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มอก.๙๙๙๙ 
มำตรฐำนเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือความยั่งยืน
นับเป็นระยะเวลำ 2 ปีที่ได้มีกำรประกำศใช้ มอก. ๙๙๙๙ เล่ม 1 – 2556 แนวทำง

เศรษฐกิจพอเพียงภำคอุตสำหกรรม โดยกำรน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั มำประยกุต์ใช้ในภำคอตุสำหกรรม เพ่ือให้ภำคอตุสำหกรรม
น�ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรประกอบธุรกิจ ให้มีกำรบริหำรจัดกำรและกำรด�ำเนินงำน 
บนหลกักำรของควำมพอประมำณ ควำมมเีหตผุล กำรมภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่ ีมคีวำมรู ้มคีณุธรรม 
เพื่อควำมสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีควำมสุข เพื่อก่อให้เกิดกำรพัฒนำที่สมดุลทั้งใน 
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมทั้งภำยใน 
และภำยนอก รวมทั้งควำมไม่แน่นอน โดยองค์กรสำมำรถก�ำหนดวิธีปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

TISI Focus

สมอ. ในฐานะผูก้�าหนดมาตรดงักล่าว เชือ่มัน่ว่า มอก.๙๙๙๙ สามารถตอบโจทย์ได้ในทกุมติิ
หากได้มกีารน�าไปใช้อย่างจรงิจงัซึง่จะเกดิประโยชน์ต่อองค์กรอย่างยิง่ สมอ. เพือ่ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบ
การได้น�า มอก.๙๙๙๙ ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยการจัดโครงการฝึกอบรมและให้ค�าปรึกษาแนะน�า
การประยุกต์ใช้ มอก. ๙๙๙๙ (TLC มอก.๙๙๙๙) ซึ่ง สมอ. ได้ด�าเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อให ้
ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ผู้ประกอบการในการน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ระบบ
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ในแต่ละปี สมอ. รับสมัครหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มๆ 
ละ 10 ราย และจัดหาท่ีปรึกษาที่มีความรู้และมีประสบการณ์มาให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่หน่วยงาน 
ผูเ้ข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 5 ช่วงระยะเวลา ใช้ระยะเวลาไม่เกนิ 9 เดือน จนถงึปัจจบุนัมผู้ีประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 30 ราย สมอ สาร ฉบับนี้จึงขอน�าแนวคิดของผู้บริหารที่น�ามาตรฐานแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุต์ใช้ในองค์กรแล้วประสบความส�าเร็จมาเล่าสูกั่นฟัง เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจ
ให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้น�าไปประยุกต์ใช้ต่อไป โดยขอน�าแนวคิดของผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการ
ในปี 2558  ฉบับนี้ขอน�าเสนอ 3 ราย ดังนี้

 1. บริษัท แดรี่โฮม จ�ากัด
 2. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น�้ามันพืช จ�ากัด
 3. บริษัท วิศวกรรมเคมี จ�ากัด 



บริษัท แดรี่โฮม จ�ำกัด
ลักษณะธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิก
ผลลพัธแ์ละความประทบัใจทีไ่ดจ้ากการด�าเนนิโครงการ

 บริษัทแดรี่โฮม จ�ากัด ได้รับความรู้ในการวางแผน 
วางเป้าหมายทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ และท่ีดีที่สุดคือ เป็นการ
วางเป้าหมายทางธุรกิจทีไม่ได้มุ่งเอาก�าไรสูงสุดเป็นที่ตั้ง แต่ต้องมี
ความสมดุลกนัระหว่างความสขุของพนกังาน คูค้่า มรีะบบการผลติ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลถึงความยั่งยืนขององค์กรในที่สุด

     นายพฤฒิ เกิดชูชื่น
      กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น�้ำมันพืช จ�ำกัด
ลักษณะธุรกิจ  :   อุตสาหกรรมน�้ามันพืชผ่านกรรมวิธี และวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทกากพืชน�้ามัน 
ผลลัพธแ์ละความประทบัใจทีไ่ดจ้ากการด�าเนนิโครงการ

