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อาหารฮาลาลของไทย





เรื่องประจำ�ฉบับ
สมอ. จับมือสถำบันอำหำร

อำหำรฮำลำลของไทย
เพิ่มขีดควำมสำมำรถงำนตรวจรับรอง



เรื่องประจำ�ฉบับ

ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม(สมอ.) กระทรวงอุตสำหกรรม 
ร่วมกับสถำบันอำหำร ติวเข้มแนวทำงกำรตรวจรับรองอำหำรฮำลำล  “Train the 
Trainer” ให้กบัผูต้รวจรบัรองอำหำรฮำลำลและสนบัสนนุพฒันำหน่วยรบัรองฮำลำล  
เพื่อเสริมศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรงำนตรวจรับรองฮำลำลของส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำจังหวัด และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่ำงสอดคล้องในแนวทำงปฏิบัติเดียวกัน

สมอ. จับมือสถาบันอาหารเพิ่มขีดความสามารถ
งานตรวจรับรองอาหารฮาลาลของไทย
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นำยอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขำธิกำรส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรม กล่ำวว่ำ อำหำรฮำลำลมีแนวโน้มกำรเติบโตและกำรขยำยตัวอย่ำงต่อ
เนื่อง ทั้งนี้เป็นเพรำะผู้บริโภคมุสลิมที่มีจ�ำนวนเพิ่มมำกขึ้น ปัจจุบันประชำกรมุสลิม
ทั่วโลกมีประมำณ 1,800 ล้ำนคน โดยอำศัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 300 ล้ำนคน 
เอเชียใต้ 400 ล้ำนคน เอเชียเหนือ 100 ล้ำน และคำดว่ำภำยในปี 2030 จะมีจ�ำนวน
มุสลิมทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ล้ำนคน และคิดเป็นร้อยละ 26.4 ของจ�ำนวน
ประชำกรทั้งโลก ตลำดอำหำรฮำลำลในโลก จึงเป็นตลำดใหญ่ที่มีมูลค่ำประมำณ 
6,000,000 ถึง 8,000,000 ล้ำนบำท ดังนั้น กำรด�ำเนินกระบวนกำรผลิตอำหำรฮำ
ลำลอย่ำงถูกต้องตำมบทบญัญตัศิำสนำอสิลำม จะสำมำรถกระตุน้และสร้ำงควำมเชือ่
มัน่ในสนิค้ำอำหำรฮำลำลของไทย ส่งผลต่อกำรเพิม่ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดได้มำกขึน้ 
แต่ในปัจจบัุนรปูแบบกำรตรวจรบัรองฮำลำล กำรก�ำหนดมำตรฐำน รวมถงึกำรตคีวำม
หลักกำรศำสนำน้ันมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละหน่วยงำน โดยตีควำมในด้ำนควำม
เชือ่ของหลกัศำสนำแตกต่ำงกัน จึงส่งผลต่อควำมเชือ่มัน่ของหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องท้ัง
ในและต่ำงประเทศ 
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กระทรวงอุตสำหกรรม โดย สมอ. และสถำบันอำหำร จึงจ�ำเป็นต้องสร้ำง
ศักยภำพของระบบกำรตรวจรับรองอำหำรฮำลำลให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นและ
เข้ำสู่มำตรฐำนสำกลเดียวกัน เพื่อรองรับกำรขยำยตัวทำงกำรผลิตและกำรค้ำของ
อำหำรฮำลำล โดยเฉพำะกำรพัฒนำหน่วยตรวจรับรองที่ท�ำกำรตรวจรับรองใน
ปัจจุบัน ตลอดจนพัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจรับรองอำหำรฮำลำลให้
เข้ำใจในระบบกำรตรวจรบัรองฮำลำลอย่ำงถกูต้องและเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนัตำม
บทบัญญัติศำสนำอิสลำม ซึ่งจะเป็นประโยชน์

