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สมอ. เตรียมก�ำหนดมาตรฐานใหม่
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
ในสถานทีอ
่ ับอากาศ

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

ข่าวการเสียชีวิตจากการท�ำงานในที่อับอากาศยังคงมีให้เห็นเป็นระยะๆ เช่น คนงานลงไปล้างบ่อบ�ำบัด
น�้ำเสียหรือท�ำความสะอาดท่อน�้ำประปาเสียชีวิต เนื่องจากการขาดอากาศหายใจ ลูกเรือประมงในจังหวัดสตูล
เสียชีวิตหลังลงไปทํางานในหองเก็บปลาใตทองเรือ เป็นต้น และในจ�ำนวนผู้เสียชีวิตนี้ยังรวมถึงผู้ร่วมงานที่พยายาม
จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายเหล่านั้นด้วย จะเห็นได้ว่าการท�ำงานในสถานที่อับอากาศ ถือเป็นงานที่มี
ความเสี่ยงสูง และมีอันตรายหลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตได้ ถึงแม้ว่า
จะมีกฎหมายก�ำหนดมาตรฐานในการท�ำงานในสถานที่อับอากาศแล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันก็ยังพบว่ามีอุบัติเหตุ
ถึงขั้นเสียชีวิตจากการท�ำงานในสถานที่อับอากาศเกิดขึ้นอยู่

ทีอ
่ ับอากาศ (Confined Space)
หมายถึงอะไร
บริเวณทีม่ ขี นาดเพียงพอทีค่ นสามารถเข้าไป และท�ำงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายได้ มีทางเข้าออกจ�ำกัดและมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ
ไม่เพียงพอทีจ่ ะท�ำให้อากาศภายในอยูใ่ นสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
จากบรรยากาศอันตราย เช่น ถัง ท่อ ไซโล ถังบ่ม ห้องนิรภัย อุโมงค์
และหลุมที่มีทางเข้าออกจ�ำกัด สถานที่ที่ไม่ได้ออกแบบให้เข้าไปท�ำงาน
อย่างต่อเนื่อง
ภาพจากปก ที่มา: http://www.cumberlandfiredistrict.com/ConfindSpace.html

April 2017 | TISI MAGAZINE

3

TISI FOCUS

บรรยากาศอันตราย (Hazardous Atmosphere)
หมายถึงอะไร
บรรยากาศที่ท�ำให้ผู้เข้าไปในที่อับอากาศเสี่ยงต่อความตาย ทุพพลภาพ สูญเสียความ
สามารถในการช่วยตนเองในการหนีออกจากที่อับอากาศ บาดเจ็บ หรือบาดเจ็บสาหัสอันมีสาเหตุ
จากข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อดังต่อไปนี้
ที่มา: http://oemachem.co.uk/analytical-services/
confined-space-and-gas-free-certification/

1. บรรยากาศที่มีออกซิเจนต�่ำกว่าร้อยละ 19.5 หรือเกินกว่าร้อยละ 23.5 โดยปริมาตร
2. ก๊าซ ไอ ละอองทีต่ ดิ ไฟ มีเกินร้อยละ 10 ของค่าต�ำ่ สุดทีต่ ดิ ไปไฟได้ (lower flammable
limit หรือ lower explosion limit)
3. ฝุ่นติดไฟหรือระเบิดได้ที่ฟุ้งกระจายในอากาศซึ่งมีความเข้มข้นเท่ากับหรือมากกว่า
ค่าต�่ำสุดที่ติดไฟหรือระเบิดได้ หรือความเข้มข้นของฝุ่นนี้อาจประมาณได้เท่ากับ
ความเข้มข้นของฝุ่นที่บดบังการมองเห็นในระยะ 1.5 เมตร หรือน้อยกว่า

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

4. ความเข้มข้นของสารเคมี สารพิษใดๆ ที่เกินขีดจ�ำกัดที่อนุญาตให้สัมผัสได้ หรือ
เกินมาตรฐานที่ก�ำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย
5. อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่เกี่ยวกับสารเคมี
6. สภาวะของบรรยากาศอื่นใดที่ท�ำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพโดยเฉียบพลัน

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

ดังนั้น เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานในที่อับอากาศ ส�ำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยความร่วมมือกับสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการท�ำงาน จึงเห็นควรให้มีการจัดท�ำมาตรฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางส�ำหรับผู้ที่ต้องปฏิบัติงาน
ในสถานที่อับอากาศในลักษณะต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ขณะนี้คณะกรรมการวิชาการรายสาขา
คณะที่ 61 มาตรฐานระบบการจัดการความเสี่ยง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อยู่ระหว่าง
การพิจารณาร่างมาตรฐานดังกล่าว และจะมีการประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ต่อไปเร็วๆ นี้ คุณผูอ้ า่ นสามารถติดตามรายละเอียดเกีย่ วกับมาตรฐานดังกล่าวได้ใน สมอ สาร ออนไลน์
ในฉบับต่อไป
4
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กองบรรณาธิการ