นอกเหนือจากการน�าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสมดุลระหว่างการท�างาน  การดูแลด้าน 
สิง่แวดล้อม และความปลอดภยั แต่เมือ่ได้ศึกษาเรียนรูแ้ละน�า มอก.๙๙๙๙ มาประยกุต์ใช้ ท�าให้รูว่้านอกเหนอืจาก 
ปัจจัยทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีเรื่องของ ทุนมนุษย์ ที่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีต้องน�ามา 
พจิารณาร่วม  เพือ่ให้เกดิความสมดลุ ยัง่ยนื มัน่คง และมีความสุข ส่ิงทีบ่รษัิทฯ ได้รบัจากการน�าแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียงส�าหรับภาคอุตสาหกรรมมาใช้  คือ การได้ทบทวนและจัดท�า ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม  
ในการด�าเนนิธรุกจิขององค์กร ตลอดจนก�าหนดกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิขององค์กร ตามหลักการของมาตรฐาน
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม และได้เห็นท้ังโอกาสและอุปสรรคในการด�าเนินการของบริษัทฯ  
ที่มีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดทั้งห่วงโซ่การท�าธุรกิจ  และสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือพนักงานทุกคนในองค์กรได้มี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้เศรษฐกิจ ภายในบริษัทฯ มุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนในทุกมิติ 
“พวกเราได้มีส่วนร่วมในการสร้างคน สร้างวัฒนธรรม สร้างภูมิคุ้มกัน เพ่ือพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
และร่วมพัฒนา  อุตสาหกรรมไทย”   

         นายอดุลย์   เปรมประเสริฐ
                กรรมการผู้จัดการ
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บริษัท  วิศวกรรมเคมี จ�ำกัด 
Thai Chemical & Engineering Co., Ltd.
ลักษณะธุรกิจ : จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีและเทคโนโลยีในการปรับสภาพน�้า 
      และงานบ�าบัดน�้าเสียของโรงงานอตุสาหกรรม ให้ค�าปรกึษา
      เพ่ือการป้องกนัและแก้ปัญหาเกีย่วกบัระบบน�า้ให้บรรลผุล
      ตามความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ
ผลลพัธแ์ละความประทบัใจทีไ่ดจ้ากการด�าเนนิโครงการ

ข้อสงสยัทีม่มีาในอดีต ค�าว่า พอเพยีง และการท�าธรุกจิน่าจะสวนทางกนั แต่
พอได้เข้าร่วมโครงการ มอก.๙๙๙๙ ซึ่งเป็นโครงการที่น้อมน�า ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปรับใช้ผสมผสาน
ระหว่างแนวคิดตะวันออกและการบริหารแบบตะวันตก  ท�าให้มุมมองเปลี่ยนไปจาก
เดิม และคิดว่าการด�าเนินงานตาม มอก.๙๙๙๙ คือสิ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับ
องค์กรได้อย่างแท้จริง 

ภาพรวมที่บริษัทฯ ใชัในการวางแผนการบริหารจัดการ  เราได้มองและให้
ความส�าคัญกับ 4 มุมมอง คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และอีกมุมมองที่เราใส่ใจ
เป็นพิเศษก็คือ บุคลากร นั่นเอง การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภายนอก
และการพัฒนาบุคลากรภายในจะท�าให้ บริษัทฯมีภูมิคุ้มกันและสามารถด�าเนินธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความราบรื่น

การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าได้รับโอกาสที่มีคุณค่า และภูมิใจที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการ  เรามีมุมมองที่กว้างขึ้น ละเอียดขึ้น มีเป้าหมายและแนวทาง
ท่ีชัดเจนข้ึน เก้ือกูลกัน และที่ส�าคัญคือความสุขที่ได้รับจากการท�างานสามารถแบ่ง
ปันมากขึ้นสู่ครอบครัวและสังคมรอบข้าง

     นางกิติมา จิรารัตน์
   กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิศวกรรมเคมี จ�ากัด 