ต่อกำรพัฒนำอตุสำหกรรมอำหำรฮำลำลของประเทศไทยต่อไปในอนำคต
นำงอรวรรณ แก้วประกำยแสงกูล  รองผู้อ�ำนวยกำรสถำบันอำหำร ได้ให้

รำยละเอยีดของกำรด�ำเนนิกำรโดยสถำบนัอำหำรได้รบังบประมำณสนบัสนนุภำยใต้
โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรตรวจรับรองอำหำรฮำลำล (โครงกำร 1) ประจ�ำ
ปีงบประมำณ 2557 ซึ่งเป็นโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก สมอ. มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมศักยภำพในกำรบริกำรจัดกำรตรวจรับรองฮำลำลของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรอิสลำมกลำง
ประจ�ำจังหวัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่ำงสอดคล้องกัน และสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถของบุคลำกรด้ำนกำรตรวจรับรองฮำลำล รวมทั้งบุคลำกรให้เข้ำใจ
มำตรฐำนกำรตรวจรับรองตำมข้อก�ำหนดตำมบทบัญญัติศำสนำอิสลำม 
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กิจกรรมกำรให้ควำมรู้ “Train the Trainer ส�ำหรับผู้ตรวจรับรอง” มีผู้
ผ่ำนกำรฝึกอบรมทัง้สิน้ 103 รำย ซึง่เป็นผูแ้ทนจำกส�ำนกังำนคณะกรรมอำหำรอสิลำม
ประจ�ำจังหวัดต่ำง ๆ ผู้ให้ค�ำปรึกษำและผู้เชี่ยวชำญที่เกี่ยวข้อง   นอกจำกนี้ กำร
ด�ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรฯ ยังมีกำรสนับสนุนและพัฒนำกำรท�ำงำนของส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำจังหวัด 
เพือ่พฒันำงำนตรวจรบัรองอำหำรฮำลำลให้เป็นไปอย่ำงสอดคล้องในแนวทำงปฏบัิติ
เดียวกัน  มีกำรบูรณำกำรงำนตรวจรับรองอำหำรฮำลำลร่วมกัน เพื่อสนับสนุนกำร
จดัท�ำระบบบรหิำรงำนตรวจรบัรองและพฒันำเทคนคิกำรตรวจรบัรองอำหำรฮำลำล 
โดยมีหน่วยงำนเข้ำร่วมเพื่อพัฒนำหน่วยรับรองฮำลำลน�ำร่องจ�ำนวน  5  หน่วยงำน
ในปี 2557 นี้ได้แก่ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำจังหวัดปทุมธำนี ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
อิสลำมประจ�ำจังหวัดสุมทรปรำกำร ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำจังหวัด
ชลบุรี  และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำจังหวัดสงขลำ





