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การศึกษามคีวามส�าคญัต่อการพฒันาประเทศ เป็นกระบวนการหนึง่
ที่มีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  
มีความเจริญงอกงามในทุกๆ ด้าน ท้ังสติปัญญา อารมณ์และสังคม   
ถ้าประเทศใดประชากรมีการศึกษาสูง ประเทศนั้นก็จะมีก�าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ  สามารถเพิ่มรายได้ต่อบุคคลให้สูงขึ้น  ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาคนโดยค�านึงถึงการศึกษา
เป็นส�าคญั ในขณะทีเ่ทคโนโลยสีารสนเทศก้าวล�า้น�าโลกไปมาก การศกึษา
ก็ต้องพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวพระราชทานแนวพระราชด�าริเกี่ยวกับความหมาย 
ของการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ไว้ดังนี้ 

“การศึกษาเป็นเคร่ืองมืออันส�าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด 
ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็น
พลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย่อมท�าได้
สะดวกราบรื่น ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว” 

การศึกษามีความหมายใน ๒ มิติ คือมิติแรกเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ และ
มิติที่สองเป็นการพัฒนาบุคคลผู้ศึกษาเองให้มีความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และ
คุณธรรม ซึ่งทั้งสองมิติแห่งความหมายนี้แยกกันไม่ได้ ตรงกันข้ามจะต้องควบคู่กันไปเพราะเมื่อ
บุคคลหนึ่งมีความรู้ แต่มีความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยมและคุณธรรม ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ย่อม
จะน�าไปสู่การใช้ความรู้ในทางที่ไม่ก่อประโยชน์ต่อทั้งตนเองและส่วนรวมได้ 
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สมอ. นำ�ม�ตรฐ�นสู่ภ�คก�รศึกษ�
	 “ก�รม�ตรฐ�น”	 ถือเป ็นวิช�ก�รและเทคโนโลยี 
แขนงหนึ่งท่ีเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญในก�รพัฒน�เศรษฐกิจ 
และสังคม	 รวมทั้งก�รสร้�งคุณภ�พชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้น 
แก่ประช�ชนผูบ้รโิภค	เพร�ะก�รม�ตรฐ�นก่อให้เกิดประโยชน์
ท�งด้�นเศรษฐกิจ	คว�มคุ้มค่�	และคว�มประหยัดในก�รใช้
ทรัพย�กร	 ตลอดจนคุ ้มครองคว�มปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน	 	 เช ่นเดียวกับบทบ�ทคว�มสำ�คัญของ 
ก�รศึกษ�	 ซึ่งเป็นพื้นฐ�นท่ีจะปลูกฝังและสร้�งเย�วชน 
ของช�ติให้มีคุณภ�พ	เพื่อเป็นกำ�ลังอันสำ�คัญในก�รพัฒน�
ประเทศช�ติในอน�คต

ดังนั้น หากได้มีการน�าการมาตรฐานเข้ามาบูรณาการกับการศึกษาได้ ก็จะเป็น 
การส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้เติบโตไปอย่างมีคุณภาพ ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้เล็งเห็นความส�าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ริเริ่มโครงการเผยแพร่
มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ในช่วงแรกได้บูรณาการการมาตรฐาน
สู่ภาคการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ต่อมาได้ขยายผลการบูรณาการมาตรฐานในทุกระดับ
การศึกษา ด้วยตระหนักดีว่าการสร้างบุคลากรให้มีความรู้เรื่องการมาตรฐาน โดยเฉพาะ
กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา หากน�าเรื่องการมาตรฐานไปใช้ในการเรียนการสอนแล้ว  
จะเป็นการขยายการเรียนรู้ของเยาวชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะได้รับ
ประโยชน์จากการน�าความรู้ด้านมาตรฐาน
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน เพ่ือให้เกิด 
คุณภาพชี วิ ตที่ ดี แล ้ ว  ยั งน� า ไป 
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
ต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย 



1
กิจกรรมกำรบูรณำกำรกำรมำตรฐำนสู่ภำคกำรศึกษำต้ังแต่ปี 2546 – ปัจจุบัน 

ระดับประถมศึกษำ

1. น�าเนือ้หาเรือ่งการมาตรฐานบรูณาการเข้าสูก่ลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

2. จัดการอบรมครู-อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ�านวน 8 ครั้ง มีครู-อาจารย์เข้ารับ
การอบรม จ�านวน 827 คน 

1. จัดการฝึกอบรมการบูรณาการการมาตรฐานสู ่กลุ ่มสาระการเรียนรู ้แก่ครู-อาจารย์ 
ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 1 ครั้ง 300 คน 

2. จัดท�าโครงการโรงเรียนเครือข่ายมาตรฐาน เพื่อสร้างเครือข่ายสถานศึกษาในการเผยแพร่
ความรู้ด้านการมาตรฐานสู่นักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการมาตรฐาน 
และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ขยายผลให้ครูผู้สอนเป็นเครือข่ายการเรียนรู ้มาตรฐานที่ 
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งโรงเรียนเครือข่ายมาตรฐานจะเป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนอื่น ๆ และเกิด 
ความร่วมมือท่ีดีท้ังในระดับโรงเรียนและชุมชน อันจะมีส่วนให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี 
แก่ประชาชนในสังคมชุมชนต่อไป

1. จัดการฝึกอบรมการบูรณาการมาตรฐานสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ แก่ บุคลากรส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตภาคเหนือ จ�านวน 1 ครั้ง 50 คน