สมอ. UPDATE มาตรฐานใหม่

ประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ในเดือนมีนาคม 2560
ในเดือนมีนาคม 2560 สมอ. ได้ประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ�ำนวน 11 เรื่อง พร้อมให้ผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวมายื่นขอการรับรอง ดังนี้

1
มอก. 359 เล่ม 1-2559
ถังก๊าซ - ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มตี ะเข็บประเภท
บรรจุก๊าซซ�้ำ - การออกแบบ การท�ำ และ
การทดสอบ เล่ม 1 ถังเหล็กกล้าชุบและ
อบคื น ตั ว ที่ มี ค ่ า ความต้ า นแรงดึ ง น้ อ ยกว่ า
1,100 Mpa

2
359 เล่ม 2-2559
ถังก๊าซ - ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มตี ะเข็บประเภท
บรรจุก๊าซซ�้ำ - การออกแบบ การท�ำ และ
การทดสอบ เล่ม 2 ถังก๊าซเหล็กกล้าชุบ
และอบคืนตัวที่มีค่าความต้านแรงดึงเท่ากับ
หรือมากกว่า 1,100 Mpa

3
มอก. 359 เล่ม 3-2559
ถังก๊าซ - ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มตี ะเข็บประเภท
บรรจุก๊าซซ�้ำ - การออกแบบ การท�ำ และ
การทดสอบ เล่ม 3 ถังเหล็กกล้าอบปกติ

4
มอก. 359 เล่ม 4-2559
ถังก๊าซ - ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มตี ะเข็บประเภท
บรรจุก๊าซซ�้ำ - การออกแบบ การท�ำ และ
การทดสอบ เล่ม 4 ถังเหล็กกล้าไร้สนิมที่มี
ค่าความต้านแรงดึงสูงสุดน้อยกว่า 1,100 Mpa

5
มอก. 234-2559
ลิปสติก

9
มอก. 2764-2559
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก

6

10

มอก. 2766-2559
อิเล็กโทรคูสติกส์ - เครื่องช่วยฟัง เล่ม 7
การวั ด ลั ก ษณะเฉพาะด้ า นสมรรถนะของ
เครื่องฟัง เพื่อการประกันคุณภาพส�ำหรับ
การท�ำ การจัดหา และการส่งมอบ

มอก. 2750-2559
การทดสอบรอยเชือ่ มโดยไม่ทำ� ลาย - การทดสอบ
รอยเชื่อมแบบหลอมละลายโดยวิธีการตรวจ
พินิจ

7
มอก. 6 เล่ม 2-2559
แบตเตอรี่ใช้สตาร์ต ชนิดตะกั่ว-กรด เล่ม 2
มิ ติ ข องแบตเตอรี่ มิ ติ ข องขั้ ว และการท� ำ
เครื่องหมายของขั้ว

11
มอก. 2754-2559
การทดสอบรอยเชือ่ มโดยไม่ทำ� ลาย - การทดสอบ
โดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง - เทคนิค ระดับ
การทดสอบและการประเมิน

8
มอก. 6 เล่ม 4-2559
แบตเตอรี่ใช้สตาร์ต ชนิดตะกั่ว-กรด เล่ม 4
มิติของแบตเตอรี่ส�ำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่

ทัง้ นี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดมาตรฐานได้ที่ www.tisi.go.th และสัง่ ซือ้
โดยตรงที่กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. โทร. 0 2202 3426
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นางธนพร เคลือบมณี • นักวิเทศสัมพันธ์ช�ำนาญการ

สมอ. เป็นหน่วยงานที่เป็นแกนกลางในการปฏิบัติ

ตามพันธกรณีตามมติคณะรัฐมนตรี ในเรือ่ งความตกลงว่าด้วยอุปสรรค
ทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on technical barriers To
Trade: TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้สรุปสาระส�ำคัญ
ของกฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานระหว่างกันของประเทศ
สมาชิก WTO มาให้ทราบกันอยูเ่ สมอใน สมอ สาร เป็นประจ�ำทุกเดือน
เพื่อเป็นข้อมูลทางการค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเอื้อประโยชน์
ต่อการค้า รวมทั้งส่งเสริมประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือด้าน
วิ ช าการในการจั ด ท� ำ และใช้ บั ง คั บ กฎระเบี ย บด้ า นเทคนิ ค และ
มาตรฐานแก่ประเทศก�ำลังพัฒนา
สมอ สาร ฉบับนี้ ขอน�ำเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
กฎระเบี ย บ มาตรฐานของประเทศสมาชิ ก องค์ ก ารการค้ า โลก
อินโดนีเซียออกประกาศร่างมาตรฐานประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน
ส�ำหรับอุปกรณ์มอเตอร์ไฟฟ้า (Notification G/TBT/N/IDN/114)
และร่างมาตรฐานประสิทธิภาพประหยัดพลังงานส�ำหรับอุปกรณ์
ท�ำความเย็น (Notification G/TBT/N/IDN/115) ดังนี้