จากแนวคิดของบริษัททั้ง 3 ราย ในการน�ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ภาคอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร เกิดการพัฒนาที่สมดุล  
มีความมั่นคง และเติบโตอย่างยั่งยืนสุดท้ายทุกห่วงโซ่อุปทานมีความสุข พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
จากสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก รวมทั้งความผันผวนในสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
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มำตรฐำนคู่คนไทย
กว่า 47 ปีที่ส�ำนักงำนมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม หน่วยงานมาตรฐาน
ของประเทศด�าเนินงานด้านการมาตรฐานของ
ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้พระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
และพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ  
พ.ศ. 2551 โดยมีภารกิจการด�าเนินงาน 
ด้านการมาตรฐานของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ยกระดบัอตุสาหกรรมให้มศีกัยภาพในการแข่งขัน 
สร้างโอกาสทางการตลาด ควบคูไ่ปกบัการรักษา
สิง่แวดล้อมให้เกดิขึน้อย่างยัง่ยนื ขณะเดยีวกัน
การส่งเสริมให้ผู ้บริโภคเกิดความตระหนัก 
ในความส�าคญัของการมาตรฐานได้ด�าเนนิการ
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองดูแลผู้บริโภค 
ให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
โดยการน�ามาตรฐานมาเป็นกลยุทธ์ส�าคัญ 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการ
ประหยดัทรพัยากร คุม้ครองความปลอดภยัแก่
ผู ้บริโภค เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่
ประชาชน 

การด�าเนนิงานด้านการมาตรฐาน จ�าเป็น
ต้องก้าวสู่สากล ในทุกๆ กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของมาตรวิทยา การตรวจสอบและการรับรองอัน
เป็นโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมเพ่ือการ
พฒันาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยัง่ยนื ปัจจบุนั 
สมอ. ประกาศมาตรฐานบังคับ 106 เรื่อง และให ้
การอนญุาตแก่ผูป้ระกอบการแล้วจ�านวน 4,756 ราย 
ด้านการพัฒนาผู้ผลิตในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
สมอ. ประกาศก�าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชนแล้ว 
และให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจ�านวน 
3,627 ราย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของ 
ผู ้ บ ริ โ ภ คทั้ ง ใ นป ร ะ เทศและต ่ า ง ป ร ะ เ ทศ  
ขณะเดียวกัน สมอ. ได้น้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท่ีทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย มาประยุกต์ 
ใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยด�าเนินการก�าหนด
มาตรฐาน มอก.๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖ แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อให้ภาค
อุตสาหกรรมมีการพัฒนาท่ีสมดุล ท้ังในด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิง่แวดล้อม มีความมั่นคง เติบโตได้อย่าง
ยัง่ยนื และมคีวามสขุ ซึง่มภีาคเอกชนน�าไปประยกุต์
ใช้แล้ว จ�านวน 20 ราย 

6 สมอสาร



นอกจากนี้ สมอ. ยังได้สร้างเครือข่าย 
ด้านการมาตรฐาน เพื่อให้งานด้านการมาตรฐาน 
ของประเทศทันสมัย ทันต่อความต้องการของ 
ภาคอุตสาหกรรม สามารถรองรับการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจทีร่วดเรว็ และคุม้ครองความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภค โดยส่งเสริมให้
หน่วยงาน องค์กร และสมาคมวิชาชีพต่างๆ เข้ามา
มส่ีวนร่วมในกจิกรรมด้านการมาตรฐาน จนสามารถ
ด�าเนินกิจกรรมด้านการมาตรฐานให้บรรลุผลได้ทัน
ตามความต้องการของผูบ้รโิภคและภาคอตุสาหกรรม 
จนถงึปัจจบุนัมหีน่วยงานเครือข่ายช่วยสนบัสนนุงาน
ด้านการก�าหนดมาตรฐานหลายหน่วยงาน