2. จดัการฝึกอบรมการบรูณาการมาตรฐานสูก่ลุม่สาระการเรยีนรู ้แก่ คร ู– อาจารย์ในเขตพืน้ที่
ภาคเหนือ จ�านวน 1 ครั้ง 300 คน

ปี 2552 - 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

เปิดรับสมัครครู-อาจารย์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมโครงการส่งเสริม 
การบูรณาการการมาตรฐานสู่รายวิชาและกิจกรรม โดย สมอ. จะให้การสนับสนุนเนื้อหาเรื่อง 
การมาตรฐาน และสื่อประกอบการเรียนการสอนให้แก่ครู-อาจารย์ที่สนใจน�าเรื่องการมาตรฐาน
ไปจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของตนเอง โดยมีครู-อาจารย์เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 115 คน
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ระดับมัธยมศึกษำ

1. น�าเนื้อหาความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบูรณาการเข้าสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

2. จดัการอบรมครู-อาจารย์กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีในโรงเรยีนสงักดั
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จ�านวน 30 ครั้ง 
มีครู-อาจารย์เข้ารับการอบรม จ�านวน 2,354 คน 

3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนที่มีความสนใจเรื่องการมาตรฐาน น�าความรู้ที่
ได้รับไปจดัท�ากจิกรรมอย่างสร้างสรรค์ เช่น ประกวดวาดภาพ ประกวดส่ิงประดษิฐ์ ประกวด
ค�าขวัญ ฯลฯ 

1. น�าเนื้อหาความรู้ด้านการมาตรฐานบูรณาการเข้าสู่ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา และ ศิลปะ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 

2. จัดการอบรมครู-อาจารย์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ�านวน 8 ครั้ง 
มีครู-อาจารย์เข้ารับการอบรม จ�านวน 991 คน

3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนที่มีความสนใจเรื่องการมาตรฐาน น�าความรู้ที่
ได้รับไปจดัท�ากจิกรรมอย่างสร้างสรรค์ เช่น ประกวดโครงงานรณรงค์เผยแพร่ความรูด้้านการ
มาตรฐาน ในโรงเรียนและชุมชน “มอก. Youth Challenge” ประกวดเว็บไซต์ “มอก. 
Website Contest” 

ปี 2546 – 2549 

ปี 2550 - 2551
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1. จัดอบรมทางไกล ด้วยระบบ e-Training โดยในปี 2552 – 2553 สมอ. ได้ด�าเนินการจัด
อบรมครู-อาจารย์ระดบัมัธยมศึกษาปีที ่1 – 6 ทกุกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ด้วยระบบ e-Training 
เพื่อให้ครู-อาจารย์สามารถเรียนรู ้เรื่องการมาตรฐานได้ทุกที่ทุกเวลา มีครู-อาจารย  ์
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้ารับการอบรมด้วยระบบ e-Training แล้วกว่า 3,000 คน 
ส�าหรบัในปี 2554 สมอ. ได้ขยายกลุม่เป้าหมายไปสู่ครู-อาจารย์ระดบัประถมศกึษาปีที ่1 – 6 
จ�านวน 2,000 คน 

2. จัดท�าโครงการระบบบริหารเครือข่ายยุวชน อัศวิน มอก. และโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่
มาตรฐาน เพือ่คณุภาพชวีติ ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่เปิดโอกาส
ให้นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาได้เรยีนรูเ้รือ่งการมาตรฐาน ในด้านของคุณภาพ ความปลอดภยั 
และสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวในสถาน
ศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ให้เยาวชนได้เป็น “ผู้น�า” และมีการสานสัมพันธ์ของเยาวชน
ในกลุม่โรงเรียน เกดิเป็นเครือข่ายยวุชน “อัศวนิ มอก.”  และให้โรงเรยีนได้เป็นต้นแบบขยาย
ผลการเผยแพร่มาตรฐานแก่ชุมชน ซึ่งจะเป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเกิดขึ้นแก่ประชาชนในสังคมชุมชนนั้นๆ

ปี 2552 – 2554 

ปี 2555

ปี 2556

จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนในสถาน
ศึกษา (ค่ายเยาวชน มอก.) จ�านวน 1 ครั้ง 100 คน 

จัดท�าโครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา ด้วยระบบ e-Training โดยจะจัดการ
ฝึกอบรมการบูรณาการการมาตรฐานสูก่ลุม่สาระการเรยีนรู ้ด้วยระบบ e-Training แก่คร-ูอาจารย์
ระดับมัธยมศึกษา จ�านวน 1,000 คน

โดยการด�าเนินโครงการ เริ่มจากให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจัดท�าแผนการ
บริหารจัดการอัศวิน มอก. และจัดท�าระบบบริหารเครือข่ายอัศวิน มอก. เพื่อเสนอคณะ
กรรมการพจิารณาคดัเลอืก ทมีใดท่ีผ่านการคัดเลอืกจะได้เข้าร่วมค่ายยวุชนอศัวนิ มอก. และ
รับมอบทุนด�าเนินโครงการ ๆ ละ 10,000 บาท จากนั้นให้แต่ละทีมด�าเนินงานตามแผนที่
ก�าหนด และส่งรายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทีมใดมีผล
การด�าเนินงานเป็นไปตามที่ก�าหนด จะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษาจาก สมอ. 
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ระดับอำชีวศึกษำ

