่ทราย 
เป็นต้น เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจว่า ผูไ้ด้รบัการรบัรอง มผช. ยงัคงรกัษาคณุภาพผลติภัณฑ์
ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม�า่เสมอ และยงัเป็นการสร้างความเชือ่มัน่ให้กับผูบ้รโิภค
ในการเลือกใช้สินค้าที่มีเครื่องหมาย มผช. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. เป็น
ประธานประชุมหารือกับ 7 สมาคมเหล็ก ในการจัดตั้ง
กลุ่มคลัสเตอร์เหล็ก ณ ห้องประชุม อาคาร สมอ.
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สมอ. จัดสัมมนำให้ควำมรู้กลุ่มวิสำหกิจชุมชน

สมอ. ประชุมร่วมกับสมำคม 



18 สมอสาร

นางเบญจมาพร เอกฉตัร์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็น 
ประธานเปิดการสมัมนา "มาตรฐานพฒันาอุตสาหกรรมไทย 
ใส่ใจผู้บริโภค"  โดยให้ความรู้เรื่องการมาตรฐาน การตรวจ
สอบและรับรอง การตรวจติดตามร้านจ�าหน่ายเพื่อความ
ปลอดภยัของผูบ้รโิภค แก่ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม และ
ประชาชน วนัที ่28 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเซน็ทาราโฮเทล 
หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานประชุมหารือระหว่าง สมอ. 
กับ สวทช. เพื่อจัดท�าแผนการด�าเนินการ Thailand Spring up ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม และมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก เพ่ือให้เกิดการท�างาน 
ทีเ่ป็นรปูธรรม หลงัการลงนาม MoU ร่วมกนัเมือ่วันที ่7 เม.ย.59 ทีผ่่านมา โดยการร่วมกัน 
ก�าหนดมาตรฐาน รบัรองมาตรฐาน มาตรฐานระหว่างประเทศ ส่งเสริมเผยแพร่ และพฒันา
ระบบการมาตรฐาน ณ ห้องประชุม สมอ.29 เมษายน 2559

สมอ. จัดสัมมนำให้ควำมรู้เรื่องมำตรฐำน

สมอ. หำรือ สวทช. หลังลงนำม MoU
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เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแอบอ้างชื่อ สมอ. เพื่อขอการสนับสนุน

ให้ลงโฆษณาในหนังสือรายงานประจ�าปี และเอกสารเผยแพร่ของทาง สมอ. นั้น  

ขอเรียนว่า สมอ. ไม่มีนโยบายในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์จัดท�าฉบับพิเศษ 

โดยวธิกีารขอรับการสนบัสนนุงบประมาณจากผูป้ระกอบการ หาก สมอ. จะด�าเนนิ

การจดัท�าจะด�าเนนิการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน  จงึขอแจ้งเตอืนผู้ประกอบ

การอย่าได้หลงเชื่อในหนังสือขอการสนับสนุนการจัดท�าหนังสือรายงาน 

ฉบับพิเศษใดๆ  ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว 

อย่าหลงเชื่อ
ผู้แอบอ้ำงขอกำรสนับสนุนกำรโฆษณำ 

กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าท่ี สมอ. และเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ เข้าไปตรวจ

สินค้าในร้านจ�าหน่ายต่างๆ สมอ. ขอเรยีนว่าการปฏบิตัหิน้าทีต่รวจร้านจ�าหน่ายนัน้ 

เจ้าหน้าที่ของ สมอ. จะแสดงบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ สมอ. ที่ออกให้โดย 

สมอ. (ตามความในมาตรา 45 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2511) และแสดงบัตรทุกครั้งก่อนที่จะตรวจสินค้าภายใน หากเจ้าของร้าน 

มีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่โทร. 02 202 3429, 02 202 3517

เตือนร้ำนจ�ำหน่ำยทั่วประเทศ  
ระวังมิจฉำชีพปลอมตัวเป็นเจ้ำหน้ำที่
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