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สมอ. เตรียมก�ำหนดมำตรฐำนใหม่
ความปลอดภัยในการท�างาน

ในสถานทีอ่ับอากาศ

ข่าวการเสียชีวิตจากการท�างานในที่อับอากาศยังคงมีให้เห็นเป็นระยะๆ เช่น คนงานลงไปล้างบ่อบ�าบัด

น�้าเสียหรือท�าความสะอาดท่อน�้าประปาเสียชีวิต เน่ืองจากการขาดอากาศหายใจ ลูกเรือประมงในจังหวัดสตูล  

เสียชีวิตหลังลงไปท�างานในห้องเก็บปลาใต้ท้องเรือ เป็นต้น และในจ�านวนผู้เสียชีวิตนี้ยังรวมถึงผู้ร่วมงานที่พยายาม

จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายเหล่านั้นด้วย จะเห็นได้ว่าการท�างานในสถานที่อับอากาศ ถือเป็นงานท่ีมี

ความเสี่ยงสูง และมีอันตรายหลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตได้ ถึงแม้ว่า 

จะมีกฎหมายก�าหนดมาตรฐานในการท�างานในสถานที่อับอากาศแล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันก็ยังพบว่ามีอุบัติเหตุ 

ถึงขั้นเสียชีวิตจากการท�างานในสถานที่อับอากาศเกิดขึ้นอยู่ 

วีระศักดิ์ เพ้งหล้ง • ผู้อ�านวยการกลุ่มก�าหนดมาตรฐานการตรวจสอบรับรองและระบบการจัดการ
• ส�านักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ TISI FOCUS

ทีอ่ับอากาศ (Confined Space) 
หมายถึงอะไร

บรเิวณทีม่ขีนาดเพียงพอทีค่นสามารถเข้าไป และท�างานทีไ่ด้รบั

มอบหมายได้ มีทางเข้าออกจ�ากัดและมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ

ไม่เพียงพอทีจ่ะท�าให้อากาศภายในอยูใ่นสภาพถกูสุขลกัษณะและปลอดภยั

จากบรรยากาศอันตราย เช่น ถัง ท่อ ไซโล ถังบ่ม ห้องนิรภัย อุโมงค์  

และหลุมท่ีมีทางเข้าออกจ�ากัด สถานที่ที่ไม่ได้ออกแบบให้เข้าไปท�างาน 

อย่างต่อเนื่อง

ที่มา: http://ringerssafety.com/course-programs/confined-space-entry-and-monitor/

ภาพจากปก ที่มา: http://www.cumberlandfiredistrict.com/ConfindSpace.html

http://ringerssafety.com/course-programs/confined-space-entry-and-monitor/
http://www.cumberlandfiredistrict.com/ConfindSpace.html
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TISI FOCUS

บรรยากาศอนัตราย (Hazardous Atmosphere) 
หมายถึงอะไร

บรรยากาศที่ท�าให้ผู้เข้าไปในที่อับอากาศเสี่ยงต่อความตาย ทุพพลภาพ สูญเสียความ

สามารถในการช่วยตนเองในการหนีออกจากที่อับอากาศ บาดเจ็บ หรือบาดเจ็บสาหัสอันมีสาเหตุ

จากข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อดังต่อไปนี้

1. บรรยากาศที่มีออกซิเจนต�่ากว่าร้อยละ 19.5 หรือเกินกว่าร้อยละ 23.5 โดยปริมาตร

2. ก๊าซ ไอ ละอองทีต่ดิไฟ มเีกินร้อยละ 10 ของค่าต�า่สดุทีต่ดิไปไฟได้ (lower flammable 

limit หรือ lower explosion limit)

3. ฝุ่นติดไฟหรือระเบิดได้ที่ฟุ้งกระจายในอากาศซึ่งมีความเข้มข้นเท่ากับหรือมากกว่า 

ค่าต�่าสุดที่ติดไฟหรือระเบิดได้ หรือความเข้มข้นของฝุ่นนี้อาจประมาณได้เท่ากับ 

ความเข้มข้นของฝุ่นที่บดบังการมองเห็นในระยะ 1.5 เมตร หรือน้อยกว่า

4. ความเข้มข้นของสารเคมี สารพิษใดๆ ที่เกินขีดจ�ากัดที่อนุญาตให้สัมผัสได้ หรือ 

เกินมาตรฐานที่ก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานในการบริหาร 

และการจัดการด้านความปลอดภัย 

5. อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานที่เกี่ยวกับสารเคมี

6. สภาวะของบรรยากาศอื่นใดที่ท�าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพโดยเฉียบพลัน

ดังนั้น เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานในที่อับอากาศ ส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยความร่วมมือกับสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ในการท�างาน จึงเห็นควรให้มีการจัดท�ามาตรฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางส�าหรับผู้ที่ต้องปฏิบัติงาน 

ในสถานท่ีอับอากาศในลักษณะต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ขณะนี้คณะกรรมการวิชาการรายสาขา 

คณะที่ 61 มาตรฐานระบบการจัดการความเส่ียง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อยู่ระหว่าง 

การพิจารณาร่างมาตรฐานดังกล่าว และจะมีการประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ต่อไปเรว็ๆ นี ้คณุผูอ่้านสามารถตดิตามรายละเอยีดเกีย่วกับมาตรฐานดังกล่าวได้ใน สมอ สาร ออนไลน์ 