สกู๊ปพิเศษ

มำตรฐำน มอก. 
เพื่อกำรเริ่มต้นชีวิตที่มีควำมสุข
ของลูกรัก



12 สมอสาร

สกู๊ปพิเศษ

มำตรฐำน มอก. 
เพื่อกำรเริ่มต้นชีวิตที่มีควำมสุขของลูกรัก

เมื่อเจ้ำตัวเล็กได้ลืมตำเกิดมำดูโลก ย่อมเปรียบประหนึ่งดวงใจของคุณพ่อและคุณแม่
ที่ต่ำงก็พยำยำมฟูมฟักทะนุถนอมเอำใจใส่เลี้ยงดูเป็นอย่ำงดี โดยหวังว่ำเมื่อลูกเติบโตขึ้นจะเป็น
ผู้ที่มีสุขภำพพลำนำมัยสมบูรณ์แข็งแรง และสำมำรถใช้ชีวิตได้อย่ำงมีคุณภำพ ดังนั้น อะไรที่คิด
ว่ำเป็นสิ่งที่ดีส�ำหรับลูกน้อย ก็จะพยำยำมซื้อหำมำให้ หัวนมยำงดูดเล่น เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์
ทีค่ณุพ่อคณุแม่จะเลอืกซือ้เป็นอนัดบัต้นๆ ให้ลกู เพือ่เป็นตวัช่วยให้คณุพ่อคณุแม่มอืใหม่ในกำร
เบี่ยงเบนควำมสนใจ ขณะที่ไปเตรียมนมให้ลูกน้อย หรือเบี่ยงเบนเมื่อลูกก�ำลังจะฉีดวัคซีน กำร
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวจึงจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องปลอดภัยไม่มีสำรปนเปื้อน มีคุณภำพได้
มำตรฐำน เพื่อป้องกันอันตรำยจำกกำรสัมผัสโดยตรงของลูกน้อย สมอ สำร ฉบับนี้ ขอน�ำเสนอ
บทควำมเรือ่ง มำตรฐำน มอก. เพือ่กำรเริม่ต้นชวีติทีม่คีวำมสขุของลกูรกั เพือ่คณุพ่อและคณุแม่
มือใหม่ รู้จักสำรพิษอันตรำยที่มักปนเปื้อนมำกับสิ่งของของลูกน้อย
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ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) ก�ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์หัวจุก
นมยำงดูดเล่น มอก.1025-2539 เป็นมำตรฐำนบังคับ เพื่อควำมปลอดภัยของผู้ใช้ ดังนี้ 

 คุณลักษณะของทั่วไปของหัวจุกนมยำงดูดเล่น 
1.  หัวนมต้องมีผิวเรียบ ขอบมน จะต้องไม่พบจุดบกพร่อง เช่น ส่วนแหลมคม ยำงมี

ลักษณะเหนียวเหนอะ มีรอยถลอก รอยแตก รอยฉีกขำด รอยเปื้อน รอยด่ำง สิ่งเจือปนในเนื้อ
ยำงที่มองเห็นได้ ฟองอำกำศ

2.  ส่วนภำยในของหัวนมยำงต้องไม่มีวัตถุบรรจุอยู่ และส่วนที่อยู่หน้ำแป้นต้องไม่มีรู
ให้ของเหลวไหลผ่ำนเข้ำออกได้

หัวจุกนมยำงดูดเล่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตำมวัสดุที่ใช้ คือ
1.  หัวนมยำงท�ำจำกยำงธรรมชำติ
2.  หัวนมยำงท�ำจำกยำงสังเครำะห์

1

1

2

2

 คุณลักษณะด้ำนควำมปลอดภัยที่ก�ำหนดไว้ใน มอก.  
1. ยำงที่ใช้ผลิตหัวนมยำงดูดเล่นจะต้องควบคุมสำรตะกั่ว (lead) และแคดเมียม  

(Cadmium) ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัมของยำงที่ใช้
2.  ควบคมุสำร Nitrosamine ไม่ให้เกนิอย่ำงละ 0.01 มิลลิกรมัต่อ 1 กโิลกรมัของยำงทีใ่ช้
3.  หัวนมยำงดดูเล่นต้องไม่ฉกีขำดง่ำย โดยทดสอบควำมทนทำนต่อแรงกด แรงดงึ และ

แรงฉกีที ่90 นวิตนั และทดสอบควำมทนทำนต่อแรงกดัที ่220 นวิตนั
4.   แป้นต้องมรูีระบำยอำกำศป้องกนักำรกดทบัปำกจมูกโดยต้องมีรขูนำด 5 มิลลเิมตร 

อย่ำงน้อยสองรู และรูทั้งสองต้องห่ำงกันอย่ำงน้อย 15 มิลลิเมตร แป้นมักท�ำด้วยสำร PVC มี
โอกำสที่จะสัมผัสกับปำกเด็ก หรือจำกกำรอม เลีย กัด ดังนั้น จึงต้องควบคุมสำรโลหะหนักของ
แป้นดังนี้

1

2

3

4
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 ข้อก�ำหนดค่ำสูงสุดของปริมำณโลหะหนักในแป้นหัวนมดูดเล่น