ทธิภาพประหยัดพลังงาน
1. ร่ส�าำงมาตรฐานประสิ
หรับอุปกรณ์มอเตอร์ไฟฟ้า (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
วันที่มีผลบังคับใช้ 8 เดือนหลังจากปรับใช้กฎระเบียบ
วันที่ก�ำหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้าน 60 วันหลังจากประกาศ
			
(26 พฤษภาคม 2560)

ผลิตภัณฑ์ท่เกี
ี ่ยวข้อง
อุปกรณ์มอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า ก�ำหนดตาม
อัตราพิกัดศุลากากร HS 8501.51, HS 8501.52, HS 850151,
HS 850152

สาระโดยสรุป
อิ น โดนี เ ซี ย ได้ อ อกประกาศร่ า งมาตรฐานประสิ ท ธิ ภ าพ
ประหยัดพลังงานส�ำหรับอุปกรณ์มอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
โดยก�ำหนดให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ผลิต น�ำเข้าและวางจ�ำหน่ายใน
อินโดนีเซียต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ SNI
IEC 60335-2-40-2009 มาตรฐานการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ SNI
ISO/IEC 17067:2013 และ มาตรฐานการทดสอบ SNI IEC 60034-21:2013 รวมทั้งต้องได้รับการรับรองประสิทธิภาพพลังงาน (Saving
Energy Certificate : SHE) จากหน่วยรับรองที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
สถาบันรับรองแห่งชาติของอินโดนีเซีย (KAN) หรือ หน่วยรับรองอืน่ ทีไ่ ด้
รับการรับรองจาก APLAC/ILAC MR

วัตถุประสงค์
เพิ่มความคุ้มครองผู้บริโภคและคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า
และปรับปรุงด้านความปลอดภัยส�ำหรับการติดตั้งอุปกรณ์
ท่ า นผู ้ ส นใจสามารถขอรั บ เอกสารฉบั บ สมบู ร ณ์ ไ ด้ ที่
กลุ่มความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า โทร. 02-202-3504
โทรสาร 02-202-3511 Email: wto@tisi.go.th
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2. ร่างมาตรฐานประสิทธิภาพประหยัดพลังงานส�ำหรับอุปกรณ์ทำ� ความเย็น (Notification G/TBT/N/IDN/115)
มาตรการที่แจ้ง
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
(Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT) อินโดนีเซียได้
แจ้งองค์การการค้าโลก ตามเอกสารหมายเลข G/TBT/N/IDN/115 เรือ่ ง
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 เดือนหลังจากปรับใช้กฎระเบียบ
วันที่ก�ำหนดรับข้อคิดเห็น/ข้อคัดค้าน 60 วันหลังจากประกาศ
				
(26 พฤษภาคม 2560)

ผลิตภัณฑ์ท่เกี
ี ่ยวข้อง
ตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่แข็ง และเครือ่ งอุปกรณ์อนื่ ๆ ส�ำหรับท�ำความเย็น
หรือท�ำให้เย็นจนแข็ง ใช้ไฟฟ้าหรือใช้สิ่งอื่นรวมทั้งฮีตปั๊ม ก�ำหนดตาม
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
อิ น โดนี เ ซี ย ได้ อ อกประกาศร่ า งมาตรฐานประสิ ท ธิ ภ าพ
ประหยัดพลังงานส�ำหรับอุปกรณ์ทำ� ความเย็น ได้แก่ ตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่แข็ง และ
เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ส�ำหรับท�ำความเย็น โดยก�ำหนดให้ผลิตภัณฑ์ดัง
กล่าวที่ผลิต น�ำเข้า และวางจ�ำหน่ายในอินโดนีเซียต้องเป็นไปตาม
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)

วัตถุประสงค์
เพิ่มความคุ้มครองผู้บริโภคและคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า
และปรับปรุงด้านความปลอดภัยส�ำหรับการติดตั้งอุปกรณ์
ท่านผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ที่ กลุ่ม
ความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า โทร. 02-202-3504
โทรสาร 02-202-3511 Email: wto@tisi.go.th
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สกู๊ปพิ เศษ

