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กระทรวงอุตสาหกรรม
จับมือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Spring up
ด้วยนวัตกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย
ก้าวไกลสู่ตลาดโลก
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ
ส�ำนักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือด�ำเนินการโครงการ “Thailand Spring up ขับเคลื่อน
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก” เพื่ อพั ฒนา
ระบบการมาตรฐานของประเทศ ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากล และเพี ยงพอต่อ
ความต้ อ งการของภาคอุ ต สาหกรรม ตลอดจนส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ภาคอุ ต สาหกรรม
ของประเทศให้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่ อการพั ฒนาเศรษฐกิจ
ให้เป็นไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน

รัฐบาลได้ผลักดันให้โครงสร้างเศรษฐกิจไทยเป็น “Thailand Spring up” โดยการน�ำ
นวัตกรรมและมาตรฐานมาขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกระทรวง
อุตสาหกรรมได้ก�ำหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
(New Growth Engine) และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากที่เป็นอยู่ให้สูงขึ้น
รวมถึงเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายทีจ่ ะเป็นทีส่ นใจของนักลงทุนทัว่ โลก หรือทีเ่ รียกกันว่า S-Curve
ซึ่งมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ
First S-Curve

เป็นการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ
ได้แก่
1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

New S-Curve

เป็นการเติม 5 อุตสาหกรรมในอนาคต ได้แก่
1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
2. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
3. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ
4. อุตสาหกรรมดิจิทัล
5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
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ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ดังนั้น จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยนวัตกรรมและมาตรฐานมาช่วยในการส่งเสริม
สนับสนุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้เป็นไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน

การลงนามความร่วมมือโครงการ “Thailand Spring up ขับเคลือ่ นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและ
มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสูต่ ลาดโลก” ระหว่าง ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
(สมอ.) และส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในครั้งนี้ จะท�ำให้เกิด
ความเชื่อมโยงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่อุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี
และเมื่อสองฝ่ายร่วมมือและบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน ในการส่งต่อโอกาสเข้าถึงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการไทย ก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่บูรณาการ
รูปแบบของคลัสเตอร์ตามอุตสาหกรรมที่เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาครัฐให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น
รวมถึงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมด้านการมาตรฐานของประเทศให้เป็นไปตามแนวทาง
สากลมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
ส�ำหรับบันทึกความเข้าใจระหว่าง สมอ. และ สวทช. จะร่วมมือกันในกิจกรรมด้านการ
มาตรฐาน เพื่ อ พั ฒ นาระบบการมาตรฐานของประเทศให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางมาตรฐานสากล
และมีปริมาณเพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีกจิ กรรมความร่วมมือ
ที่ส�ำคัญ ได้แก่
ด้านการก�ำหนดมาตรฐาน

สมอ. จะให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดท�ำร่างมาตรฐานของ สวทช.
และส่งเสริมให้น�ำมาตรฐานดังกล่าวมาจัดท�ำเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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ด้านการรับรองมาตรฐาน

สมอ. จะให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ สวทช. มีการจัดระบบการรับรอง
ให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล และพัฒนาบุคลากรของ สวทช. ให้มีความรู้
ความสามารถในกระบวนการตรวจสอบรับรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านการมาตรฐานระหว่างประเทศ

สมอ. จะให้ความร่วมมือในการส่งเสริม สวทช. ให้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมก�ำหนด
มาตรฐานระหว่างประเทศ และพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเอกสารมาตรฐานระหว่างประเทศ
ด้านการส่งเสริมเผยแพร่และพั ฒนาระบบการมาตรฐาน