หมายเหตุ * เฉพำะประเภทหัวนมยำงท�ำจำกยำงธรรมชำติ

 เครื่องหมำยและฉลำก
ก่อนเลือกซื้อควรตรวจสอบเครื่องหมำยและฉลำกเพื่อควำมปลอดภัยของลูกรัก ดังนี้
1.  บรรจภุณัฑ์ต้องมกีำรแจ้งรำยละเอยีดต่ำงๆ ให้เหน็ได้ง่ำย ชดัเจน ได้แก่ ชือ่ผลติภณัฑ์ 

ประเภท แบบและชนิด  จ�ำนวนบรรจุ เดือน ปีที่ท�ำ และรหัสรุ่นที่ท�ำ ชื่อผู้ท�ำหรือโรงงำนที่ท�ำ 
หรือเครื่องหมำยที่จะทะเบียน

2.  ข้อแนะน�ำในกำรใช้และกำรเก็บรักษำ จ�ำเป็นต้องมีระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ ดังนี้
 ไม่ควรผกูสำยใดๆ กบัหัวนม และห้ำมคล้องหวันมไว้บนคอเดก็ เพรำะอำจรดัคอเดก็

หรือเกิดอันตรำยอื่นๆ ได้
 ก่อนใช้ทุกครั้ง ควรต้มหัวนมในน�้ำเดือดเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 นำที หรือท�ำควำม

สะอำดหัวนมด้วยน�้ำยำท�ำควำมสะอำดโดยเฉพำะ 
 ไม่ควรจุ่มหัวนมในของหวำนใดๆ เนื่องจำกอำจเป็นสำเหตุให้ฟันผุ
 ไม่ควรแยกชิ้นส่วนของหัวนมออกจำกกัน
 ใช้เมื่อจ�ำเป็น และควรเลิกใช้เมื่อหัวนมช�ำรุด เสียหำย

รายการที่ สารที่ละลายออกมา เกณฑ์ที่ก�าหนดสูงสุด
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

พลวง
สำรหนู
แบเรียม

แคดเมียม
โครเมียม
ตะกั่ว
ปรอท

ซิลิเนียม
สังกะสี *

60
25
500
75
60
90
60
500
500

1

2



15TISI E-magazine

เอกสารอ้างองิ
www.Environment California.orq , www.babybestbuy .in.th
มำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม หวันมยำงดดูเล่น มอก.1025-2539

และจำกกำรสบืค้นข้อมลูพบว่ำ หัวนมยำงดดูเล่น มีข้อเสียทีคุ่ณพ่อคุณแม่ต้องค�ำนงึถงึ
ก่อนกำรตัดสินใจซื้อให้ลูกน้อย โดยมีโอกำสติดเชื้อในช่องหูมำกกว่ำปกติ ซึ่งมีหลักฐำนเป็นที่
ยอมรบักนัว่ำ กำรใช้ยำงกดัส�ำหรบัเดก็อ่อนและหวันมยำงดดูเล่นเป็นเวลำนำน สมัพนัธ์กบัอำกำร
ตดิเชือ้ในช่องหชูัน้กลำง ซึง่แม้ว่ำอำจมีสำเหตสุ่วนหนึง่มำจำกสภำพแวดล้อมอ่ืนๆ ในกำรด�ำเนนิ
ชวีติทีส่่งผลเสยีต่อสขุภำพ เช่น สภำพภำยในบ้ำนไม่เหมำะสม อย่ำงไรกต็ำม ด้วยเหตผุลข้อหนึง่ 
คือ เป็นที่เชื่อกันว่ำกำรดูดหัวนมยำงดูดเล่นหรือกัดยำงกัดจะเพิ่มโอกำสติดเชื้อจำกปำกไปยัง
ช่องคอส่วนบนเข้ำสูช่่องหชูัน้กลำงผ่ำน Eustachian tube (ช่องอำกำศทีเ่ชือ่มระหว่ำงหชูัน้กลำง
กับด้ำนหลังของล�ำคอ) ได้ และมีควำมสัมพันธ์กับกำรติดเชื้อในช่องท้องและกำรติดเชื้อบริเวณ
อื่นมำกขึ้น เช่น อำเจียนมีไข้ ท้องเสีย และอำกำรโคลิก นอกจำกนี้ กำรใช้เป็นเวลำนำนๆ อำจ
ท�ำให้เกดิปัญหำเกีย่วกบัฟันได้ โดยสมำคมสขุภำพช่องปำกของประเทศองักฤษ (British Dental 
Health Foundation) แนะน�ำว่ำ ไม่ควรใช้ เพรำะทัง้สองอย่ำงนีจ้ะสร้ำงปัญหำกบัฟันทีง่อกขึน้
มำ หำกคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ศึกษำ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส�ำหรับเด็กอย่ำงถ่องแท้ มีควำมรอบรู้
ในกำรเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน เพียงเท่ำนี้ก็จะช่วยให้ลูกรัก เริ่มต้น
ชีวิตที่มีควำมสุขและมีสุขภำพดี
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WTO/TBT