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

่ ลอดภัย
สงกรานต์นี้ขับขีป
เลือกใช้หมวกนิรภัยได้มาตรฐาน

ที่มา: https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/25538
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จากข้อมูลสถิตอิ บุ ตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของ
ทุกๆ ปีที่ผ่านมา พบว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนมากที่สุด คือ รถ
จักรยานยนต์ และสาเหตุส่วนใหญ่ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมาจาก
การไม่สวมหมวกนิรภัย หรือหมวกกันน็อกขณะขับขี่ ดังนั้น การสวม
หมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ เนื่องจากจะช่วยลดความ
รุนแรงในขณะเกิดอุบตั เิ หตุ และลดอัตราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุลงได้
สมอ. บังคับใช้กฎหมายควบคุมผู้ผลิต และผู้น�ำเข้าผลิตภัณฑ์หมวก
นิรภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) มอก.369-2557 ซึง่
จะต้องผลิต และน�ำเข้าเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเท่านั้น โดย
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ 3 แบบ ได้แก่ แบบเต็มใบปิดหน้า แบบเต็มใบเปิด
หน้า และแบบครึ่งใบ ซึ่งแต่ละแบบจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป แต่
อย่างไรก็ตาม จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นส�ำหรับป้องกันศีรษะส่วนบน
ของผู้สวมใส่จากการกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และลดความรุนแรงที่
จะส่ ง ผ่ า นไปท� ำ ลายสมองของผู ้ ส วมใส่ ไ ด้ ดั ง นั้ น ในช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ ใ นปี นี้ สมอ. จึ ง ขอเชิ ญ ชวนให้ ผู ้ ขั บ ขี่ แ ละผู ้ โ ดยสารรถ
จักรยานยนต์ สวมใส่หมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตของตนเองและบุคคลอันเป็นที่รัก

สกู๊ปพิ เศษ

ส� ำ หรั บ ผู ้ ขับ ขี่รถจัก รยานยนต์ที่ต ้องการ
เลือกซื้อหมวกนิรภัยมาใช้งาน สมอ. มีข้อสังเกตง่ายๆ
ในการเลือกใช้หมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน โดยการตรวจ
ดู ชิ้ น ส่ ว นอุ ป กรณ์ ต ่ างๆ ที่ใช้ท�ำหมวกนิรภัย ต้องมี
คุณลักษณะทั่วไป อาทิ หมวกนิรภัยต้องไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการได้ยนิ และไม่มสี ว่ นใดบดบังการมองเห็นของสายตา
ขณะขั บ ขี่ มี รู ร ะบายอากาศเพื่ อ ระบายความร้ อ น
(เฉพาะแบบเต็ ม ใบ) ไม่ มี ส ่ ว นที่ มี ลั ก ษณะแข็ ง เช่ น
ปลายนอต หมุดย�ำ้ ตัวยึด ยืน่ เข้ามาด้านในเปลือกหมวก
อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง ต้ อ งไม่ มี ข อบคมและมี วั ส ดุ ป กปิ ด
อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวต้องยึดหมวกนิรภัยเข้ากับศีรษะของ
ผูส้ วมใส่อย่างแน่นหนา สายรัดคางมีความกว้างไม่น้อย
กว่า 20 มิลลิเมตร และต้องมีอุปกรณ์ส�ำหรับปรับ
ความกระชับของสายรัดคางได้ อุปกรณ์ตัวปลดสายรัด
คางใช้ได้ทั้งแบบสไลด์บาร์ หรือวงแหวนรูปตัวดี 2 ตัว
ซ้อนกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ควรเลือกซื้อหมวกนิรภัยที่มีเครื่องหมาย
มาตรฐาน มอก. รับรองทุกครัง้ เพือ่ ความปลอดภัยของ
ผูส้ วมใส่ และไม่วา่ จะเลือกหมวกนิรภัยแบบใด ให้สังเกตที่
หมวกนิรภัยทุกใบ อย่างน้อยต้องมีตัวเลข อักษร หรือ
เครื่องหมายแจ้งรายละเอียดของแบบ ขนาด น�้ำหนักของ
หมวกเป็นกรัมหรือกิโลกรัม เดือน ปีที่ท�ำ หรือรหัสรุ่นที่ท�ำ
ชื่ อ ผู ้ ท� ำ หรื อ โรงงานที่ ท� ำ หรื อ เครื่ อ งหมายการค้ า ที่
จดทะเบียน พร้อมทั้งมีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
มอก. 369-2557 ทุกใบให้เห็นได้ชัดเจนและถาวร
นอกจากนี้ ส� ำ หรั บ ผู ้ ใ ช้ ร ถยนต์ ควรคาดเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย
ทุกครั้ง เข็มขัดนิรภัยควรเป็นเข็มขัดนิรภัยที่ได้มาตรฐาน
มอก. 721-2551 และติดตั้งอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อ
ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคน

April 2017 | TISI MAGAZINE

9

เกาะติดการประชุม กมอ.