ปี 2551

ปี 2554

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2552 - 2553

จดัท�าหลักสูตรวิชาชพีพืน้ฐานทีม่อีงค์ความรูด้้านมาตรฐาน 5 วชิา ได้แก่ วชิาไฟฟ้าเบือ้ง
ต้น ช้ินส่วนเครื่องกล เขียนแบบเทคนิค การจัดการสิ่งแวดล้อม และ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

จัดท�าคู่มือวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้
ตรงตามหลักสูตรวิชาชีพพื้นฐานระดับ ปวช. ที่มีองค์ความรู้ด้านมาตรฐานและคุณภาพ

จัดการนิเทศ ติดตามประเมินผล ครู – อาจารย์ ที่เข้าร่วมการสัมมนา

จัดฝึกอบรมความรู้ด้านมาตรฐานและคุณภาพในหลักสูตรวิชาชีพพื้นฐาน 2 วิชา ได้แก่ 
วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แก่ครู-อาจารย์ในสถาบัน
อาชีวศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�านวน 1 ครั้ง 200 คน 

จัดการสัมมนาเผยแพร่หลักสูตรวิชาชีพพื้นฐาน 5 วิชา แก่ครู-อาจารย์ในสถาบัน
อาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยมีครู-อาจารย์เข้าร่วมการสัมมนา จ�านวน 489 คน จาก 114 วิทยาลัย
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ระดับอุดมศึกษำ

ปี 2555

จัดจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการ โดยมี
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยต่างๆ อาจารย์ 
และนักศึกษา เพื่อก�าหนดหลักสูตรก่อนที่จะจัดท�า ส่วนใหญ่ต้องการให้จัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก./ISO 14001 และขณะนี้หลักสูตรใกล้จะแล้วเสร็จอยู่ระหว่าง
การแก้ไขเนือ้หาหลกัสตูรให้มคีวามเหมาะสม โดยจะเริม่เปิดการเรยีนการสอนในปีการศกึษา 2556 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กนัยายน 2556 ในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวชิาสิง่แวดล้อม
เมืองและอุตสาหกรรม จ�านวน 3 หน่วยกิจ

จำกท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น กำรเผยแพร่
ควำมรู้ด้ำนกำรมำตรฐำนสู่ภำคกำรศึกษำ 
เป็นหนึง่ในภำรกจิด้ำนกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค
ของ สมอ. ที่ได้ด�ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง   
และยงัคงมุง่มัน่ให้ควำมรูด้้ำนกำรมำตรฐำน 
    ต่อไป เพื่อให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิต 
    ที่ดี สังคมมีคุณภำพ อุตสำหกรรมมี 
       ศักยภำพในกำรแข่งขันอย่ำงยั่งยืน

1. จัดท�าหลักสูตรฝึกอบรม 3 หลักสูตร คือ มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ มาตรฐานระบบการจัดการอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

2. จดัการอบรมหลกัสตูรดงักล่าว ให้แก่นกัศกึษามหาวทิยาลยัต่างๆ ทัว่ประเทศ มีนกัศกึษาผ่าน
การฝึกอบรมแล้วจ�านวน 31 รุ่น จ�านวน 3,292 คน 

ปี 2551 - 2556





สกู๊ปพิเศษ
เลือกเครื่องแบบนักเรียนให้ปลอดภัย 
ต้อนรับเปิดเทอม

สมอ. ก�ำหนดโถส้วมนั่งรำบ 
เป็นมำตรฐำนบังคับ
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เลือกเครื่องแบบนักเรียนให้ปลอดภัยต้อนรับเปิดเทอม

เข้าสูเ่ดอืนพฤษภาคม ซึง่เป็นช่วงเวลาใกล้เปิดเทอมทีพ่่อแม่ผูป้กครองต้องเตรยีมพร้อม
ให้กับบุตรหลานของท่านเพื่อต้อนรับการเปิดเทอม การเลือกเครื่องแบบนักเรียนเป็นอีกเรื่องที่
พ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้ความส�าคัญ เพราะเครือ่งแบบนกัเรยีนทีไ่ด้มาตรฐาน นอกจากจะมีความ
สบายขณะสวมใส่แล้ว ยงัมคีวามคงทนใช้งานได้นาน สแีละเนือ้ผ้าไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพของ
บุตรหลานของท่าน ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จึงขอแนะน�าความรู้
เบื้องต้นในการเลือกซื้อเครื่องแบบนักเรียนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มอก.

เครื่องแบบนักเรียนเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ สมอ. ก�าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้
ประกอบการน�าไปใช้เป็นแนวทางในผลติเพือ่ให้ผลติภณัฑ์มคีณุภาพ มคีวามปลอดภยัในการน�า
ไปใช้ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานทั่วไป มีด้วยกันทั้งหมด 3 เรื่อง ดังนี้

ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม	 
							เครื่องแบบนักเรียน	:	ข้อกำ�หนดทั่วไป	มอก.2137-2545

ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม	 
							เครื่องแบบนักเรียน	:	ชื่อขน�ด	มอก.	2139-2545

ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม	 
							เครื่องแบบนักเรียน	:	ผ้�เครื่องแบบนักเรียน	มอก.	2138-2545
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เครื่องแบบนักเรียนต�มม�ตรฐ�น	มอก.
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ก�าหนดคุณภาพเครื่องแบบนักเรียนส�าหรับ 

นักเรียนชายและนักเรียนหญิง เฉพาะเครื่องแบบทั่วไป เครื่องแบบลูกเสือ เครื่องแบบเนตรนารี 
และเครื่องแบบยุวกาชาด โดยไม่ครอบคลุมเครื่องแบบนักเรียนอิสลาม