WTO/TBT

WTO Type and no. G/TBT/N/FRA/148

ผลิตภัณฑ์ Electric fence energizers

เรื่อง
Order establishing the conditions applicable to electric 
fence energizers 

เจ้ำของกฎระเบียบ ฝรั่งเศส

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ เมษายน 2557

เนื้อหำโดยสรุป มาตรฐานรั้วไฟฟ้า

WTO Type and no. G/TBT/N/IDN/72

ผลิตภัณฑ์ HS: 2817.00.10.00

เรื่อง Draft Decree of Minister of Industry on Mandatory Imple-
mentation of Indonesia National Standard for Zinc Oxide

เจ้ำของกฎระเบียบ อินโดนีเซีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหำโดยสรุป ร่างมาตรฐานสาร zinc oxide ในบรรจุภัณฑ์ที่น�าเข้า แจกจ่าย
และจ�าหน่ายภายในประเทศ
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WTO Type and no. G/TBT/N/IDN/73

ผลิตภัณฑ์ HS. Ex 2835.31.90.00

เรื่อง
Draft Decree of Minister of Industry on Mandatory Imple-
mentation of Indonesia National Standard for sodium 
tripolyphosphate

เจ้ำของกฎระเบียบ อินโดนีเซีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหำโดยสรุป ร่างมาตรฐานสาร sodium tripolyphosphate  ในบรรจุภัณฑ์ที่
น�าเข้า แจกจ่ายและจ�าหน่ายภายในประเทศ

WTO Type and no. G/TBT/N/IDN/74

ผลิตภัณฑ์ HS. Ex 2807.00.00.00

เรื่อง Draft Decree of Minister of Industry on Mandatory Imple-
mentation of Indonesia National Standard for Sulfuric acid

เจ้ำของกฎระเบียบ อินโดนีเซีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหำโดยสรุป ร่างมาตรฐานสาร Sulfuric acid  ในบรรจุภัณฑ์ที่น�าเข้า แจกจ่าย
และจ�าหน่ายภายในประเทศ
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WTO Type and no. G/TBT/N/IDN/75

ผลิตภัณฑ์ HS. Ex 2833.22.10.00

เรื่อง
Draft Decree of Minister of Industry on Mandatory Imple-
mentation of Indonesia National Standard for Aluminium 
sulphate

เจ้ำของกฎระเบียบ อินโดนีเซีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหำโดยสรุป ร่างมาตรฐานสาร Aluminium sulphate  ในบรรจุภัณฑ์ที่น�าเข้า 
แจกจ่ายและจ�าหน่ายภายในประเทศ

WTO Type and no. G/TBT/N/IDN/76

ผลิตภัณฑ์ HS. 2849.10.00.00

เรื่อง
Draft Decree of Minister of Industry on Mandatory Imple-
mentation of Indonesia National Standard for Calcium 
carbide

เจ้ำของกฎระเบียบ อินโดนีเซีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหำโดยสรุป ร่างมาตรฐานสาร Calcium carbide ในบรรจุภัณฑ์ที่น�าเข้า แจก
จ่ายและจ�าหน่ายภายในประเทศ
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WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/669

ผลิตภัณฑ์
Fire detector systems (ICS: 13.220.20, 13.220.50; HS: 

8531.10).