กองบรรณาธิการ

กมอ. ไฟเขียว “เสียงจากยางล้อ”
พร้อมผลิตภัณฑ์เหล็ก 4 เรื่อง เป็ นมาตรฐานบังคับ

จากการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.)
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา กมอ. ได้เห็นชอบ ดังนี้

1. การวินจิ ฉัยเพื่อยกเลิกและก�ำหนดให้ผลิตภัณฑ์ตอ้ งเป็นไปตามมาตรฐาน
(มาตรฐานบังคับ)
1.1) มอก. 1390 เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
1.2) มอก. 2140 เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด
ส�ำหรับงานรถยนต์
1.3) มอก. 1999 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง
ส�ำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
1.4) มอก. 2060 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และ
แผ่นบาง ส�ำหรับงานทั่วไปและงานถังก๊าซ

2. ก�ำหนดให้ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ)
มอก. 2721 เสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก
และความต้านทานการหมุน
การก�ำหนดให้ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเสียงจากยางล้อทีส่ มั ผัสผิวถนน การยึดเกาะ
ถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน เป็นมาตรฐานบังคับ เพื่อขานรับนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากยางพารา โดย สมอ. ได้เร่งรัดด�ำเนิน
การก�ำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ท�ำจากยางพาราเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้
ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น และเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อ
ของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยการก�ำหนดมาตรฐานฉบับนี้อ้างอิงมาจาก
มาตรฐาน UN R 117 ตลอดจนคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ทัง้ ในด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม
เพิ่มสมรรถนะด้านความปลอดภัยและเป็นการประหยัดพลังงานจากการใช้ยางล้อที่มี
คุณสมบัตใิ นการยึดเกาะถนนบนพืน้ เปียก และความต้านทานการหมุนทีเ่ หมาะสม รวมถึง
เสียงจากยางล้อที่เป็นไปตามข้อก�ำหนดในมาตรฐาน
ทั้งนี้ การก�ำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ตาม
พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ.2511 มีผลท�ำให้ผทู้ ำ� ผูน้ ำ� เข้า และผูจ้ ำ� หน่าย
จะต้องขออนุญาตจาก สมอ. ก่อนท�ำ และน�ำเข้ามาจ�ำหน่ายในราชอาณาจักร เพื่อให้
ประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้ปลายทางได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย
ต่อการใช้งาน โดยมีบทลงโทษร้านจ�ำหน่ายที่ขายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะต้อง
จ�ำคุก 1 เดือน ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ดังนั้น
ร้านจ�ำหน่ายสินค้ากลุ่มนี้ จะต้องขายสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายและแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน มอก. เท่านั้น
10 สมอ สาร | เมษายน 2560

เกาะติดการประชุม กมอ.

3. เห็นชอบร่างมาตรฐานตามกลุ่มอุ ตสาหกรรมเป้าหมายจ�ำนวน 34 เรื่อง
(มาตรฐานทั่วไป) ดังนี้
3.1) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ จ�ำนวน 8 เรื่อง
มอก. เลขที่

ชื่ อมาตรฐาน

844 เล่ม 1-25xx รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 1 ค�ำศัพท์และบทนิยาม
2810-25xx

ยานพาหนะบนถนน - ยางกันฝุน่ ส�ำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดดุมเบรก ทีใ่ ช้กบั น�ำ้ มันเบรกไฮดรอลิก
ชนิดดุมเบรก ที่ใช้กับน�้ำมันเบรกไฮดรอลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 °c)

2811-25xx

ยานพาหนะบนถนน - ยางกันฝุน่ ส�ำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดดุมเบรก ทีใ่ ช้กบั น�ำ้ มันเบรกไฮดรอลิก
ชนิดดุมเบรก ที่ใช้กับน�้ำมันเบรกไฮดรอลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 100 °c)

2812-25xx

ยานพาหนะบนถนน ถ้วยและซีลยางส�ำหรับกระบอกไฮดรอลิกในระบบเบรก ทีใ่ ช้กบั น�ำ้ มันเบรกไฮดรอลิก
ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 70°c)

2813-25xx

ยานพาหนะบนถนน ถ้วยและซีลยางส�ำหรับกระบอกไฮดรอลิกในระบบเบรก ทีใ่ ช้กบั น�ำ้ มันเบรกไฮดรอลิก
ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 °c)

2814-25xx

ยานพาหนะบนถนน ซีลยางส�ำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดจานเบรก ที่ใช้กับน�้ำมันเบรกไฮดรอลิก
ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 150 °c)

2815-25xx

ยานพาหนะบนถนน ซีลยางส�ำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดจานเบรก ที่ใช้กับน�้ำมันเบรกไฮดรอลิก
ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 °c)