สมอ. จะให้ความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้ สวทช. ร่วมเป็นศูนย์ประสานงาน
เพื่อเผยแพร่มาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการและกิจกรรม/โครงการด้านการมาตรฐานให้แก่
ภาคอุ ต สาหกรรม รวมทั้ ง พั ฒ นาบุ ค ลากรของ สวทช. ให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในกิ จ กรรม
ด้านการมาตรฐาน กระบวนการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้ความร่วมมือ
ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในด้านการมาตรฐานในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความร่วมมือ
ในการส่งเสริมการจัดท�ำฐานข้อมูลเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบและเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
ฐานข้อมูลมาตรฐานแก่ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการบริการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ความส�ำคัญและมุ่งส่งเสริมศักยภาพและ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยใช้กลยุทธ์ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสากล ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายหลักให้กระทรวง
หน่วยงาน ด�ำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการติดต่อประสานงานที่รวดเร็ว
เพื่อตอบสนองประชาชนให้ได้รับความสะดวกและประโยชน์สูงสุด โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จะน�ำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทั้งนักวิจัยที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพ ให้เกิด
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มูลค่าเพิ่มและลดต้นทุน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็งและแข่งขันได้
ในเวทีโลก เรื่องของมาตรฐานเป็นส่วนส�ำคัญอย่างมากส�ำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ และทั่วโลก
มีการก�ำหนดวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์และก�ำหนดเป็น
มาตรฐานคุณภาพของสินค้า เพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภคและประชาชนให้มคี วามปลอดภัยต่อสิง่ แวดล้อม
ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เห็นความส�ำคัญของการก�ำหนดมาตรฐานจึงได้ร่วมมือกับกระทรวง
อุตสาหกรรมจัดท�ำมาตรฐาน เพื่อยกระดับของมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวั ต กรรม พร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น ผู ้
เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อก�ำหนดมาตรฐานที่
เป็นสากลและยอมรับในสากล จากทีผ่ า่ น
มาพบว่า ประเทศไทยจะเป็นเพียงฐาน
การผลิตอุตสาหกรรมในส่วนของแหล่ง
สนับสนุนด้านแรงงานในราคาทีย่ อมรับได้
เท่านั้น ในส่วนของกระบวนการการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ และยานยนต์ เพื่อการจัดจ�ำหน่ายทั้งภายใน
ประเทศและการส่งออก มูลค่าที่สูงสุดของผลิตภัณฑ์จะมาจากสองส่วนหลักคือ จากการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (Product Design) และการเพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยการท�ำให้ผลิตภัณฑ์ทอี่ อกแบบ
มามีความสอดคล้องกับมาตรฐานที่บังคับใช้ (Product Compliance) ซึ่งประกาศและบังคับใช้
โดยหน่วยงานรับผิดชอบด้านมาตรฐานทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐาน
FCC (Federal Communications Commission) มาตรฐาน
CE (European Conformity) เป็นต้น แต่การออกแบบ มาตรฐาน FCC
มาตรฐาน CE
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการท� ำ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ออกมามี ค วาม
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่างๆ นั้น ต้องใช้บุคคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์
ของพนักงานของโรงงาน ในขั้นสูงด้วย ดังนั้นจึงต้องเร่งพัฒนาสร้างฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้มากขึ้น เพื่อผลักดันให้ผลิตสินค้ามีการตรวจสอบ เชื่อถือได้ และมีคุณภาพดี
อย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้อุตสาหกรรมของประเทศจะมีมาตรฐานที่ดีเป็นที่ยอมรับและเกิดมูลค่า
สร้างผลก�ำไรให้ประเทศได้มากขึ้น
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สมอ. เปิดประตูสู่ AEC
โดย: นางสาวณฐิณี ฉันทะจารุ
นักวิเทศสัมพันธ์ช�ำนาญการ

การประชุม ACCSQ ครั้งที่ 45

กับประสบการณ์ดีๆ ที่ประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 2-8 เมษายน 2559 ดิฉันมีโอกาสเดินทางไปประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for
Standards and Quality - ACCSQ) ครั้งที่ 45 จัดโดยหน่วยงาน The Standards, Productivity and
Innovation Board หรือที่รู้จักกันดีในชื่อว่า SPRING Singapore ภายใต้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม
ของสิงคโปร์
ภารกิจส�ำคัญของการประชุมครั้งนี้ คือ เพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงาน (KPIs) ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานและการรับรองของอาเซียนปี 2016-2025 (ASEAN
Standards and Conformance Strategic Plan 2016-2025) ซึ่งที่ประชุม ACCSQ ได้ให้ความเห็นชอบกับ
เป้าประสงค์เชิงผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของกิจกรรมที่รับผิดชอบด�ำเนินการใน
ระดับ ACCSQ ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังให้อาเซียนมีระบบด้านมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และ
กระบวนการตรวจสอบและรับรอง ทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากลมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีความยัง่ ยืน เพือ่
ให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการที่เสรี และสร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยรวมถึง
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยทั่วทั้งอาเซียน และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 6 ด้าน ตัวอย่างเช่น