ในฉบับต่อไป 

ที่มา: http://www.nsa-solution.com/wp-content/uploads/2016/11/IMG_00701.jpg

ที่มา: http://oemachem.co.uk/analytical-services/
       confined-space-and-gas-free-certification/

ที่มา: https://commons.wikimedia.org/wiki/
       File:Confined_space_rescue_operations_training_
       150213-F-BD983-096.jpg

http://www.nsa-solution.com/wp-content/uploads/2016/11/IMG_00701.jpg
http://oemachem.co.uk/analytical-services/confined-space-and-gas-free-certification/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Confined_space_rescue_operations_training_150213-F-BD983-096.jpg


ในเดือนมีนาคม 2560 สมอ. ได้ประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ�านวน 11 เรื่อง พร้อมให้ผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ ์

ดังกล่าวมายื่นขอการรับรอง ดังนี้

ประกำศมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
ในเดือนมีนำคม 2560
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สมอ. UPDATE มาตรฐานใหม่กองบรรณาธิการ

มอก. 359 เล่ม 1-2559

ถงัก๊าซ - ถงัก๊าซเหลก็กล้าไม่มตีะเขบ็ประเภท

บรรจุก๊าซซ�้า - การออกแบบ การท�า และ 

การทดสอบ เล่ม 1 ถังเหล็กกล้าชุบและ 

อบคืนตัวที่มีค่าความต้านแรงดึงน้อยกว่า  

1,100 Mpa

มอก. 234-2559

ลิปสติก

มอก. 2766-2559

อิเล็กโทรคูสติกส์ - เครื่องช่วยฟัง เล่ม 7  

การวัดลักษณะเฉพาะด้านสมรรถนะของ

เครื่องฟัง เพื่อการประกันคุณภาพส�าหรับ 

การท�า การจัดหา และการส่งมอบ

มอก. 6 เล่ม 2-2559

แบตเตอรี่ใช้สตาร์ต ชนิดตะกั่ว-กรด เล่ม 2 

มิติของแบตเตอรี่ มิติของขั้วและการท�า

เครื่องหมายของขั้ว

มอก. 6 เล่ม 4-2559

แบตเตอรี่ใช้สตาร์ต ชนิดตะกั่ว-กรด เล่ม 4 

มิติของแบตเตอรี่ส�าหรับรถยนต์ขนาดใหญ่

359 เล่ม 2-2559

ถงัก๊าซ - ถงัก๊าซเหลก็กล้าไม่มตีะเขบ็ประเภท

บรรจุก๊าซซ�้า - การออกแบบ การท�า และ 

การทดสอบ เล่ม 2 ถังก๊าซเหล็กกล้าชุบ 

และอบคืนตัวที่มีค่าความต้านแรงดึงเท่ากับ

หรือมากกว่า 1,100 Mpa

มอก. 359 เล่ม 3-2559

ถงัก๊าซ - ถงัก๊าซเหลก็กล้าไม่มตีะเขบ็ประเภท

บรรจุก๊าซซ�้า - การออกแบบ การท�า และ 

การทดสอบ เล่ม 3 ถังเหล็กกล้าอบปกติ

มอก. 359 เล่ม 4-2559

ถงัก๊าซ - ถงัก๊าซเหลก็กล้าไม่มตีะเขบ็ประเภท

บรรจุก๊าซซ�้า - การออกแบบ การท�า และ 

การทดสอบ เล่ม 4 ถังเหล็กกล้าไร้สนิมที่มี 

ค่าความต้านแรงดงึสงูสดุน้อยกว่า 1,100 Mpa

มอก. 2764-2559

ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก

มอก. 2750-2559

การทดสอบรอยเชือ่มโดยไม่ท�าลาย - การทดสอบ 

รอยเชื่อมแบบหลอมละลายโดยวิธีการตรวจ

พินิจ

มอก. 2754-2559

การทดสอบรอยเชือ่มโดยไม่ท�าลาย - การทดสอบ 

โดยวิธีคล่ืนเสียงความถี่สูง - เทคนิค ระดับ

การทดสอบและการประเมิน

ทัง้นี ้สามารถตรวจสอบรายละเอยีดมาตรฐานได้ที ่www.tisi.go.th และสัง่ซือ้

โดยตรงที่กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. โทร. 0 2202 3426 

http://www.tisi.go.th/
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สมอ. เป็นหน่วยงานที่เป็นแกนกลางในการปฏิบัต ิ

ตามพันธกรณตีามมตคิณะรฐัมนตร ีในเรือ่งความตกลงว่าด้วยอปุสรรค 

ทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on technical barriers To 

Trade: TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จงึได้สรปุสาระส�าคัญ

ของกฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานระหว่างกันของประเทศ

สมาชกิ WTO มาให้ทราบกนัอยูเ่สมอใน สมอ สาร เป็นประจ�าทกุเดือน 

เพื่อเป็นข้อมูลทางการค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเอื้อประโยชน ์

ต่อการค้า รวมทั้งส่งเสริมประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือด้าน