ประเภทและชนิดของผ้าที่น�ามาใช้มีด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่
1. ผ้าขาว แบ่งตามส่วนผสมของเส้นด้ายที่ใช้ทอเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดที่ 1 ฝ้ายต่อ 

โพลิเอสเตอร์ ร้อยละ 50 : 50 – ร้อยละ 55: 45 ชนิดที่ 2 ฝ้ายต่อโพลิเอสเตอร์ ร้อยละ 35 : 65
2. ผ้าสี ฝ้ายหรือเรยอนต่อโพลิเอสเตอร์ ร้อยละ 35 : 65 ได้แก่ สีแดง สีกากี สีกรมท่า 

สีด�า สีเขียว สีฟ้า และอื่นๆ ตามที่ระบุ 

ก�รสังเกตเบื้องต้นเมื่อต้องเลือกซื้อเครื่องแบบนักเรียน
ผู ้ปกครองที่เลือกเครื่องแบบนักเรียนให้กับลูกๆ ด้วยตนเอง สามารถตรวจดู 

ความเรียบร้อยเบื้องต้นได้จากการสังเกต คือ เครื่องแบบนักเรียนต้องสะอาด รีดให้เรียบร้อย  
กรณเีป็นกระโปรงจีบต้องรีดจีบให้เรียบร้อยจนถงึชายกระโปรง ตวัเสือ้ ตวักางเกง และตวักระโปรง
ต้องใช้ผ้าตามแนวเส้นด้ายยืน เนื้อผ้าต้องปราศจากข้อบกพร่องในการใช้งาน เช่น ด้ายขาด  
สีไม่สม�า่เสมอ ด่าง หรือเปรอะเป้ือน 

การเยบ็เป็นส่ิงส�าคัญท่ีจะท�าให้เครือ่งแบบนกัเรยีนมีอายกุารใช้งานทีย่าวนาน ไม่ฉีกขาด 
หลุดลุ่ยง่าย ในส่วนของเสื้อ สามารถสังเกตได้จากตะเข็บส่วนต่าง ๆ ต้องแน่นและเรียบร้อย  
ปลายผ้าด้านในของตะเข็บรอบ วงแขน และด้านข้างตัวเสื้อ ต้องเย็บแบบพับริมผ้า เพ่ือกัน 
การหลุดลุย่ของผ้า และใช้ฝีเขม็ไม่น้อยกว่า 32 ฝีเขม็ ต่อความยาว 10 เซนตเิมตร การพบัรมิผ้า 
            ของส่วนต่างๆ เช่น ปลายแขน ชายเสือ้ (ชายตรง) ต้องเรยีบร้อย แน่น ไม่หลดุลุย่ง่าย 

การตดิกระดมุต้องเยบ็แน่น ใช้ฝีเข้มไม่น้อยกว่า 6 ฝีเขม็ ต่อ 
กระดมุ 1 เมด็ ต้องปราศจากข้อบกพร่องอืน่ เช่น ร้าว แตก ความเงา
มนัลดลงต้องมีความทนการซกัฟอก การรดี  

ตะขอต้องปราศจากสนมิ ขอบไม่คม การตดิจะใช้วธิกีารตอก
ด้วยเครือ่งหรอืวธิเียบ็ด้วยด้ายเยบ็กไ็ด้ โดยกรณเียบ็ด้วยมือ ต้องใช้ด้าย
เยบ็เส้นคู่และฝีเขม็ไม่น้อยกว่า 6 ฝีเขม็ต่อจดุยดึ 1 ต�าแหน่ง แต่ถ้าใช้
เยบ็ด้วยจกัร ต้องเยบ็ไม่น้อยกว่า 10 ฝีเขม็ ต่อจดุยดึ 1 ต�าแหน่ง

ซปิ ต้องรดูปิดเปิดได้สะดวก และไม่ตดิขดั ต้องมี
ฟันซิปอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ มีความคงทนของ 
สต่ีอการซกัฟอก 
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และอกีหนึง่ข้อสงัเกตง่ายๆ ในการเลอืกซือ้เครือ่งแบบนกัเรยีน นัน่คอื เครือ่งหมายและ
ฉลากที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์ โดยเครื่องแบบนักเรียนทุกตัว อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือ
เครือ่งหมายแจ้งรายละเอยีดต่อไปนีใ้ห้เหน็ได้ง่าย ชดัเจน คงทน ไม่ลบเลอืนง่าย คอื ชือ่ขนาด 
ชนดิเส้นใยและส่วนผสมของเส้นใยเป็นร้อยละ และชือ่ผูท้�าหรือโรงงานทีท่�าพร้อมสถานท่ีตัง้ หรือ
เครือ่งหมายการค้าท่ีจดทะเบยีน

บนฉลากหรอืถงุพลาสตกิเครือ่งแบบนกัเรยีน อย่างน้อยต้องมีเลข อกัษร หรอืเครือ่งหมาย
แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน ได้แก่ ชื่อขนาด มิติเครื่องแบบนักเรียน เป็น
เซนติเมตร ตาม มอก.2139 ชนดิเส้นใย และส่วนผสมของเส้นใยเป็นร้อยละ ค�าแนะน�าในการดแูล
รกัษา

ข้อดีของเครื่องแบบนักเรียนที่ได้ม�ตรฐ�น	มอก.
เครื่องแบบนักเรียนที่ได้มาตรฐาน มอก. จะช่วยยืดอายุการใช้งาน ลดรายจ่ายจากการ

ต้องซื้อเครื่องแบบนักเรียนบ่อยครั้ง เนื่องจากฉีกขาด เพราะเลือกซื้อสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมา
ใช้งาน เมื่อใช้ได้ระยะหนึ่งก็จะช�ารุด หรือมีสภาพที่เก่าเร็วกว่าสินค้าที่มี มอก. 