Strategic Thrusts
1. การก�ำหนดนโยบายเพือ่ เสริมสร้างโครงสร้างพืน้
ฐานด้านมาตรฐานและการรับรองให้สามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของอาเซี ย นทั้ ง ใน
ปัจจุบันและในอนาคต

KPIs
• จ�ำนวนมาตรฐานและกฎระเบียบทางเทคนิคราย
สาขาที่ปรับให้สอดคล้องกันในอาเซียน
• จ�ำนวนระบบด้านกฎระเบียบทีป่ รับให้สอดคล้องกัน
ในอาเซียน
TISI E-magazine
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KPIs

2. การด�ำเนินการลดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค
และกระบวนการตรวจสอบและรั บ รองให้
ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง

• จ�ำนวนความตกลงยอมรับร่วมในผลการตรวจสอบ
และรับรอง (Mutual Recognition Arrangement
– MRA) ที่มีการทบทวน/จัดท�ำให้แล้วเสร็จ/มีการ
ปฏิบัติตาม
• จ�ำนวนระบบด้านกฎระเบียบที่มีการทบทวน/จัด
ท�ำให้แล้วเสร็จ

3. การร่วมท�ำงานด้านมาตรฐานและการรับรองใน
ระดับสากลและเอเชียแปซิฟิก

• จ�ำนวนประเด็นและท่าทีจุดยืนร่วมกันของอาเซียน
ในการเข้าร่วมด�ำเนินงานกับองค์กรภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศ
• จ�ำนวนข้อเสนอใหม่จากประเทศสมาชิกอาเซียนทีไ่ ด้
รั บ การยอมรั บ ให้ ก� ำ หนดเป็ น มาตรฐานระหว่ า ง
ประเทศ

4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและ
การให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ

• จ� ำ นวนครั้ ง ที่ จั ด ให้ มี ก ารหารื อ ร่ ว มกั บ ภาค
อุตสาหกรรม
• จ�ำนวนประเด็นข้อกังวลทางการค้าที่มีการหยิบยก
ขึ้นหารือในระดับคณะท�ำงานภายใต้ ACCSQ

5. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนิ น งานของ
ACCSQ และการประสานความร่วมมือกับคณะ
ท�ำงานด้านอืน่ ๆ ของอาเซียน

• จ�ำนวนเอกสารขอบข่ายอ�ำนาจหน้าที่ (TORs) ที่มี
การทบทวน/จัดท�ำใหม่ ได้รับการรับรอง
• จ�ำนวนสาขา/กิจกรรมทีจ่ ะร่วมมือกับคณะท�ำงานด้าน
อืน่ ๆ ของอาเซียน

6. การเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาทุน
มนุษย์

• จ�ำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมภายใต้โครงการ
ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน
• จ� ำ นวนหลั ก สู ต รด้ า นการมาตรฐานเพื่ อ สถาบั น
การศึกษาที่ด�ำเนินการโดยประเทศสมาชิกอาเซียน
• จ�ำนวนสถาบันทีน่ ำ� หลักสูตรด้านการมาตรฐานไปใช้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบกิจกรรมตามแผนงานด้านมาตรฐานและการรับรองที่จะท�ำให้
แล้วเสร็จภายในปี 2016 (2016 Deliverables for Standards and Conformance) จ�ำนวน 8 กิจกรรม ได้แก่
1. การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานและการรับรองของอาเซียนให้แล้วเสร็จ
2. การจัดท�ำเอกสารคู่มือในการจัดท�ำความตกลง MRA ฉบับเพิ่มเติม
3. การจัดท�ำความตกลง ASEAN MRA on Inspection and Certification System on Food Hygiene
for Prepared Foodstuff Product ให้แล้วเสร็จ
4. การจัดท�ำความตกลง ASEAN Agreement on Traditional Medicines ให้แล้วเสร็จ
8
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5. การจัดท�ำความตกลง 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. การปรับกฎระเบียบภายในประเทศให้สอดคล้องกับความตกลง ASEAN Harmonized Electrical and
Electronic Equipment Regulatory Regime ของประเทศเมียนมาร์และอินโดนีเซีย
เมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมที่ ACCSQ ต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงาน 2016 Deliverables
ที่ ป ระชุ ม จึ ง ได้ พิ จ ารณาแนวทางเพื่ อ หาข้ อ ยุ ติ ใ นประเด็ น ที่ ป ระเทศสมาชิ ก ไม่ ส ามารถเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น
ในการจัดท�ำความตกลง MRA รายสาขา นั่นคือ ประเด็นขอบข่ายการท�ำ MRA ว่าจะครอบคลุมสินค้า
“ที่ค้าขายในอาเซียน” หรือ “ที่ผลิตในอาเซียน”
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแนวทางของคณะท� ำ งาน
ด้านผลิตภัณฑ์ยาที่จัดท�ำความตกลง ASEAN MRA
on BE Study Report โดยไม่กล่าวถึงประเด็นผลิต
หรือค้าขายในอาเซียน และเห็นชอบให้น�ำแนวทาง
ในการเขียนวัตถุประสงค์ของการจัดท�ำความตกลง
ASEAN MRA on BE Study Report มาใช้กับ
ความตกลง MRA รายสาขาที่ ยั ง หาข้ อ ยุ ติ ใ น
ประเด็นนีไ้ ม่ได้ รวมถึงความตกลง MRA ฉบับที่จะ
เกิดขึน้ ใหม่ในอนาคตด้วย ด้วยเหตุนี้ ทีป่ ระชุมมีมติ
ขอให้คณะท�ำงานรายสาขาทีอ่ ยูร่ ะหว่างจัดท�ำความ
ตกลง MRA ได้แก่ สาขายานยนต์ สาขาอาหาร
ส�ำเร็จรูป และสาขาวัสดุก่อสร้าง น�ำแนวทางที่ไม่
กล่าวถึง (Silent Approach) ประเด็นผลิตหรือ
ค้าขายในอาเซียนไปใช้ในการจัดท�ำความตกลง
MRA รายสาขาของตนต่อไป จากนี้ไป ก็ต้องรอผล
การพิ จ ารณาจากคณะท� ำ งานรายสาขาที่ จ ะรั บ
แนวทางนี้ไปใช้กับการจัดท�ำMRA สาขาของตน
หลังจากนัง่ ประชุมเป็นเวลาหลายวัน เจ้าภาพ
ซึง่ ดิฉนั จะติดตามมาเล่าให้ผอู้ า่ นได้ทราบความคืบหน้า
ก็ จั ด ให้ ผู ้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ ไ ปศึ ก ษาดู ง านที่ บ ริ ษั ท
ในโอกาสต่อไป
Setsco Services Pte Led (SETSCO) ซึ่งเป็นบริษัท
ชั้นน�ำของสิงคโปร์ที่ให้บริการทดสอบ ตรวจสอบและ
รับรองด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึง
การเป็นที่ปรึกษาและจัดสัมมนาฝึกอบรม โดยแบ่ง
การท�ำงานเป็นแผนกต่างๆ ได้แก่ Biological &
Chemical Technology Division, Construction
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Technology Division, Mechanical Technology
Division, Training & Personnel Certification,
Clinical Laboratory และ Product Certification
โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบหมวก
นิรภัย การทดสอบแรงอัดของอิฐ และการบริการ
ตรวจสุ ข ภาพ ซึ่ ง ได้ รั บ ความสนใจจากผู ้ เข้ า ร่ ว ม
ประชุ ม หลายประเทศเนื่ อ งจากมั่ น ใจในคุ ณ ภาพ
การบริการที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข
ของสิงคโปร์ อีกทั้งเห็นถึงความสะดวกที่ไม่ต้องเดิน
ทางไปตรวจทีโ่ รงพยาบาล ราคาค่าตรวจก็ไม่แพงและ
สามารถแจ้งผลการตรวจให้ทราบได้ในวันรุ่งขึ้นทันที
นั บ ว่ า เป็ น การเยี่ ย มชมที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ทั้ ง
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
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นอกจากนี้ เจ้าภาพยังจัดให้ผเู้ ข้าร่วมประชุม
ได้เปลี่ยนบรรยากาศและสานสัมพันธ์ไมตรีในงาน
เลี้ ย งรั บรองอาหารค�่ ำ และการได้ สั ม ผั ส ถึ งการมา
สิงคโปร์อย่างแท้จริง คือ การพาไปล่องเรือ Bumboat
ชมวิวแม่น�้ำของสิงคโปร์ตั้งแต่ Clarke Quay, Boat
Quay และ Marina Bay และได้ผ่านสถานที่ส�ำคัญ
ที่เป็นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์มากมาย เช่น รูปปั้น
Merlion อาคาร Marina Bay Sand รูปปั้น Raffle
Landing Site โรงละคร Esplanade หรือที่คนไทย
เรียกว่าตึกหนามทุเรียน การล่องเรือนี้ท�ำให้พบว่า
สิ ง คโปร์ มี ส ะพานข้ า มแม่ น�้ ำ ที่ มี ดี โซน์ ส วยงาม
หลายแห่ง เช่น สะพานแขวน Cavanagh สะพาน
Anderson สะพานเกลียว Helix เป็นทริปล่องเรือ 60
นาที ที่ คุ ้ ม ค่ า และได้ เ ห็ น วิ ถี ชี วิ ต ของผู ้ ค นสิ ง คโปร์
ยามค�่ ำ คื น ตามสถานที่ ที่ เ ป็ น Landmarks ของ
สิงคโปร์ แม้จะเป็นเกาะเล็กๆ แต่คึกคักและน่าสนใจ
จริงๆ ค่ะ