วิชาการในการจัดท�าและใช้บังคับกฎระเบียบด้านเทคนิคและ

มาตรฐานแก่ประเทศก�าลังพัฒนา 

สมอ สาร ฉบับนี้ ขอน�าเสนอความเคลื่อนไหวเก่ียวกับ 

กฎระเบียบ มาตรฐานของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก  

อนิโดนเีซยีออกประกาศร่างมาตรฐานประสทิธภิาพประหยดัพลงังาน

ส�าหรับอุปกรณ์มอเตอร์ไฟฟ้า (Notification G/TBT/N/IDN/114)  

และร่างมาตรฐานประสิทธิภาพประหยัดพลังงานส�าหรับอุปกรณ ์

ท�าความเย็น (Notification G/TBT/N/IDN/115) ดังนี้ 

นางธนพร เคลือบมณี • นักวิเทศสัมพันธ์ช�านาญการWTO/TBT

1. รา่งมาตรฐานประสทิธิภาพประหยดัพลงังาน
     ส�าหรับอุปกรณม์อเตอรไ์ฟฟ้า (Notification 
     G/TBT/N/IDN/114)

มาตรการที่แจ้ง
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 

(Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT) อินโดนีเซียได้

แจ้งองค์การการค้าโลก ตามเอกสารหมายเลข G/TBT/N/IDN/114: 

Draft Decree of Minister of Energy and Mineral Resources 

concerning Implementation of Minimum Energy Performance 

Standard and Inclusion Label of Energy Saving for Electric 

Motor Devices

วันที่แจ้ง   6 เมษายน 2560

วันที่มีผลบังคับใช ้ 8 เดือนหลังจากปรับใช้กฎระเบียบ 

วันที่ก�ำหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้ำน  60 วันหลังจากประกาศ 

       (26 พฤษภาคม 2560) 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์มอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า ก�าหนดตาม

อัตราพิกัดศุลากากร HS 8501.51, HS 8501.52, HS 850151,  

HS 850152 

สาระโดยสรุป 

อินโดนีเซียได้ออกประกาศร่างมาตรฐานประสิทธิภาพ

ประหยัดพลังงานส�าหรับอุปกรณ์มอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า 

โดยก�าหนดให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ผลิต น�าเข้าและวางจ�าหน่ายใน

อินโดนีเซียต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ SNI 

IEC 60335-2-40-2009 มาตรฐานการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ SNI 

ISO/IEC 17067:2013  และ มาตรฐานการทดสอบ SNI IEC 60034-2-

1:2013 รวมทั้งต้องได้รับการรับรองประสิทธิภาพพลังงาน (Saving 

Energy Certificate : SHE) จากหน่วยรับรองที่ได้รับการแต่งตั้งจาก

สถาบนัรบัรองแห่งชาตขิองอนิโดนเีซยี (KAN) หรอื หน่วยรบัรองอืน่ท่ีได้

รับการรับรองจาก APLAC/ILAC MR

วัตถุประสงค ์
เพิ่มความคุ้มครองผู้บริโภคและคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

และปรับปรุงด้านความปลอดภัยส�าหรับการติดตั้งอุปกรณ์

ท ่านผู ้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ได ้ ท่ี  

กลุ่มความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า โทร. 02-202-3504 

โทรสาร 02-202-3511  Email: wto@tisi.go.th

mailto:wto@tisi.go.th
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2. รา่งมาตรฐานประสทิธภิาพประหยดัพลงังานส�าหรับอุปกรณท์�าความเยน็ (Notification G/TBT/N/IDN/115)

มาตรการที่แจ้ง
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 

(Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT) อินโดนีเซียได้

แจ้งองค์การการค้าโลก ตามเอกสารหมายเลข G/TBT/N/IDN/115 เรือ่ง 

Draft Decree of Minister of Energy and Mineral Resources 

No.07 Year 2015 concerning Implementation of Minimum 

Energy Performance Standard and Inclusion Label of Energy 

Saving for Refrigerator Devices

วันที่แจ้ง   6 เมษายน 2560

วันที่มีผลบังคับใช้  8 เดอืนหลงัจากปรบัใช้กฎระเบยีบ 

วันที่ก�ำหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้ำน  60 วันหลังจากประกาศ 

    (26 พฤษภาคม 2560) 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่แขง็ และเครือ่งอปุกรณ์อืน่ ๆ  ส�าหรบัท�าความเยน็ 

หรือท�าให้เย็นจนแข็ง ใช้ไฟฟ้าหรือใช้สิ่งอื่นรวมท้ังฮีตปั๊ม ก�าหนดตาม 

อัตราพิกัดศุลากากร 

1.  HS 8418.10.10.10 (8418.10.11) 

2.  Ex. HS 8418.10.10.90 (Ex 8418.10.19) 

3.  HS 8418.21.00.10 (8418.21.10) 

4.  Ex. HS 8418.21.00.90 (ex 8418.21.90) 

5.  HS 8418.29.00.10 (ex 8418.29.00) 

6.  Ex HS 8418.29.00.90 (8418.30.10) 

7.  Ex HS 8418.30.90 

8.  HS 8418.40.10 

9. Ex HS 8418.40.90 Minibar is not included. -  

Combined refrigerator-freezers, fitted with separate external 

doors (HS 841810), -- Compression-type (HS 841821), -- Other 

(HS 841829), - Freezers of the chest type, not exceeding  

800 litres capacity (HS 841830), - Freezers of the upright type, 

not exceeding 900 litres capacity (HS 841840).