เอกสารอ้างอิง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องแบบนักเรียน : ข้อก�าหนดทั่วไป มอก. 2137-2545
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องแบบนักเรียน : ผ้าเครื่องแบบนักเรียน มอก. 2138-2545
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องแบบนักเรียน : ชื่อขนาด มอก. 2139-2545
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สมอ. ก�ำหนดโถส้วมนั่งรำบเป็นมำตรฐำนบังคับ

ส้วมในประเทศไทย มีมาแต่โบราณ ในสมัยก่อนผู้ที่ใช้ส้วมแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 
กลุ่มของกษัตริย์ เจ้านาย ขุนนางและผู้มีฐานะดี กลุ่มของพระที่อยู่ภายใต้พระธรรมวินัย  
กลุ่มของชาวบ้านที่เป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยกลุ่มชาวบ้านมักจะไปถ่ายทุกข์ตามที่เหมาะๆ 
เนือ่งจากยังไม่มส้ีวมใช้ จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2440 รฐัได้ออกพระราชก�าหนดสขุาภบิาลกรงุเทพฯ 
ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) มผีลบงัคบัให้คนไทยต้องขบัถ่ายในส้วม ปี พ.ศ. 2460-2471 ประเทศไทย
ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์และสาธารณสุขจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ซึ่งเป็นองค์กร 
การกุศลเอกชนของสหรัฐอเมริกา ส่งเสริมให้มีการสร้างส้วมในจังหวัดต่างๆ และยังเกิด 
การประดษิฐ์คิดค้นส้วมรปูแบบต่างๆ ทีเ่หมาะสมกับท้องถิน่ของไทย เช่น “ส้วมหลมุบญุสะอาด” 
ทีม่กีลไกป้องกนัปัญหาการลมืปิดฝาหลมุถ่ายและส้วมคอห่านทีใ่ช้ร่วมกบัระบบบ่อเกรอะบ่อซมึ 
ต่อมาเริ่มมีผู้ใช้ส้วมชักโครกมากขึ้นในช่วงที่มีการก่อสร้างบ้านแบบสมัยใหม่หลังสงครามโลก 
ครั้งที่สอง กระทั่งต้นพุทธทศวรรษ 2500 โถส้วมชนิดนี้ก็ได้รับความนิยม มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
จนถึงปัจจุบัน
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สกู๊ปพิเศษ

จากอดีตท่ีผ่านมาส้วมสาธารณะในประเทศไทยเป็นปัญหาพ้ืนฐานที่ส�าคัญทาง 
ด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และกรมอนามัยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบใน 
การด�าเนนิการในเร่ืองนี ้มกีารส�ารวจและประเมนิผลมาตรฐานส้วมสาธารณะ พบว่าส้วมสาธารณะ
ในประเทศไทยผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่มาก ในปี พ.ศ. 2549 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ งานประชมุ
ส้วมโลก 2006 หรือ World Toilet Expo & Forum 2006 ซึ่งถือเป็นจุดส�าคัญในการพัฒนา
ส้วมสาธารณะ และมโีครงการหลายโครงการเกีย่วกับส้วมสาธารณะประเทศไทยได้ใช้มาตรการ
หลายอย่าง รวมท้ังมาตรการทางกฎหมายซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับส้วม ปรากฏอยู่ใน
กฎหมายหลายฉบับที่เริ่มมีการออกพระราชก�าหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 ซึ่งถือเป็น
กฎหมายฉบับแรกเกี่ยวกับการสุขาภิบาลของคนกรุงเทพฯ และต่อมาได้ออกกฎกระทรวง  
ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึง 
กฎกระทรวงก�าหนดสิง่อ�านวยความสะดวกในอาคารส�าหรบัผู้พกิารหรอืทพุพลภาพและคนชรา 
พ.ศ. 2548 และในปี พ.ศ. 2556 มีการออกพระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครือ่งสขุภณัฑ์เซรามกิ : โถส้วมน่ังราบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2556 โดยยกเลกิมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถส้วมนั่งราบ และก�าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ

ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นโถส้วมนั่งร�บของ	สมอ.	
โถส้วมนั่งราบหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ชักโครก” ท�าด้วยเซรามิกที่น�ามาเผาด้วย

อุณหภูมิสูงจนเน้ือดินแข็งแกร่งและดูดซึมน�้าต�่า ใช้ส�าหรับรองรับสิ่งขับถ่ายชองมนุษย์เพื่อให้มี
สุขอนามัยที่ดี มีตัวโถรองรับการนั่งท�าให้ผู้ใช้นั่งราบได้  