ยามว่างจากการประชุม เพือ่ นสาวชาวเวียดนาม
ของดิฉนั บอกว่า ค�ำว่า Workshop หมายถึง Work first
and then Shop เราก็เลยไปช้อปปิ้งด้วยกัน และร้าน
ทีถ่ กู ใจสาวๆ อย่างเราๆ มากก็คอื ร้าน Charles & Keith
ค่ะ เราจะเจอร้านนี้ได้หลายสาขาตามห้างสรรพสินค้า
ราคาถูกกว่าทีข่ ายในเมืองไทยประมาณ 30% และถ้าซือ้
ที่ ส นามบิ น ตอนขากลั บ ก็ จ ะได้ ล ดภาษี 7% ด้ ว ย
การเดินทางช้อปปิง้ รอบเกาะสิงคโปร์ทำ� ได้สะดวกมากค่ะ
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 เทีย่ ว จะได้ลดราคาค่าโดยสาร 10 เซ็นต์ และ
หากเติมเงินแล้วไม่ได้ใช้ สามารถแลกเงินคืนที่สถานีได้
ภายใน 3 วันหลังจากทีซ่ อื้ ด้วยนะคะส่วนค่าครองชีพของ
คนสิงคโปร์นั้นสูงกว่าไทยพอสมควรค่ะ อาหารจานเด็ด
อย่างข้าวมันไก่ หากกินที่ Food Court ในห้างสรรพสินค้า
ราคาเริม่ ต้นที่ 6 ดอลลาร์ แต่ถา้ เป็นร้านนอกห้างจะราคา
ประมาณ 3 ดอลลาร์ (ช่ ว งที่ ไ ปอั ต ราแลกเปลี่ ย น
1 ดอลลาร์ = 26.65 บาท) ส่วนน�้ำดื่มนั้นถือว่าแพงกว่า
ไทยมากค่ะ ขวดเล็ก 500 มล. ราคา 1-2 ดอลลาร์
ขณะที่ไทยขวดละ 7 บาทเท่านั้น ก็แนะน�ำให้ซื้อขวด
ใหญ่ขนาด 1 ลิตรขึ้นไปค่ะ เพราะคุ้มค่าคุ้มราคากว่า
เมื่อเทียบกับขวดเล็ก อีกเรื่องที่น่ารู้คือ ปลั๊กไฟของ
สิงคโปร์จะเป็นปลั๊ก 3 ขา รูเหลี่ยม จึงจ�ำเป็นต้องมี
หัวแปลง Universal Plug Adapter ไปด้วยถึงจะเสียบ
ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทยได้นะคะ