สาระโดยสรุป 
อินโดนีเซียได้ออกประกาศร่างมาตรฐานประสิทธิภาพ

ประหยดัพลงังานส�าหรบัอปุกรณ์ท�าความเยน็ ได้แก่ ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่แขง็ และ

เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ส�าหรับท�าความเย็น โดยก�าหนดให้ผลิตภัณฑ์ดัง

กล่าวที่ผลิต น�าเข้า และวางจ�าหน่ายในอินโดนีเซียต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ SNI IEC 60335-2-40-2009  

มาตรฐานการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ SNI ISO/IEC 17067:2013  

และมาตรฐานการทดสอบ SNI ISO 15502:2008  รวมทั้งต้องได้รับ 

การรับรองประสิทธิภาพพลังงาน (Saving Energy Certificate : SHE) 

จากหน่วยรับรองที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันรับรองแห่งชาติของ

อินโดนีเซีย (KAN)

วัตถุประสงค ์

เพิ่มความคุ้มครองผู้บริโภคและคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

และปรับปรุงด้านความปลอดภัยส�าหรับการติดตั้งอุปกรณ์

ท่านผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ที่ กลุ่ม

ความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า โทร. 02-202-3504 

โทรสาร 02-202-3511  Email: wto@tisi.go.th 

mailto:wto@tisi.go.th
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จากข้อมลูสถติอิบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของ

ทุกๆ ปีที่ผ่านมา พบว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนมากที่สุด คือ รถ

จักรยานยนต์ และสาเหตุส่วนใหญ่ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมาจาก

การไม่สวมหมวกนิรภัย หรือหมวกกันน็อกขณะขับขี่ ดังน้ัน การสวม

หมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานจึงเป็นส่ิงส�าคัญ เน่ืองจากจะช่วยลดความ

รนุแรงในขณะเกิดอบุตัเิหต ุและลดอตัราการเสียชีวติจากอบุติัเหตลุงได้ 

สมอ. บังคับใช้กฎหมายควบคุมผู้ผลิต และผู้น�าเข้าผลิตภัณฑ์หมวก

นริภยั ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบงัคบั) มอก.369-2557  ซึง่

จะต้องผลิต และน�าเข้าเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเท่านั้น โดย

ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ 3 แบบ ได้แก่ แบบเต็มใบปิดหน้า แบบเต็มใบเปิด

หน้า และแบบครึ่งใบ ซึ่งแต่ละแบบจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป แต่

อย่างไรก็ตาม จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นส�าหรับป้องกันศีรษะส่วนบน

ของผู้สวมใส่จากการกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  และลดความรุนแรงที่

จะส่งผ่านไปท�าลายสมองของผู ้สวมใส่ได้ ดังนั้น ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ในปีน้ี สมอ. จึงขอเชิญชวนให้ผู ้ขับขี่และผู้โดยสารรถ

จักรยานยนต์ สวมใส่หมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยใน

ชีวิตของตนเองและบุคคลอันเป็นที่รัก

ที่มา: http://sawinewsonline.blogspot.com/2014/04/blog-post_1804.html

ที่มา: https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/25538

สงกรานต์น้ีขับขีป่ลอดภัย
เลือกใชห้มวกนิรภัยได้มาตรฐาน

http://sawinewsonline.blogspot.com/2014/04/blog-post_1804.html
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/25538
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ทั้งนี้ ควรเลือกซื้อหมวกนิรภัยที่มีเครื่องหมาย