2816-25xx

ยานพาหนะบนถนน ซีลยางส�ำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดจานเบรก ที่ใช้กับน�้ำมันเบรกไฮดรอลิก
ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 °c)

3.2) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวน 6 เรื่อง
มอก. เลขที่

ชื่ อมาตรฐาน

191 เล่ม 1-25xx อุปกรณ์ช่วยส�ำหรับหลอด - ตัวเก็บประจุส�ำหรับใช้ในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนซ์และหลอดปล่อย
ประจุอื่น - คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและด้านความปลอดภัย
191 เล่ม 2-25xx ตัวเก็บประจุสำ� หรับใช้ในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนซ์และหลอดปล่อยประจุอนื่ - คุณลักษณะทีต่ อ้ งการ
ด้านสมรรถนะ
2808-25xx

ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า - ค�ำศัพท์

2809-25xx

เครื่องอุ่นไส้กรอก

866 เล่ม 1-25xx เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 1 พิกัดและสมรรถนะ
866 เล่ม 2
(1)-25xx

เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 2 (1) วิธีมาตรฐานส�ำหรับการหาค่าความสูญเสียและประสิทธิภาพ
จากการทดสอบ (ไม่รวมถึงเครื่องจักรกลไฟฟ้าส�ำหรับลากจูงยานพาหนะ)
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3.3) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ จ�ำนวน 8 เรื่อง
มอก. เลขที่

ชื่ อมาตรฐาน

2784-25xx

น�ำ้ มันหอมระเหย - การทดสอบหาความหนาแน่นสัมพัทธ์
ที่อุณหภูมิ 20 °c วิธีอ้างอิง

2785-25xx

น�้ำมันหอมระเหย - การทดสอบหาดัชนีหักเห

2786-25xx

น�้ำมันหอมระเหย - การทดสอบหาออปทิคัล

2787-25xx

น�้ ำ มั น หอมระเหย - การทดสอบการผสมเข้ า กั น ได้
ในเอทานอล

2788-25xx

น�้ำมันหอมระเหย - การทดสอบหาค่ากรด

มอก. เลขที่

ชื่ อมาตรฐาน

2789-25xx

น�้ำมันหอมระเหย - ข้อแนะน�ำทั่วไปในการทดสอบหา
จุดวาบไฟ

128-25xx

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กส�ำหรับงานระบายน�ำ้
Precast reinforced concrete drainage
pipe

284-25xx

อะลูมิเนียมเจืออัดรีดขึ้นรูป Aluminium
alloy extruded shapes

2790 เล่ม 1-25xx น�้ำมันหอมระเหย - ข้อแนะน�ำทั่วไปของโครมาโทกราฟิก
โพรไฟล์สเล่ม 1 การเตรียมโครมาโทรกราฟิกโพรไพล์ส
เพื่อน�ำเสนอในมาตรฐาน
2790 เล่ม 2-25xx น�้ำมันหอมระเหย - ข้อแนะน�ำทั่วไปของโครมาโทกราฟิก
โพรไฟล์ส เล่ม 2 การใช้ประโยชน์จากโครมาโทรกราฟิก
โพรไพล์ส ของตัวอย่างน�้ำมันหอมระเหย

3.4) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร จ�ำนวน 6 เรื่อง
มอก. เลขที่

ชื่ อมาตรฐาน

2615-25xx กายอุปกรณ์เทียม - การทดสอบเท้าเทียมและเท้าเทียมรวมข้อ
- คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีการทดสอบ
2616-25xx กายอุปกรณ์เทียม - การทดสอบเท้าเทียมและเท้าเทียมรวมข้อ
- ค�ำแนะน�ำการใช้ภาวะการป้อนภาระทดสอบตาม มอก. 2615
2617-25xx กายอุปกรณ์เทียมส�ำหรับรยางค์ภายนอกและกายอุปกรณ์
เสริมภายนอก - คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีการทดสอบ
538-25xx

3.5) อุตสาหกรรมอื่นๆ จ�ำนวน 6 เรื่อง

2807 เล่ม 1-25xx ถังก๊าซ - ความเข้ากันได้ของวัสดุถังก๊าซ
และวัสดุลนิ้ กับชนิดก๊าซ เล่ม 1 วัสดุโลหะ
2807 เล่ม 2-25xx ถังก๊าซ - ความเข้ากันได้ของวัสดุถังก๊าซ
และวั ส ดุ ลิ้ น กั บ ชนิ ด ก๊ า ซ เล่ ม 2 วั ส ดุ
อโลหะ
2807 เล่ม 3-25xx ถังก๊าซ - ความเข้ากันได้ของวัสดุถังก๊าซ
และวั ส ดุ ลิ้ น กั บ ชนิ ด ก๊ า ซ เล่ ม 3
การทดสอบการติดไฟเองส�ำหรับวัสดุอโลหะ
ในบรรยากาศที่มีออกซิเจน
2807 เล่ม 4-25xx ถังก๊าซ - ความเข้ากันได้ของวัสดุถังก๊าซ
และวั ส ดุ ลิ้ น กั บ ชนิ ด ก๊ า ซ เล่ ม 4 วิ ธี
การทดสอบส�ำหรับการเลือกวัสดุโลหะ
ที่ ต ้ า นทานการเปราะที่ เ กิ ด จากก๊ า ซ
ไฮโดรเจน