การเดินทางไปสิงคโปร์ครั้งนี้ ไม่เพียงได้
ท�ำงานร่วมกับสถาบันมาตรฐานจากสิบประเทศอาเซียน
เพื่ อ วางแผนการด� ำ เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์
ด้านมาตรฐานและการรับรองของอาเซียนให้ประสบ
ความส�ำเร็จในช่วงเวลา 10 ปีตอ่ จากนี้ แต่ยงั ได้เห็นถึง
ความพร้ อ มและเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ของหน่ ว ย
ตรวจสอบรับรองของสิงคโปร์ในการด�ำเนินงานตาม
มาตรฐานสากลอี ก ทั้ ง ได้ สั ม ผั ส ประสบการณ์ สุ ด
ประทับใจในการล่องเรือชมสีสัน แสงสี และวิถีชีวิต
ของคนสิงคโปร์ ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าภาพ SPRING
Singapore ที่มีส่วนท�ำให้ “คนส�ำราญ งานส�ำเร็จ”
ในครั้งนี้ค่ะ
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WTO/TBT
สมอ. เป็นหน่วยงานทีเ่ ป็นแกนกลางในการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีตามมติคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on technical
barriers To Trade: TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้สรุปสาระส�ำคัญของ
กฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานระหว่างกันของประเทศสมาชิก WTO มาให้ทราบกัน
อยู่เสมอใน สมอ สาร เป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลทางการค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน
และเอื้อประโยชน์ต่อการค้า รวมทั้งส่งเสริมประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ
ในการจัดท�ำและใช้บังคับกฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานแก่ประเทศก�ำลังพัฒนา
สมอ สาร ฉบับนี้ ขอน�ำเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐานของ
ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกญี่ปุ่นประกาศแก้ไขกฎระเบียบความปลอดภัยส�ำหรับ
ระบบน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้กบั รถจักรยานยนต์ รถขนาดเล็ก และรถพ่วงข้าง (Notification G/
TBT/N/JPN/505)

มาตรการที่แจ้ง
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on
Technical Barriers to Trade: TBT) ญีป่ นุ่ ได้แจ้งองค์การการค้าโลก 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
วันทีก่ ำ� หนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้าน 60 วันหลังการประกาศ (24 มกราคม 2558)

ผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
• รถจักรยานยนต์ รถขนาดเล็ก รถพ่วงข้าง ก�ำหนดตามพิกดั อัตราศุลกากร 8711
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สาระโดยสรุ ป
กระทรวงทีด่ นิ โครงสร้างพืน้ ฐาน การขนส่งและท่องเทีย่ วของประเทศญีป่ นุ่ ได้แก้ไขกฎ
ระเบียบความปลอดภัยส�ำหรับระบบน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ รถขนาดเล็ก และ
รถพ่วงข้างทีใ่ ช้กา๊ ซไฮโดรเจนอัดเป็นเชือ้ เพลิงขับเคลือ่ น เพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุจากการระเบิดของ
หัวรับก๊าซไฮโดรเจนอัด (compressed hydrogen gas) อันเนื่องมาจากการชน โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
1. หัวรับก๊าซไฮโดรเจน และอุปกรณ์เกีย่ วข้องกับวาล์วเปิดปิดก๊าซก�ำหนดให้สอดคล้อง
กับข้อก�ำหนดด้านเทคนิคดังนี้
• กรณีรถพลิกคว�่ำ หัวรับก๊าซไม่ควรกระแทกพื้น
• กรณีรถชนกันและชนกันด้านหลัง หัวรับก๊าซไม่ควรกระทบกับอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ
โดยตรงยกเว้น อุปกรณ์ป้องกันหรืออุปกรณ์ความปลอดภัยชนิดอื่นๆ
• เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ขณะรถจักรยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยความเร่ง ± 426
เมตร/วินาที หรือขับเคลื่อนด้วยความเร่งท�ำมุมฉาก ± 617เมตร/วินาที ก็ควรจะติดตั้งหัวรับ
ก๊าซไฮโดรเจนให้แน่นหนากับส่วนใดส่วนหนึ่งของรถจักรยานยนต์
2. การท�ำงานของอุปกรณ์ระบายความดัน (Pressure relief device) ที่ปล่อยก๊าซ
ไฮโดรเจนออกมาจากรถจักรยานยนต์ควรระบายออกทางด้านใต้ของรถในแนวดิ่ง ดังรูปภาพ
ด้านล่าง
3. ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับความเข้มข้นของสาร
ไฮโดรเจนทีป่ ล่อยออกมาจากรถจักรยานยนต์ ยังไม่กำ� หนด
4. กรณี ย านยนต์ ป ล่ อ ยความเข้ ม ข้ น ของ
สารไฮโดรเจนออกมาเกินกว่า 3 % เข้าสูใ่ นห้องผูโ้ ดยสาร
ระบบจะแจ้งเตือนคนขับให้ทราบ และถ้ายานยนต์ปล่อย
ความเข้มข้นของสารไฮโดรเจนออกมาเกินกว่า 4 %
เข้าสูห่ อ้ งผูโ้ ดยสาร ระบบจะตัดระบบจ่ายเชือ้ เพลิง