มาตรฐาน มอก.  รบัรองทกุคร้ัง เพือ่ความปลอดภยัของ 

ผูส้วมใส่ และไม่ว่าจะเลอืกหมวกนริภยัแบบใด ให้สังเกตที่

หมวกนิรภัยทุกใบ อย่างน้อยต้องมีตัวเลข อักษร หรือ

เครื่องหมายแจ้งรายละเอียดของแบบ ขนาด น�้าหนักของ

หมวกเป็นกรัมหรือกิโลกรัม เดือน ปีที่ท�า หรือรหัสรุ่นที่ท�า 

ชื่อผู ้ท�าหรือโรงงานที่ท�า หรือเครื่องหมายการค้าท่ี 

จดทะเบียน พร้อมทั้งมีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน  

 มอก. 369-2557 ทุกใบให้เห็นได้ชัดเจนและถาวร 

นอกจากนี้ ส�าหรับผู ้ใช้รถยนต์ ควรคาดเข็มขัดนิรภัย 

ทุกครั้ง เข็มขัดนิรภัยควรเป็นเข็มขัดนิรภัยที่ได้มาตรฐาน  

 มอก. 721-2551 และติดตั้งอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อ 

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคน 

ส�าหรับผู ้ขับขี่รถจักรยานยนต์ท่ีต้องการ

เลือกซื้อหมวกนิรภัยมาใช้งาน สมอ. มีข้อสังเกตง่ายๆ 

ในการเลือกใช้หมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน โดยการตรวจ

ดูชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ท�าหมวกนิรภัย ต้องมี

คุณลักษณะทั่วไป อาทิ หมวกนิรภัยต้องไม่เป็นอปุสรรค

ต่อการได้ยนิและไม่มส่ีวนใดบดบงัการมองเหน็ของสายตา

ขณะขับขี่ มีรูระบายอากาศเพื่อระบายความร้อน  

(เฉพาะแบบเต็มใบ) ไม่มีส่วนท่ีมีลักษณะแข็ง เช่น  

ปลายนอต หมดุย�า้ ตวัยดึ ยืน่เข้ามาด้านในเปลอืกหมวก 

อุปกรณ์ตกแต่งต้องไม่มีขอบคมและมีวัสดุปกปิด 

อุปกรณ์ยึดเหน่ียวต้องยึดหมวกนิรภัยเข้ากับศีรษะของ 

ผูส้วมใส่อย่างแน่นหนา สายรดัคางมีความกว้างไม่น้อย

กว่า 20 มิลลิเมตร และต้องมีอุปกรณ์ส�าหรับปรับ 

ความกระชับของสายรัดคางได้ อุปกรณ์ตัวปลดสายรัด

คางใช้ได้ท้ังแบบสไลด์บาร์ หรือวงแหวนรูปตัวดี 2 ตัว

ซ้อนกัน เป็นต้น
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เกาะติดการประชุม กมอ.

กมอ. ไฟเขียว “เสียงจากยางล้อ” 
พร้อมผลิตภัณฑ์เหล็ก 4 เรื่อง เป็นมาตรฐานบังคับ 

จากการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.)  

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา กมอ. ได้เห็นชอบ ดังนี้

1. การวนิิจฉยัเพื่อยกเลิกและก�าหนดใหผ้ลติภัณฑต์อ้งเป็นไปตามมาตรฐาน 
(มาตรฐานบังคับ) 

1.1)  มอก. 1390 เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน

1.2) มอก. 2140 เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด 

      ส�าหรับงานรถยนต์

1.3)  มอก. 1999 เหลก็กล้ารดีร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผน่หนา และแผ่นบาง 

      ส�าหรับงานโครงสร้างรถยนต์ 

1.4) มอก. 2060 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และ

      แผ่นบาง ส�าหรับงานทั่วไปและงานถังก๊าซ

2. ก�าหนดให้ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ)
มอก. 2721 เสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก  

และความต้านทานการหมุน 

การก�าหนดให้ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเสียงจากยางล้อทีสั่มผัสผิวถนน การยดึเกาะ

ถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน เป็นมาตรฐานบังคับ เพื่อขานรับนโยบาย

เร่งด่วนของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากยางพารา โดย สมอ. ได้เร่งรัดด�าเนิน

การก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ท�าจากยางพาราเพื่อเพ่ิมปริมาณการใช้

ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น และเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อ

ของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยการก�าหนดมาตรฐานฉบับน้ีอ้างอิงมาจาก

มาตรฐาน UN R 117 ตลอดจนคุม้ครองผู้บรโิภค ท้ังในด้านความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม 

เพิ่มสมรรถนะด้านความปลอดภัยและเป็นการประหยัดพลังงานจากการใช้ยางล้อท่ีมี

คณุสมบตัใินการยดึเกาะถนนบนพืน้เปียก และความต้านทานการหมนุทีเ่หมาะสม รวมถงึ

เสียงจากยางล้อที่เป็นไปตามข้อก�าหนดในมาตรฐาน

ทั้งนี้ การก�าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ตาม 

พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม พ.ศ.2511 มผีลท�าให้ผู้ท�า ผูน้�าเข้า และผูจ้�าหน่าย 

จะต้องขออนุญาตจาก สมอ. ก่อนท�า และน�าเข้ามาจ�าหน่ายในราชอาณาจักร เพื่อให้

ประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้ปลายทางได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย

ต่อการใช้งาน โดยมีบทลงโทษร้านจ�าหน่ายที่ขายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะต้อง 

จ�าคุก 1 เดือน ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ดังนั้น  

ร้านจ�าหน่ายสินค้ากลุ่มน้ี จะต้องขายสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายและแสดงเครื่องหมาย

มาตรฐาน มอก. เท่านั้น

กองบรรณาธิการ
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เกาะติดการประชุม กมอ.

3. เห็นชอบร่างมาตรฐานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายจ�านวน 34 เรื่อง 
(มาตรฐานทั่วไป) ดังนี ้

3.1) อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์   จ�ำนวน 8 เรื่อง

มอก. เลขที่ ช่ือมาตรฐาน

844 เล่ม 1-25xx รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 1 ค�าศัพท์และบทนิยาม

2810-25xx ยานพาหนะบนถนน - ยางกนัฝุน่ส�าหรบักระบอกไฮดรอลกิชนดิดมุเบรก ทีใ่ช้กบัน�า้มนัเบรกไฮดรอลกิ 

ชนิดดุมเบรก ที่ใช้กับน�้ามันเบรกไฮดรอลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 °c) 

2811-25xx ยานพาหนะบนถนน - ยางกนัฝุน่ส�าหรบักระบอกไฮดรอลกิชนดิดมุเบรก ทีใ่ช้กบัน�า้มนัเบรกไฮดรอลกิ 

ชนิดดุมเบรก ที่ใช้กับน�้ามันเบรกไฮดรอลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 100 °c) 

2812-25xx ยานพาหนะบนถนน ถ้วยและซลียางส�าหรบักระบอกไฮดรอลิกในระบบเบรก ทีใ่ช้กบัน�า้มนัเบรกไฮดรอลิก

ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 70°c) 

2813-25xx ยานพาหนะบนถนน ถ้วยและซลียางส�าหรบักระบอกไฮดรอลิกในระบบเบรก ทีใ่ช้กบัน�า้มนัเบรกไฮดรอลิก

ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 °c)

2814-25xx ยานพาหนะบนถนน ซีลยางส�าหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดจานเบรก ที่ใช้กับน�้ามันเบรกไฮดรอลิก 

ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 150 °c)

2815-25xx ยานพาหนะบนถนน ซีลยางส�าหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดจานเบรก ที่ใช้กับน�้ามันเบรกไฮดรอลิก 

ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 °c)

2816-25xx ยานพาหนะบนถนน ซีลยางส�าหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดจานเบรก ที่ใช้กับน�้ามันเบรกไฮดรอลิก 

ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 °c)

3.2) อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์   จ�ำนวน 6 เรื่อง

มอก. เลขที่ ช่ือมาตรฐาน

191 เล่ม 1-25xx อุปกรณ์ช่วยส�าหรับหลอด - ตัวเก็บประจุส�าหรับใช้ในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนซ์และหลอดปล่อย

ประจุอื่น - คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและด้านความปลอดภัย 

191 เล่ม 2-25xx ตวัเกบ็ประจสุ�าหรบัใช้ในวงจรหลอดฟลอูอเรสเซนซ์และหลอดปล่อยประจอุืน่ - คณุลกัษณะทีต้่องการ

ด้านสมรรถนะ

2808-25xx ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า - ค�าศัพท์ 

2809-25xx เครื่องอุ่นไส้กรอก 

866 เล่ม 1-25xx เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 1 พิกัดและสมรรถนะ

866 เล่ม 2 

(1)-25xx

เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 2 (1) วิธีมาตรฐานส�าหรับการหาค่าความสูญเสียและประสิทธิภาพ

จากการทดสอบ (ไม่รวมถึงเครื่องจักรกลไฟฟ้าส�าหรับลากจูงยานพาหนะ)
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ทั้งนี้ ร่างมาตรฐานที่ผ่านการเห็นชอบดังกล่าว 

ของ สมอ. จะประกาศใช้ในล�าดับต่อไป 

มอก. เลขท่ี ช่ือมาตรฐาน

2784-25xx น�า้มนัหอมระเหย - การทดสอบหาความหนาแน่นสัมพทัธ์
ที่อุณหภูมิ 20 °c วิธีอ้างอิง 

2785-25xx น�้ามันหอมระเหย - การทดสอบหาดัชนีหักเห 

2786-25xx น�้ามันหอมระเหย - การทดสอบหาออปทิคัล

2787-25xx น�้ามันหอมระเหย - การทดสอบการผสมเข้ากันได้ 
ในเอทานอล

2788-25xx น�้ามันหอมระเหย - การทดสอบหาค่ากรด 

2789-25xx น�้ามันหอมระเหย - ข้อแนะน�าทั่วไปในการทดสอบหา 
จุดวาบไฟ

2790 เล่ม 1-25xx น�้ามันหอมระเหย - ข้อแนะน�าทั่วไปของโครมาโทกราฟิก
โพรไฟล์สเล่ม 1 การเตรียมโครมาโทรกราฟิกโพรไพล์ส 
เพื่อน�าเสนอในมาตรฐาน 

2790 เล่ม 2-25xx น�้ามันหอมระเหย - ข้อแนะน�าทั่วไปของโครมาโทกราฟิก
โพรไฟล์ส เล่ม 2 การใช้ประโยชน์จากโครมาโทรกราฟิก
โพรไพล์ส ของตัวอย่างน�้ามันหอมระเหย

มอก. เลขท่ี ช่ือมาตรฐาน

2615-25xx กายอปุกรณ์เทยีม - การทดสอบเท้าเทยีมและเท้าเทยีมรวมข้อ 
- คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีการทดสอบ

2616-25xx กายอปุกรณ์เทยีม - การทดสอบเท้าเทยีมและเท้าเทยีมรวมข้อ 
- ค�าแนะน�าการใช้ภาวะการป้อนภาระทดสอบตาม มอก. 2615

2617-25xx กายอุปกรณ์เทียมส�าหรับรยางค์ภายนอกและกายอุปกรณ์
เสริมภายนอก - คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีการทดสอบ

538-25xx ถงุมอืยางปราศจากเชือ้ส�าหรบัการศลัยกรรมชนดิใช้ครั้งเดยีว 

2229-25xx สายสวนปัสสาวะชนิดมีบอลลูน

2272-25xx ท่อช่วยหายใจ

มอก. เลขที่ ช่ือมาตรฐาน

128-25xx ท่อคอนกรตีเสรมิเหล็กส�าหรบังานระบายน�า้ 
Precast reinforced concrete drainage 
pipe

284-25xx อะลูมิเนียมเจืออัดรีดขึ้นรูป Aluminium 
alloy extruded shapes 

2807 เล่ม 1-25xx ถังก๊าซ - ความเข้ากันได้ของวัสดุถังก๊าซ
และวสัดลุิน้กบัชนดิก๊าซ เล่ม 1 วสัดโุลหะ 

2807 เล่ม 2-25xx ถังก๊าซ - ความเข้ากันได้ของวัสดุถังก๊าซ
และวัสดุลิ้นกับชนิดก๊าซ เล่ม 2 วัสดุ
อโลหะ