เรื่อง Fire detector systems: Audible signalling appliances

เจ้ำของกฎระเบียบ อิสราเอล

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 60 วันหลังจากประกาศลงใน Official Gazette

เนื้อหำโดยสรุป แก้ไขมาตรฐานระบบป้องกันไฟ: อุปกรณ์เตือนภัยด้วยเสียง

หมำยเหต ุ สำมำรถอ่ำนรำยละเอยีดฉบบัเตม็ได้ที ่http://www.tisi.go.th/wto/notif.php





TISI News

Activities&



24 สมอสาร

TISI News & Activities

นางรัชดา อิสระเสนารักษ์ รองเลขาธิการ สมอ. ให้เกียรติเป็นประธำนในพิธีเปิดงำน
สมัมนำ  เรือ่ง “สถำนกำรณ์มำตรฐำน ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015” เพือ่รำยงำน
ควำมคืบหน้ำและกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในมำตรฐำนระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ ISO 
9001 : 2015 และมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และเปิดโอกำส
ให้มกีำรถำม-ตอบข้อซกัถำมเพือ่ให้สำมำรถท�ำควำมเข้ำใจ และเตรยีมควำมพร้อมขององค์กรใน
กำรปรับตัวเข้ำสู่มำตรฐำนท่ีมีกำรแก้ไขปรับปรุง และน�ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในองค์กร 
เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2551 ณ โรงแรม

สมอ. เตรียมควำมพร้อมผู้ประกอบกำร อัพเดทสถำนกำรณ์
มำตรฐำน ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015
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นายอุฤทธิ์  ศรีหนองโคตร เลขาธิการ สมอ. เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรฝึกอบรม เรื่อง 
Train the Trainer แนวทำงกำรตรวจรับรองฮำลำล ส�ำหรับผู้ตรวจรับรอง  รุ่น 1/2557 ภำย
ใต้โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรตรวจรับรองอำหำรฮำลำล (โครงกำร 1) ที่ได้มอบหมำยให้
สถำบนัอำหำรด�ำเนนิกำร เมือ่วนัที ่18 – 21 สงิหำคม 2557 ณ โรงแรมนโูวซติี ้ โฮเทล กรงุเทพฯ 

Train the Trainer
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นายอุฤทธ์ิ  ศรีหนองโคตร เลขาธิการ สมอ.  เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรฝึกอบรม  
เรือ่ง Train the Trainer แนวทำงกำรตรวจรบัรองฮำลำล ส�ำหรบัผูต้รวจรบัรองรุน่ 2/2557 ภำย
ใต้โครงกำรเสรมิสร้ำงศกัยภำพกำรตรวจรบัรองอำหำรฮำลำล (โครงกำร 1) เมือ่วนัที ่25-28 สงิหำคม 
2557 ณ โรงแรมนโูวซติี ้ โฮเทล กรงุเทพฯ 

Train the Trainer รุ่นที่ 2 
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ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดกำรสัมมนำ เร่ือง “อันตรำยจำกสี  
ของเล่น และเคร่ืองเล่นสนำม” เม่ือวนัที ่ 25 สงิหำคม 2557 ณ โรงแรมสนุย์ีแกรนด์ จงัหวดั
อุบลรำชธำนี  โดยมีเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีภำค 
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 14 จงัหวดั สนใจเข้ำร่วมกำรสมัมนำกว่ำ 400 คน 

สมอ. จัด สัมมนำ 
“อันตรำยจำกสี ของเล่น และเครื่องเล่นสนำม”