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติท่ี 
รับผิดชอบด�าเนินงานด้านการมาตฐานของประเทศไทย ได้ก�าหนดมาตรฐานโถส้วมนั่งราบเป็น
มาตรฐานบังคับ ซ่ึงมีผลให้ผู้ท�า น�าเข้า จะต้องขออนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานก่อนท�า 
และน�าเข้า ทั้งนี้ เนื่องจากการขับถ่ายเป็นเรื่องในชีวิตประจ�าวัน จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงจากการใช้
โถส้วมได้ หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพต�่ากว่ามาตรฐานอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และสุขอนามัยของประชาชน ดังนั้น เพื่อคุ ้มครองความปลอดภัยผู ้บริโภคและป้องกัน 
ความเสยีหายอนัอาจเกิดแกป่ระชาชน อุตสาหกรรมการผลิตเครือ่งสขุภณัฑ ์และเศรษฐกจิของ
ประเทศ รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม สมอ. จึงได้ก�าหนดให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก.792-2556  
โดยยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถส้วมนั่งราบ และ
ก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ ขึ้นใหม่  
ทั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก�าหนด 120 วัน หลังจากวันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา 
ลงวันที่ 23 เมษายน 2556  



21TISI E-magazine

ร�ยละเอียดของม�ตรฐ�น	มอก.792-2556	
ขอบข่ายของมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมนี ้ครอบคลมุเครือ่งสขุภณัฑ์ : โถส้วมนัง่

ราบ ทีท่�าด้วยเซรามกิ ประเภทชักโครกด้วยอปุกรณ์ประกอบถังพกัน�า้ และประเภทชกัโครกด้วย
วาล์วขับล้าง ปริมาตรน�้าชักโครกแต่ละครั้งไม่เกิน 3 L (ลิตร) หรือ 6 L แล้วแต่กรณี โดยไม่
ครอบคลุมเครื่องสุขภัณฑ์โถส้วมนั่งราบประเภทราดน�้า ที่รองนั่งและฝาพลาสติกครอบโถส้วม

โถส้วมประเภทชกัโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถงัพกัน�า้ 
หมายถึง โถส้วมที่มีถังพักน�้า ช�าระล้างตัวโถด้วยการเปิดปิด
อุปกรณ์ประกอบถังพักน�้า

โถส้วมชนิดถังพักน�้าในตัวระบบเดี่ยว  
(one piece single-flush) หมายถงึ โถส้วมประเภท
ชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักน�้า ที่มีถังพักน�้า
เป็นชิ้นเดียวกับตัวโถส้วม และมีชุดน�้าออกปล่อยน�้า
ออกครั้งละไม่เกิน 6 L เพื่อช�าระล้างตัวโถเนื่องจาก
มีสิ่งขับถ่ายของมนุษย์

โถส้วมที่เข้�ข่�ยต�ม	มอก. นี้ได้แก่



โถส้วมชนิดถังพักน�้าแยกต่างหากระบบเด่ียว 
(single-flush WC) หมายถงึ โถล้วมประเภทชักโครกด้วย
อุปกรณ์ประกอบถังพักน�้า ที่มีถังพักน�้าแยกออกจาก 
ตัวโถส้วม และมีชุดน�้าออกปล่อยน�้าออกครั้งละไม่เกิน  
6 L เพื่อช�าระล้างตัวโถเนื่องจากมีสิ่งขับถ่ายของมนุษย์

โถส้วมชนิดถังพักน�้าแยกต่างหากระบบคู ่ 
(dual-flush WC) หมายถึง โถส้วมประเภทชักโครก 
ด้วยอปุกรณ์ประกอบถงัพกัน�า้ ท่ีมถีงัพกัน�า้แยกออกจาก
ตัวโถส้วม และมีชุดน�้าออกปล่อยน�้าออกครั้งละไม่เกิน 
6 L เพื่อช�าระล้างตัวโถเนื่องจากการถ่ายอุจจาระ  
หรือครั้งละไม่เกิน 3 L เพื่อช�าระล้างตัวโถ เนื่องจาก 
การถ่ายปัสสาวะ

โถส้วมชนิดถังพักน�้าในตัวระบบคู ่  
(one piece dual-flush) หมายถึง โถส้วม
ประเภทชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักน�้า 
ที่มีถังพักน�้าเป็นชิ้นเดียวกับตัวโถส้วม และที่มี 
ชุดน�้าออกปล่อยน�้าออกครั้งละไม่เกิน 6 L เพื่อ
ช�าระล้างตัวโถเนื่องจากการถ่ายอุจจาระ หรือ
ครั้งละไม่เกิน 3 L เพื่อช�าระล้างตัวโถ เนื่องจาก
การถ่ายปัสสาวะเท่านั้น
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โถส้วมประเภทชักโครกด้วยวาล์วขับล้าง  
(Flush valve WC) หมายถึง โถส้วมที่ไม่มีถังพักน�้า  
ช�าระล้างตัวโถด้วยการเปิดปิดวาล์วขับล้าง 

โถส้วมที่ได้มาตรฐาน มอก. จะมีความสามารถ
ในการชะล้างได้ดีกว่า ไม่มีการร่ัวของอากาศที่ท�าให ้
เกิดกลิ่นภายหลังการช�าระล้าง และกักขังน�้าไว้ได ้
โ ดย ไม ่ รั่ ว ซึ ม  คอห ่ า นขอ ง โ ถส ้ ว มจะมี ขน าด 
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 38 มิลลิเมตร เพ่ือให้ 
สิ่งขับถ่ายผ่านได้ตลอด กระดาษช�าระที่ทิ้งลงในตัวโถ 
จะได้รับการช�าระล้างหมด และไม่มีคราบหมึกเหลืออยู่
ที่ผิวตัวโถ และที่ส�าคัญจะช่วยในการประหยัดน�้า  
เพราะการชักโครกแต่ละครั้งจะปล่อยน�้าออกครั้งละ 
ไม่เกิน 6 L อัตราการไหลของน�้าชักโครกน�้าต้องไหล 
ออกได้หมดภายในเวลาไม่เกิน 10 วินาที 

ทำ�ไมผู้บริโภคถึงต้องเลือกใช้
โถส้วมที่ได้ม�ตรฐ�น	มอก.
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WTO/TBT
WTO Type and no. G/TBT/N/KEN/339

ผลิตภัณฑ์ Packaging materials (ICS: 55.040).