2807 เล่ม 3-25xx ถังก๊าซ - ความเข้ากันได้ของวัสดุถังก๊าซ
และวั ส ดุ ลิ้ นกั บช นิดก ๊ า ซ  เ ล ่ ม  3  
การทดสอบการติดไฟเองส�าหรับวสัดุอโลหะ
ในบรรยากาศที่มีออกซิเจน

2807 เล่ม 4-25xx ถังก๊าซ - ความเข้ากันได้ของวัสดุถังก๊าซ
และวัสดุ ล้ินกับชนิดก๊าซ เล ่ม 4 วิธ ี
การทดสอบส�าหรับการเลือกวัสดุโลหะ 
ที่ต ้านทานการเปราะที่ เกิดจากก ๊าซ
ไฮโดรเจน

3.3) อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์   จ�ำนวน 8 เรื่อง

3.4) อุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร   จ�ำนวน 6 เรื่อง

3.5) อุตสำหกรรมอื่นๆ   จ�ำนวน 6 เรื่อง
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สมอ. จดัการเสวนา คยุกนัสบายๆ 

หลากสไตล์การมาตรฐาน เรื่อง "สก. เขาท�า

อะไรกันน๊ะ" เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ 

ในการท�างานของส�านกังานคณะกรรมการการ

มาตรฐานแห่งชาต ิโดยมนีางสนุสิา รจุริธร เป็น

ผู้บรรยาย เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 

ณ ห้องประชุม สมอ.

สมอ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในการจัดท�าระบบบริหารงานคุณภาพของ 

ห้องปฏบิติัการทดสอบ ครัง้ที ่1 ณ มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั จ.สงขลา เมือ่วนัที่ 

4 เมษายน 2560 โดยมีผู้เข้าอบรม จ�านวน  

22 คน

สมอ. จดัการสัมมนาเชงิปฏบิตักิาร 

เพือ่ระดมความคดิเหน็ร่างมาตรฐานผลติภัณฑ์

อตุสาหกรรม นวตักรรมด้านทนัตภณัฑ์ ประจ�า

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก 

นำงกิง่แก้ว อรยิเดช ผูอ้�ำนวยกำรกองก�ำหนด

มำตรฐำน เป็นประธานเปิดการสัมมนา  

ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่  

4 เมษายน 2560

เมือ่วนัที ่18 เมษายน 2560 องค์การพฒันา

อตุสาหกรรมแห่งสหประชาชาต ิหรอื UNIDO (United 

Nations Industrial Development Organization) 

เข้าสัมภาษณ์ นำยพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขำธิกำร 

สมอ. เรือ่ง “สมอ. ส่งเสริมผูป้ระกอบการภาคอตุสาหกรรม

ในการใช้มาตรฐานระบบการจดัการพลงังาน มอก. 50001/ 

ISO 50001 อย่างไรบ้าง” 

TISI NEWS & ACTIVITIES

สมอ. จัดเสวนาสร้างความเข้าใจ 
ในการทำ งานของ สก.

สมอ. จัดฝึกอบรมการจัดทำ  
ระบบบริหารงานคุณภาพของ 
ห้องปฏิบัติการทดสอบ  
มทร. ศรีวิชัย

เลขาธิการ สมอ. ให้สัมภาษณ์ UNIDO

สมอ. จัดสัมมนาระดม 
ความคิดเห็นร่าง  
มอก. นวัตกรรมทันตภัณฑ์
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TISI NEWS & ACTIVITIES

สมอ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ตามโครงการพัฒนาผู ้ประกอบการเพื่อ 

การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ มอก. รายสาขา 

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์

ทางการแพทย์ มอก.625-2559 ถงุยางอนามยั

ชายจากน�า้ยางธรรมชาต ิณ บรษิทั อลีาสเทก็ซ์ 

จ�ากดั จ.ปทมุธาน ีเมือ่วนัที ่18 เมษายน 2560

สมอ. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร

การจัดท�าระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 

9001:2015 ตามโครงการส่งเสริมความรู ้

ด้านมาตรฐานระบบการจดัการ ระดบัอดุมศึกษา 

ประจ�าปี 2560 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาญจนบุรี เม่ือวันที่ 19-20 เมษายน 

2560 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ�านวน 

160 คน

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 สมอ. 

จดัการสัมมนาเรือ่ง “ร้าน มอก. กับผลกระทบ

ต่อผู ้ประกอบการและผู้บริโภค” ครั้งที่ 8  

เพือ่บรรยายถงึหลักเกณฑ์และเงือ่นไขโครงการ 

รวมทัง้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการร้าน 

มอก. โดยได้รับเกียรติจาก นำงเบญจมำพร 

เอกฉัตร์ รองเลขำธิกำร สมอ. เป็นประธาน

เป ิดการสัมมนา ณ โรงแรมทวินโลตัส  

จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ ยังได้ลง 

พื้นที่ตรวจติดตามร้าน มอก. และเชิญชวน 

ผูป้ระกอบการในพืน้ทีจ่งัหวดันครศรีธรรมราช 

เข้าร่วมโครงการด้วย 

สมอ. จัดฝึกอบรมพัฒนา 
ผู้ประกอบการ ถุงยางอนามัยชาย
จากน้ำ ยางธรรมชาติ

สมอ. จัดฝึกอบรมหลักสูตร ISO 9001:2015 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

ร้าน มอก. กับผลกระทบต่อผู้
ประกอบการและผู้บริโภค ครั้งที่ 8
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สมอ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการรับรอง

คุณภาพผลิตภัณฑ์ มอก. รายสาขา กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์  

มอก.1056 เล่ม 1-2556 ถุงมือส�าหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว ณ บริษัท 

เฮลตี้ โกล้ฟ จ�ากัด จ.สงขลา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยมีผู้เข้าอบรม จ�านวน 15 คน
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สมอ. จัดฝึกอบรมพัฒนา 
ผู้ประกอบการ ถุงมือสำ หรับ 
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
ชนิดใช้ครั้งเดียว

เมื่อวันที่  27 เมษายน 2560  

นำยพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขำธิกำร สมอ. 