ถุงมือยางปราศจากเชือ้ ส�ำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว

2229-25xx สายสวนปัสสาวะชนิดมีบอลลูน
2272-25xx ท่อช่วยหายใจ
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ทั้ ง นี้ ร่ า งมาตรฐานที่ ผ ่ า นการเห็ น ชอบดั ง กล่ า ว
ของ สมอ. จะประกาศใช้ในล�ำดับต่อไป
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สมอ. จัดเสวนาสร้างความเข้าใจ
ในการทำ�งานของ สก.
สมอ. จัดการเสวนา คุยกันสบายๆ
หลากสไตล์การมาตรฐาน เรื่อง "สก. เขาท�ำ
อะไรกั น น๊ ะ " เพื่ อ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
ในการท�ำงานของส�ำนักงานคณะกรรมการการ
มาตรฐานแห่งชาติ โดยมีนางสุนสิ า รุจริ ธร เป็น
ผู้บรรยาย เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุม สมอ.

สมอ. จัดฝึกอบรมการจัดทำ�
ระบบบริหารงานคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ
มทร. ศรีวิชัย
สมอ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการจัดท�ำระบบบริหารงานคุณภาพของ
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ ครัง้ ที่ 1 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั จ.สงขลา เมือ่ วันที่
4 เมษายน 2560 โดยมีผู้เข้าอบรม จ�ำนวน
22 คน

สมอ. จัดสัมมนาระดม
ความคิดเห็นร่าง
มอก. นวัตกรรมทันตภัณฑ์
สมอ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
เพือ่ ระดมความคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม นวัตกรรมด้านทันตภัณฑ์ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก
นางกิง่ แก้ว อริยเดช ผูอ้ ำ� นวยการกองก�ำหนด
มาตรฐาน เป็ น ประธานเปิ ด การสั ม มนา
ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่
4 เมษายน 2560

เลขาธิการ สมอ. ให้สัมภาษณ์ UNIDO
เมือ่ วันที่ 18 เมษายน 2560 องค์การพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNIDO (United
Nations Industrial Development Organization)
เข้าสัมภาษณ์ นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ
สมอ. เรือ่ ง “สมอ. ส่งเสริมผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรม
ในการใช้มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน มอก. 50001/
ISO 50001 อย่างไรบ้าง”
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สมอ. จัดฝึกอบรมพัฒนา
ผู้ประกอบการ ถุงยางอนามัยชาย
จากน้ำ�ยางธรรมชาติ

สมอ. จัดฝึกอบรมหลักสูตร ISO 9001:2015 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
สมอ. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร
การจั ด ท� ำ ระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ ISO
9001:2015 ตามโครงการส่ ง เสริ ม ความรู ้
ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ ระดับอุดมศึกษา
ประจ�ำปี 2560 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน
2560 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ�ำนวน
160 คน

สมอ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการเพื่ อ
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ มอก. รายสาขา
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ มอก.625-2559 ถุงยางอนามัย
ชายจากน�ำ้ ยางธรรมชาติ ณ บริษทั อีลาสเท็กซ์
จ�ำกัด จ.ปทุมธานี เมือ่ วันที่ 18 เมษายน 2560

ร้าน มอก. กับผลกระทบต่อผู้
ประกอบการและผู้บริโภค ครั้งที่ 8
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 สมอ.
จัดการสัมมนาเรือ่ ง “ร้าน มอก. กับผลกระทบ
ต่อผู้ป ระกอบการและผู ้ บริ โ ภค” ครั้ ง ที่ 8
เพือ่ บรรยายถึงหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขโครงการ
รวมทัง้ ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการร้าน
มอก. โดยได้รับเกียรติจาก นางเบญจมาพร
เอกฉัตร์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธาน
เปิ ด การสั ม มนา ณ โรงแรมทวิ น โลตั ส
จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ ยังได้ลง
พื้นที่ตรวจติดตามร้าน มอก. และเชิญชวน
ผูป้ ระกอบการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมโครงการด้วย
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สมอ. จัดฝึกอบรมพัฒนา
ผู้ประกอบการ ถุงมือสำ�หรับ
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
ชนิดใช้ครั้งเดียว