เรื่อง

KS 2421:2012  Packaging - Flexible carrier bags for the 
transport of various retail goods - General characteristics 
and test methods for the determination of volume and 
carrying capacity

WTO Type and no. G/TBT/N/KOR/395

ผลิตภัณฑ์ Tobacco products

เรื่อง Proposed amendments of the Enforcement Decree of the 
Tobacco Business Act 

WTO Type and no. G/TBT/N/KOR/397

ผลิตภัณฑ์ Herbal Medicine and Herbal Medicine Preparations.

เรื่อง Proposed comprehensive revision of The Korean Herbal 
Pharmacopoeia

WTO Type and no. G/TBT/N/KOR/398

ผลิตภัณฑ์ Multimedia equipment and household wireless charging 
equipment

เรื่อง Draft amendment of Technical criterion for Electromag-
netic interference 

WTO Type and no. G/TBT/N/KOR/399

ผลิตภัณฑ์ Multimedia Equipment

เรื่อง Draft amendment of Technical criterion for Electromag-
netic Susceptibility
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WTO Type and no. G/TBT/N/KOR/400

ผลิตภัณฑ์ Household Chemical Products.

เรื่อง Proposed amendment of safety criteria for an consumer 
product subject to the self-regulatory safety confirmation

WTO Type and no. G/TBT/N/KOR/401

ผลิตภัณฑ์ Consumer products subject to child-resistant packaging.

เรื่อง Proposed amendment of safety criteria for consumer 
products subject to child-resistant packaging

WTO Type and no. G/TBT/N/KOR/402

ผลิตภัณฑ์ Pharmaceuticals.

เรื่อง The Korean Pharmacopeia Tenth Edition

WTO Type and no. G/TBT/N/KOR/403

ผลิตภัณฑ์ Medical devices

เรื่อง Proposed revision of Regulation on the Approval Notifica-
tion Examination, etc. for Medical Devices

WTO Type and no. G/TBT/N/MEX/243

ผลิตภัณฑ์ Integral and flexible connections for use with natural gas 
or liquefied petroleum gas (ICS 23.020.10 and 23.020.30).

เรื่อง

Draft Mexican Official Standard PROY NOM 014 SESH 2012, 
Integral connections and flexible connections used in liq-
uefied petroleum gas or natural gas installations.  Specifi-
cations and test methods

WTO Type and no. G/TBT/N/PER/41

ผลิตภัณฑ์
6812991000:  Fabricated asbestos fibres;  mixtures with a 
basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium 
carbonate.

เรื่อง
Draft Regulation to Law No. 29662   Law prohibiting am-
phibole asbestos and regulating the use of chrysotile as-
bestos
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WTO Type and no. G/TBT/N/SGP/14

ผลิตภัณฑ์

All “Off-road diesel engines (ORDE)”.  ORDEs are any equip-
ment or machinery that is equipped with diesel engines as 
the main or auxiliary prime mover.  Diesel engines used in 
ships, railway, locomotives and aircrafts do not fall under 
this definition as well as diesel engines used in vehicles 
that are registered with the Land Transport Authority for 
on-road use.  Examples of ORDEs include: (a) Industrial 
drilling rigs, compressors; (b) Construction equipment in-
cluding wheel loaders, bulldozers, crawler tractors, crawler  
loaders, truck-type loaders, off-highway trucks, hydraulic 
excavators, aerial lifts; (c) Road construction equipment 
including wheeled paver, motor graders, road rollers  and 
asphalt finishers; (d) Road maintenance equipment includ-
ing vacuum or mechanical road sweepers; (e) Rotary tillers; 
(f) Self-propelled vehicles powered by diesel engines (in-
cluding tractors); (g) Material handling equipment includ-
ing forklift trucks, container handling forklift,  reachstackers; 
(h) Cranes, including mobile cranes, gantry cranes and 
tower cranes; (i) Generators including standby generators; 
and (j) All auxiliary diesel engines.

เรื่อง

(i) The Environmental Protection and Management (Off-
Road Diesel Engine Emissions)  Regulations 2012. The above 
regulations will be added to implement mandatory emission 
standards for off-road diesel engines imported for use into 
Singapore from 1 July 2012.

WTO Type and no. G/TBT/N/SWE/121

ผลิตภัณฑ์ -

เรื่อง
Swedish Transport Agency provisions and guidelines con-
cerning communication, navigation and surveillance services 
(CNS services)

WTO/TBT
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WTO Type and no. G/TBT/N/TTO/108

ผลิตภัณฑ์ Safety matches (ICS 71.100.30).

เรื่อง Safety matches - Specification, TTS 477: 20XX

WTO Type and no. G/TBT/N/TUR/15

ผลิตภัณฑ์ Prepackaged products

เรื่อง Draft regulation on the making-up by weight and by volume 
of prepackaged products

WTO Type and no. G/TBT/N/USA/749

ผลิตภัณฑ์ Polychlorinated Biphenyls (PCBs) (ICS 71.100).