แถลงข ่าวผลการประชุมคณะกรรมการ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.)  

ณ ห้องประชมุ สมอ. โดยเหน็ชอบร่างมาตรฐาน 

"เสียงจากยางล้อ" พร้อมกับผลิตภัณฑ์เหล็ก  

4 เรือ่ง เป็นมาตรฐานบงัคบั ตามที ่สมอ. เสนอ

พร้อมให้ด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2560 สมอ. 

จัดการสัมมนาเรื่อง “ร้าน มอก. กับผลกระทบต่อ

ผู้ประกอบการและผู้บริโภค” คร้ังท่ี 9 เพ่ือให้ 

ผู ้ประกอบการทราบหลักเกณฑ์และเง่ือนไข

โครงการ รวมทั้งประโยชน์จากการเข้าร ่วม

โครงการร้าน มอก. โดยได้รบัเกียรตจิาก นำงธิตมิำ  

หุน่สวุรรณ ผูอ้�ำนวยกำรกองส่งเสรมิและพัฒนำ

ด้ำนกำรมำตรฐำน สมอ. เป็นประธานเปิด 

การสัมมนา ณ โรงแรมชลอนิเตอร์ จงัหวดัชลบรุี 

พร้อมลงพื้นที่เชิญชวนผู้ประกอบการในจังหวัด

ชลบุรีเข้าร่วมโครงการด้วย

สมอ. แถลงข่าวผลการประชุม 
กมอ. เดือนเมษายน 2560

ร้าน มอก. กับผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ครั้งที่ 9



|  เมษายน 256016 สมอ สาร
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เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 นำงเบญจมำพร เอกฉัตร์  

รองเลขำธิกำร สมอ. น�าคณะส่ือมวลชนลงพื้นที่เย่ียมชมและศึกษาดูงาน 

ผู้ประกอบการร้านโมเดิร์นเทรดที่เข้าร่วมโครงการ “ร้าน มอก.” และได้รับ

ป้ายสญัลกัษณ์ร้าน มอก. ณ บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาพทัยาเหนอื 

และบริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด สาขาแหลมฉบัง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 สมอ. ร่วมจัดแสดงนทิรรศการ

ในงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจ�าปี 2560 โดยมี นำงนงลักษณ์  

โรจน์วรีะ ท่ีปรกึษำด้ำนกำรส่งเสรมิมำตรฐำน เป็นผู้แทน สมอ. เข้าร่วม 

พิธีเปิดงาน ณ ห้อง convention center ชั้น 4 อาคาร convention 

center โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

สมอ. นำ คณะสื่อมวลชนเยี่ยมชม “ร้าน มอก.”

สมอ. ร่วมจัดนิทรรศการงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย
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กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สมอ. 

และเจ้าหน้าที่ต�ารวจ เข้าไปตรวจสนิค้าในร้าน

จ�าหน่ายต่าง ๆ  สมอ. ขอเรยีนว่าการปฏบิตัหิน้าที่

ตรวจร้านจ�าหน่ายน้ัน เจ้าหน้าที่ของ สมอ.  

จะแสดงบตัรประจ�าตวัพนกังานเจ้าหน้าที ่สมอ. 

ที่ออกให้โดย สมอ. (ตามความในมาตรา 45 

พระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2511) และแสดงบัตรทุกครั้งก่อนที่จะ

ตรวจสนิค้าภายใน หากเจ้าของร้านมข้ีอสงสยั

โทรสอบถามได้ที่

     โทร. 02 202 3429, 02 202 3517

เตือนร้านจำ หน่ายทั่วประเทศ  
ระวังมิจฉาชีพปลอมตัว
เป็นเจ้าหน้าที่

เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง

แอบอ้างชื่อ สมอ. เพื่อขอการสนับสนุนให้ลง

โฆษณาในหนงัสอืรายงานประจ�าปี และเอกสาร

เผยแพร่ของทาง สมอ. นั้น  ขอเรียนว่า สมอ. 

ไม่มีนโยบายในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์

จดัท�าฉบบัพเิศษ โดยวิธีการขอรบัการสนบัสนนุ

งบประมาณจากผู้ประกอบการ หาก สมอ. จะ

ด�าเนนิการจดัท�าจะด�าเนนิการโดยใช้งบประมาณ

ของหน่วยงาน  จึงขอแจ้งเตือนผู้ประกอบการ

อย่าได้หลงเชือ่ในหนงัสอืขอการสนบัสนนุการ

จัดท�าหนังสือรายงานฉบับพิเศษใด ๆ ของ

หนังสือพิมพ์ดังกล่าว 

อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง
ขอการสนับสนุนการโฆษณา 
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