สมอ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ มอก. รายสาขา กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
มอก.1056 เล่ม 1-2556 ถุงมือส�ำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว ณ บริษัท
เฮลตี้ โกล้ฟ จ�ำกัด จ.สงขลา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยมีผู้เข้าอบรม จ�ำนวน 15 คน

สมอ. แถลงข่าวผลการประชุม
กมอ. เดือนเมษายน 2560
เมื่ อ วั น ที่ 27 เมษายน 2560
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ.
แถลงข่ า วผลการประชุ ม คณะกรรมการ
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม (กมอ.)
ณ ห้องประชุม สมอ. โดยเห็นชอบร่างมาตรฐาน
"เสียงจากยางล้อ" พร้อมกับผลิตภัณฑ์เหล็ก
4 เรือ่ ง เป็นมาตรฐานบังคับ ตามที่ สมอ. เสนอ
พร้อมให้ด�ำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ร้าน มอก. กับผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ครั้งที่ 9
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 สมอ.
จัดการสัมมนาเรื่อง “ร้าน มอก. กับผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค” ครั้งที่ 9 เพื่อให้
ผู ้ ป ระกอบการทราบหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข
โครงการ รวมทั้ ง ประโยชน์ จ ากการเข้ า ร่ ว ม
โครงการร้าน มอก. โดยได้รบั เกียรติจาก นางธิตมิ า
หุน่ สุวรรณ ผูอ้ ำ� นวยการกองส่งเสริมและพัฒนา
ด้ า นการมาตรฐาน สมอ. เป็ น ประธานเปิ ด
การสัมมนา ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี
พร้อมลงพื้นที่เชิญชวนผู้ประกอบการในจังหวัด
ชลบุรีเข้าร่วมโครงการด้วย
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สมอ. นำ�คณะสื่อมวลชนเยี่ยมชม “ร้าน มอก.”
เมื่ อ วั น ที่ 28 เมษายน 2560 นางเบญจมาพร เอกฉั ต ร์
รองเลขาธิการ สมอ. น�ำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ผู้ประกอบการร้านโมเดิร์นเทรดที่เข้าร่วมโครงการ “ร้าน มอก.” และได้รับ
ป้ายสัญลักษณ์รา้ น มอก. ณ บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาพัทยาเหนือ
และบริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด สาขาแหลมฉบัง

สมอ. ร่วมจัดนิทรรศการงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 สมอ. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
ในงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจ�ำปี 2560 โดยมี นางนงลักษณ์
โรจน์วรี ะ ทีป่ รึกษาด้านการส่งเสริมมาตรฐาน เป็นผูแ้ ทน สมอ. เข้าร่วม
พิธีเปิดงาน ณ ห้อง convention center ชั้น 4 อาคาร convention
center โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
16 สมอ สาร | เมษายน 2560

อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง
ขอการสนับสนุนการโฆษณา
เนื่ อ งด้ ว ยมี ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ฉ บั บ หนึ่ ง
แอบอ้างชื่อ สมอ. เพื่อขอการสนับสนุนให้ลง
โฆษณาในหนังสือรายงานประจ�ำปี และเอกสาร
เผยแพร่ของทาง สมอ. นั้น ขอเรียนว่า สมอ.
ไม่มีนโยบายในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์
จัดท�ำฉบับพิเศษ โดยวิธกี ารขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากผู้ประกอบการ หาก สมอ. จะ
ด�ำเนินการจัดท�ำจะด�ำเนินการโดยใช้งบประมาณ
ของหน่วยงาน จึงขอแจ้งเตือนผู้ประกอบการ
อย่าได้หลงเชือ่ ในหนังสือขอการสนับสนุนการ
จัดท�ำหนังสือรายงานฉบับพิเศษใด ๆ ของ
หนังสือพิมพ์ดังกล่าว

เตือนร้านจำ�หน่ายทั่วประเทศ
ระวังมิจฉาชีพปลอมตัว
เป็นเจ้าหน้าที่
กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สมอ.
และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เข้าไปตรวจสินค้าในร้าน
จ�ำหน่ายต่าง ๆ สมอ. ขอเรียนว่าการปฏิบตั หิ น้าที่
ตรวจร้านจ�ำหน่ายนั้น เจ้าหน้าที่ของ สมอ.
จะแสดงบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ สมอ.
ที่ออกให้โดย สมอ. (ตามความในมาตรา 45
พระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511) และแสดงบัตรทุกครั้งก่อนที่จะ
ตรวจสินค้าภายใน หากเจ้าของร้านมีขอ้ สงสัย
โทรสอบถามได้ที่
โทร. 02 202 3429, 02 202 3517
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