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศในเรื่อง
ความปลอดภัยส�ำหรับยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ และการรับรองเฉพาะแบบส�ำหรับ
รถจักรยานยนต์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
ท่านผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ที่ กลุม่ ความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิค
ต่อการค้า โทร. 02-202-3504 โทรสาร 02-202-3511 Email: wto@tisi.go.th หรือทางเว็บไซต์
https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/JPN/15_4673_00_e.pdf
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สมอ. ร่วมงานแถลงข่าวส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าว
"การจัดท�ำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และผลการด�ำเนินงาน
การจั ด ท� ำ มาตรฐานเต้ า รั บ และเต้ า เสี ย บส� ำ หรั บ ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ขนาดใหญ่ ภายใต้
การสนับสนุนงบประมาณโดย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพือ่ น�ำเสนอข้อมูลและแผนงานการผลักดัน
มาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในไทย ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ เพื่อรองรับไทยสู่การเป็นศูนย์กลางในการผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้า โดยเริม่ ต้นจากโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ คือ "มาตรฐานเต้ารับและเต้าเสียบ
ส�ำหรับยานยนต์ไฟฟ้า" และสถานีประจุไฟฟ้า ซึ่งนับเป็นการจัดท�ำมาตรฐานเกี่ยวกับ
ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า รายการแรกของไทย เพื่ อ ให้ เ ป็ น มาตรฐานที่ ส ามารถใช้ อ ้ า งอิ ง ได้
สร้างมาตรฐานและมัน่ ใจแก่ผบู้ ริโภคในการใช้งานผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและความปลอดภัย
พร้อมส่งเสริมให้ผู้ผลิตได้เห็นทิศทางและโอกาสการผลิตและการลงทุนมากขึ้น จากนั้น
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะร่วมกันจัดท�ำมาตรฐานอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อไปจนครบถ้วน ทัง้ ในส่วน
สถานีประจุไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าที่ส�ำคัญต่อไป เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 2 อาคารส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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สมอ. จับมือ สวทช.
ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
และมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย
นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.พิเชษฐ
ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นสักขีพยาน
การลงนามบันทึกความเข้าใจ “Thailand Spring up ขับเคลือ่ นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและ
มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก” ระหว่าง ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) และ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เพื่อเชื่อมโยงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่อุตสาหกรรม
โดยการน�ำบัญชีนวัตกรรมไทย มาก�ำหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ใน 10 กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Growth
Engine) สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากที่เป็นอยู่ให้สูงขึ้น เมื่อวันที่ 7
เมษายน 2559 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมอ. หารือ กรมศุลกากรบูรณาการการกำ�กับดูแลสินค้านำ�เข้า
นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ.ประชุมหารือร่วมกับ นายกุลิศ สมบัติศิริ
อธิบดีกรมศุลกากร ในเรื่องการเชื่อมต่อระบบ National Single Windows (NSW)
และบูรณาการก�ำกับดูแล ตรวจสอบการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดให้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ กรมศุลกากร
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กระทรวงให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการกลุ่มกระจก

นางอรรชกา สีบญ
ุ เรือง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายธวัช
ผลความดี เลขาธิการ สมอ. ให้การต้อนรับคณะผูป้ ระกอบการกลุม่ กระจกเข้าพบหารือ
เพือ่ เร่งให้ สมอ. ประกาศมาตรฐานกระจกเทมเปอร์ กระจกนิรภัยหลายชัน้ กระจกโฟลตสี
ตัดแสง และกระจกโฟลตใส เป็น มอก.บังคับ เพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค
ในประเทศ เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมกระทรวงอุตสาหกรรม

สมอ. หารือ สคบ.
ร่วมคุ้มครองผู้บริโภค
นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ
สมอ. เป็นประธานในการประชุมหารือ
ระหว่าง สมอ. และส�ำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อร่วมกัน
ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานด้านการ
คุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคให้ ก ว้ า งขวางยิ่ ง ขึ้ น
โดยคาดว่าจะลงนาม MoU ร่วมกันได้
ในเร็วๆ นี้ เมือ่ วันที่ 17 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุม 406 อาคาร สมอ.
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สมอ. จัดสัมมนาให้ความรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

สมอ. ร่วมกับส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง
สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง พังงา และภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์
ชุมชน อาทิเช่น สบู่ก้อนกลีเซอรีน ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์ ผ้าบาติก เหยื่อตกปลา
เทียม เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ น�ำ้ ว่านหางจระเข้ ไข่เค็ม ขนมไทย ปลาเค็ม ถัว่ คัว่ ทราย
เป็นต้น เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่า ผูไ้ ด้รบั การรับรอง มผช. ยังคงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม�ำ่ เสมอ และยังเป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูบ้ ริโภค
ในการเลือกใช้สินค้าที่มีเครื่องหมาย มผช. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

สมอ. ประชุมร่วมกับสมาคม
นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. เป็น
ประธานประชุมหารือกับ 7 สมาคมเหล็ก ในการจัดตั้ง
กลุ่มคลัสเตอร์เหล็ก ณ ห้องประชุม อาคาร สมอ.
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สมอ. จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องมาตรฐาน
นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็น
ประธานเปิดการสัมมนา "มาตรฐานพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
ใส่ใจผู้บริโภค" โดยให้ความรู้เรื่องการมาตรฐาน การตรวจ
สอบและรับรอง การตรวจติดตามร้านจ�ำหน่ายเพื่อความ
ปลอดภัยของผูบ้ ริโภค แก่ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรม และ
ประชาชน วันที่ 28 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราโฮเทล
หาดใหญ่ จ.สงขลา

สมอ. หารือ สวทช. หลังลงนาม MoU
นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานประชุมหารือระหว่าง สมอ.
กับ สวทช. เพื่อจัดท�ำแผนการด�ำเนินการ Thailand Spring up ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม และมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก เพื่อให้เกิดการท�ำงาน
ทีเ่ ป็นรูปธรรม หลังการลงนาม MoU ร่วมกันเมือ่ วันที่ 7 เม.ย.59 ทีผ่ า่ นมา โดยการร่วมกัน
ก�ำหนดมาตรฐาน รับรองมาตรฐาน มาตรฐานระหว่างประเทศ ส่งเสริมเผยแพร่ และพัฒนา
ระบบการมาตรฐาน ณ ห้องประชุม สมอ.29 เมษายน 2559
18

สมอสาร

อย่าหลงเชื่อ

ผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการโฆษณา
เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแอบอ้างชื่อ สมอ. เพื่อขอการสนับสนุน
ให้ลงโฆษณาในหนังสือรายงานประจ�ำปี และเอกสารเผยแพร่ของทาง สมอ. นั้น
ขอเรียนว่า สมอ. ไม่มีนโยบายในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์จัดท�ำฉบับพิเศษ
โดยวิธกี ารขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผูป้ ระกอบการ หาก สมอ. จะด�ำเนิน
การจัดท�ำจะด�ำเนินการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน จึงขอแจ้งเตือนผูป้ ระกอบ
การอย่ า ได้ ห ลงเชื่ อ ในหนั ง สื อ ขอการสนั บ สนุ น การจั ด ท� ำ หนั ง สื อ รายงาน
ฉบับพิเศษใดๆ ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว

เตือนร้านจำ�หน่ายทั่วประเทศ

ระวังมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่
กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สมอ. และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เข้าไปตรวจ
สินค้าในร้านจ�ำหน่ายต่างๆ สมอ. ขอเรียนว่าการปฏิบตั หิ น้าทีต่ รวจร้านจ�ำหน่ายนัน้
เจ้าหน้าที่ของ สมอ. จะแสดงบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ สมอ. ที่ออกให้โดย
สมอ. (ตามความในมาตรา 45 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511) และแสดงบัตรทุกครั้งก่อนที่จะตรวจสินค้าภายใน หากเจ้าของร้าน
มีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่โทร. 02 202 3429, 02 202 3517
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