กองก�าหนดมาตรฐาน ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม จดักำรอบรมเชงิปฏบิตัิ
กำร เมือ่วนัที ่28-29 สงิหำคม 2557 เรือ่ง องค์ควำมรูพ้ืน้ฐำนด้ำนกำรก�ำหนดมำตรฐำนในกำรใช้
ปรมิำณและหน่วยตำมหลกัมำตรวทิยำระหว่ำงประเทศ ให้แก่เจ้ำหน้ำทีจ่ำกหน่วยงำนเครอืข่ำย
ด้ำนกำรก�ำหนดมำตรฐำนของ สมอ. เพือ่น�ำควำมรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัหน่วยวดัตำมหลกัมำตรวทิยำไป
ใช้ในกำรก�ำหนดมำตรฐำน ณ โรงแรมใบหยกสกำย กรงุเทพฯ

สมอ. จัดอบรมกำรก�ำหนดมำตรฐำน
ตำมหลักมำตรวิทยำระหว่ำงประเทศ



ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) จดัสมัมนำกลุม่ผูบ้รหิำรระบบคณุภำพ
ห้องปฏบิตักิำร ประจ�ำปี 2557 ในหวัข้อ “กำรก้ำวสู ่AEC อย่ำงมัน่ใจ” เพือ่ประโยชน์ร่วมกันใน
ด้ำนกำรค้ำและกำรลงทนุ เมือ่วนัที ่29 สงิหำคม 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรมู โรงแรมเซน็จรูีป่ำร์ค 
กรงุเทพฯ

สมอ. สนับสนุนผู้ให้บริกำรห้องปฏิบัติกำร
ก้ำวสู่มำตรฐำน AEC



อย่ำหลงเชื่อผู้แอบอ้ำง 
ขอกำรสนับสนุนกำรโฆษณำ 

  เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหน่ึงแอบอ้ำง 

ชื่อ สมอ. เ พ่ือขอกำรสนับสนุนให ้ลงโฆษณำ 

ในหนังสือรำยงำนประจ�ำปี และเอกสำรเผยแพร่ 

ของทำง สมอ. นั้น  ขอเรียนว่ำ สมอ. ไม่มีนโยบำย 

ในกำรมอบหมำยให้หนังสือพิมพ์จัดท�ำฉบับพิเศษ 

โดยวิธีกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก 

ผู ้ประกอบกำร หำก สมอ. จะด�ำเนินกำรจัดท�ำ 

จะด�ำเนินกำรโดยใช้งบประมำณของหน่วยงำน  จงึขอ

แจ้งเตือนผู้ประกอบกำรอย่ำได้หลงเชื่อในหนังสือ 

ขอกำรส นับสนุนกำรจั ดท� ำหนั งสื อรำยงำน 

ฉบับพิเศษใดๆ  ของหนังสือพิมพ์ดังกล่ำว 

30 สมอสาร
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เตือนร้ำนจ�ำหน่ำยทั่วประเทศ  
ระวังมิจฉำชีพปลอมตัวเป็นเจ้ำหน้ำที่

   กรณีมีผู้แอบอ้ำงเป็นเจ้ำหน้ำที่ สมอ. และ 

เจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจ เข้ำไปตรวจสนิค้ำในร้ำนจ�ำหน่ำยต่ำงๆ 

สมอ. ขอเรยีนว่ำกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่รวจร้ำนจ�ำหน่ำยนัน้ 

เจ้ำหน้ำทีข่อง สมอ. จะแสดงบตัรประจ�ำตวัพนกังำน

เจ้ำหน้ำที่ สมอ. ที่ออกให้โดย สมอ. (ตำมควำมใน

มำตรำ 45 พระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์

อุตสำหกรรม พ.ศ. 2511 ) และแสดงบัตรทุกครั้ง 

ก่อนที่จะตรวจสินค้ำภำยในร้ำน หากเจ้าของร้าน 

มีข้อสงสัย โทรสอบถามที่โทร. 02 202 3429,  

02 202 3517
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