เรื่อง Polychlorinated Biphenyls (PCBs): Revisions to Manifesting 
Regulations

WTO Type and no. G/TBT/N/USA/750

ผลิตภัณฑ์ Vehicle emissions (ICS 13.040, 43.040).

เรื่อง Low Emission Vehicle Program

WTO Type and no. G/TBT/N/USA/751

ผลิตภัณฑ์ Fur products labelling (HS Chapter 43, ICS 59.140).

เรื่อง Regulations Under the Fur Products Labeling Act

WTO Type and no. G/TBT/N/USA/752

ผลิตภัณฑ์ Care labelling of textiles (ICS 59.080, 61.020)

เรื่อง Trade Regulation Rule on Care Labelling of Textile Wearing 
Apparel and Certain Piece Goods
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WTO Type and no. G/TBT/N/USA/753

ผลิตภัณฑ์ Chemical substances (ICS 13.100, 71.100)

เรื่อง Significant New Use Rules on Certain Chemical Substances

WTO Type and no. G/TBT/N/USA/754

ผลิตภัณฑ์ Fuel and fuel additives (HS 2710, ICS 13.040, 75.160)

เรื่อง Regulation of Fuels and Fuel Additives: 2013 Biomass-Based 
Diesel Renewable Fuel Volume

WTO Type and no. G/TBT/N/VNM/21

ผลิตภัณฑ์ Cinemas

เรื่อง Draft of National Technical Regulation for Cinemas

WTO/TBT
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TISI News & Activities

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน 
รบัมอบหลงัคาจากบรษิทัปนูซเีมนต์ไทย จ�ากดั (มหาชน)  ทีใ่ห้การสนบัสนนุ
ในการเปลี่ยนหลังคาอาคาร สมอ. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556  
ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร สมอ.  

SCG มอบหลังคำให้ สมอ. 
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เจ้าหน้าที่ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบ 
ถงัดับเพลงิในเขตกรงุเทพฯ จ�านวน 52 เขต โดยเข้าพบผอ.เขต แต่ละเขตใน 
พืน้ทีช่มุชนแออดั โรงเรยีน หมูบ้่าน พร้อมน�าเอกสารเผยแพร่การตรวจสอบ 
ถังดับเพลิงเบื้องต้น และวิธีการดูแลรักษาแจกประชาชนในชุมชน 

เจ้ำหน้ำที่ สมอ. ลงพื้นที่ตรวจสอบ 
ถังดับเพลิงทั่วกรุงเทพฯ



นางรัชดา อิสระเสนารักษ์ รองเลขาธิการส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองความสามารถ
ของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ มอก.17025 : 
2548 (ISO/IEC 17025:2555) แก่บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จ�ากัด 
ซึ่ งได ้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบใน 
สาขาชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภทยางในรถจักรยาน รถจักรยานยนต์  
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.

TISI News & Activities

สมอ. มอบใบรับรองควำมสำมำรถ 
ของห้องปฏิบัติกำร มอก.17025 : 2548 
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อย่ำหลงเชื่อผู้แอบอ้ำงขอ 
กำรสนับสนุนกำรโฆษณำ 

	 เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง 
แอบอ้�งชื่อ	สมอ.	เพื่อขอก�รสนับสนุนให้ลง
โฆษณ�ในหนังสอืร�ยง�นประจำ�ปี	และเอกส�ร
เผยแพร่ของท�ง	สมอ.	นั้น		ขอเรียนว่�	สมอ.	
ไม่มนีโยบ�ยในก�รมอบหม�ยให้หนงัสอืพิมพ์
จดัทำ�ฉบบัพิเศษโดยวธิกี�รขอรบัก�รสนบัสนนุ
งบประม�ณจ�กผู้ประกอบก�ร	 ห�ก	 สมอ.	 
จะดำ�เนินก�รจัดทำ�จะดำ�เนินก�รโดยใช ้ 
งบประม�ณของหน่วยง�น	

จึ ง ข อ แ จ ้ ง เ ตื อ น ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร 
อย่ำได้หลงเชื่อในหนังสือขอกำรสนับสนุน 
กำรจัดท�ำหนังสือรำยงำนฉบับพิเศษใดๆ  
ของหนังสือพิมพ์ดังกล่ำว 
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เตือนร้ำนจ�ำหน่ำยทั่วประเทศ 
ระวังมิจฉำชีพปลอมตัวเป็นเจ้ำหน้ำที่

			กรณมีผีูแ้อบอ้�งเป็นเจ้�หน้�ที	่สมอ.	
และเจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจ	 เข้�ไปตรวจสินค้� 
ในร้�นจำ�หน่�ยต่�งๆ	 สมอ.	 ขอเรียนว่� 
ก�รปฏิบัติหน้�ที่ตรวจร้�นจำ�หน่�ยนั้น	 
เจ้�หน้�ที่ของ	สมอ.	จะแสดงบัตรประจำ�ตัว
พนกัง�นเจ้�หน้�ท่ีท่ี	สมอ.	ออกให้โดย	สมอ.	
(ต�มคว�มในม�ตรฐ�น	45	พระร�ชบัญญตัิ
ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม	 พ.ศ.	 
2511)	 และแสดงบัตรทุกครั้งก ่อนท่ีจะ 
ตรวจสินค้ำภำยใน ซ่ึงหำกเจ้ำของร้ำนม ี
ข้อสงสยัโทรสอบถำมท่ี โทร. 0 2 202 3429, 
02 202 3517
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