ในปี 2559 นี้ สมอ. ยังตั้งเป้าจะก�าหนด
มาตรฐานเพือ่ต่อยอดกลุม่อตุสาหกรรมเก่า S-Curve 
และ ในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ New S – Curve โดย
การน�านวัตกรรมและมาตรฐานมาขับเคลื่อน 
การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึง สมอ.  
ได้รบัมอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรมในการเร่ง 
ก�าหนดมาตรฐานได้ก�าหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ท่ีจะเป็นกลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกจิเพือ่อนาคต (New 
Growth Engine) และสามารถเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขันจากท่ีเป็นอยู่ให้สูงขึ้น รวมถึงเป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมายทีจ่ะเป็นทีส่นใจของนกัลงทนุ
ท่ัวโลก หรอืทีเ่รยีกกนัว่า S-Curve ซ่ึงมอียู ่2 รปูแบบ 
คอื First S-Curve ทีเ่ป็นการต่อยอด 5 อตุสาหกรรม
เดิมที่มีศักยภาพ ได้แก่ 

1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
3) อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วกลุม่รายได้ดี
    และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
และ New S-Curve ที่เป็นการเติม  

5 อุตสาหกรรมในอนาคต ได้แก่ 
1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ
    เคมีชีวภาพ 
4) อุตสาหกรรมดิจิทัล 
5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
ซึง่จะเหน็ได้ว่าทัง้ 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย 

ล้วนมีความเก่ียวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ดังนั้น จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยนวัตกรรม
และมาตรฐานมาช่วยในการส่งเสริมสนับสนุน 
การผลิตของภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพและ 
ขีดความสามารถในพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นไปด้วย
ความมั่นคงและยั่งยืน   
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8 สมอสาร

 นอกจากนี้ สมอ. ยังได้สร้างเครือข่าย
ด้านการมาตรฐาน เพือ่ให้งานด้านการมาตรฐานของ 
ประเทศทนัสมยั ทนัต่อความต้องการของภาคอตุสาหกรรม 
สามารถรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
รวดเร็ว และคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้บริโภค โดยส่งเสริมให้หน่วยงาน 
องค์กร และสมาคมวิชาชีพต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมด้านการมาตรฐาน จนสามารถด�าเนิน
กิจกรรมด้านการมาตรฐานให้บรรลุผลได้ทันตาม
ความต้องการของผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรม 
จนถงึปัจจบุนัมหีน่วยงานเครือข่ายช่วยสนบัสนนุงาน
ด้านการก�าหนดมาตรฐานหลายหน่วยงาน

ส�าหรับบทบาทของ สมอ. ด้านการ
มาตรฐานกับ AEC การด�าเนินงานตามความตกลง 
ASEAN Sectoral MRA for Electrical and  
Electronic  Equipment (ASEAN EE MAR)  
ขณะนีอ้าเซยีนมห้ีองปฏบิติัการทดสอบท่ีได้รับแต่งตัง้ 
ให้ขึ้นบัญชี รายชื่อเป็น ASEAN Listed Testing 
Laboratory จ�านวน 14 แห่ง จากประเทศไทย 5 แห่ง  
และขณะนีไ้ทยอยูร่ะหว่างเสนอให้สถาบนัไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นบัญชีรายช่ือเป็น ASEAN Listed 
Certification Body ภายในปี 2559 นี้ ในส่วนของ
การปรับมาตรฐานที่ สมอ. ด�าเนินการแล้วเสร็จและ
มีความคืบหน้า 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่  

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การปรับ
มาตรฐานตามข้อตกลงอาเซียน มีมาตรฐานบังคับ
ของไทยทีต้่องปรับให้สอดคล้องกบัข้อตกลงอาเซียน
จ�านวน 30 มาตรฐาน  ขณะนีด้�าเนนิการปรบัแล้วเสรจ็ 

ยานยนต์และชิน้ส่วน อาเซียนตกลงปรบั
มาตรฐานจ�านวน 19 ราย ขณะนี้ปรับแล้วเสร็จ

ผลิตภัณฑ ์ยาง  คณะท�างานสาขา
ผลิตภัณฑ์ยางขอให้ปรับมาตรฐานให้สอดคล้องกัน
ในภูมิภาคจ�านวน 61 มาตรฐาน ขณะ สมอ. ปรับ
แล้วเสร็จ 52 มาตรฐาน

เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัสถาปนา สมอ. 
ครบรอบ 47 ปี จงึได้จดังาน “47 ปี สมอ. ซือ้สนิค้าด ี
มีมาตรฐาน” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้บริโภค
ได้จบัจ่ายใช้สอยสนิค้าท่ีได้มาตรฐานผ่านการรบัรอง
จาก สมอ. ซึง่นอกจากจะเป็นการส่งเสรมิให้ผูบ้รโิภค
ได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ช่วยให้
ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิแล้ว ยงัเป็นการส่งเสริม 
ให้ผูป้ระกอบการเหน็ความส�าคญัของการผลติสนิค้า
ที่มีคุณภาพด้วย

ผลการด�าเนนิงานท่ีผ่านมา พิสจูน์แล้วว่า 
“มาตรฐานคูค่นไทย” สนิค้าไทยอยูเ่คียงข้างคนไทย 
ได ้ รับความเชื่ อถือในคุณภาพทั้ ง ในประเทศ  
ภูมิภาคอาเซียน จนถึงการ
ส่งออกไปทั่วโลก เพราะ
ส� า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ยึดมั่นและยึดถือในการ
ด�าเนินงานในการคุ้มครอง
คณุภาพความปลอดภยัให้แก่ประชาชน และปกป้อง
สินค้าที่จะน�าเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศ ด้วยการ
รับรองคุณภาพสินค้าผ่านเครื่องหมาย มอก. และ 
ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้วยการรับรองผ่าน
เครื่องหมาย มผช. เพื่อสร้างรากฐานการพัฒนา
ประเทศอย่างยัง่ยนื และมุง่มัน่ท่ีจะก้าวต่อไป พร้อม
เครือข่ายการมาตรฐานทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกัน 
ส่งเสรมิศักยภาพของอตุสาหกรรม และสร้างคณุภาพ
ชีวิตที่ดีให้คนในสังคมไทย...สืบไป



กว่าหนึ่งทศวรรษ
กับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง

ในอาเซียน 
สมอ. เปิดประตูสู่ AEC

โดย: นางสาวณฐิณี  ฉันทะจารุ
       นักวิเทศสัมพันธ์ช�ำนำญกำร 

โดยที่มาตรการด้านมาตรฐานและการรับรองจัดเป็นหนึ่งในมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีและ 
เพือ่ตอบสนองการด�าเนนิการตาม Roadmap สาขาผลติภณัฑ์ยางของอาเซยีน คณะกรรมการทีป่รกึษาด้านมาตรฐาน
และคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality – ACCSQ)  
จึงได้จัดตั้งคณะท�างานด้านผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber-Based Product Working Group – RBPWG) ขึ้นเพื่อช่วย
อ�านวยความสะดวกทางการค้าและขจัดอุปสรรคทางเทคนิคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ยางในภูมิภาคอาเซียน โดยให้ด�าเนิน
กิจกรรมส�าคัญ ได้แก่ 

1. ส่งเสริมให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการทดสอบภายในอาเซียนที่ได้รับการรับรอง
ระบบงานในระดับสากลและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานควบคุมกฎระเบียบในอาเซียน

2. ปรบัมาตรฐานผลิตภณัฑ์ยางท่ีใช้แตกต่างกันอยูใ่นแต่ละประเทศให้สอดคล้องกบัมาตรฐานระหว่างประเทศ 
3. ปรับกฎระเบียบทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ยางให้สอดคล้องกันในอาเซียน
4. ก�าหนดจุดยืนร่วมกันของอาเซียนในการก�าหนดมาตรฐานใหม่ส�าหรับผลิตภัณฑ์ยางในเวทีการประชุม

ระหว่างประเทศ
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เป็นที่ทราบกันดีว่าผลิตภัณฑ์ยางเป็นหนึ่งใน 12 กลุ่มสาขาสินค้าและบริการส�าคัญที่ประเทศสมาชิก
อาเซียนเห็นว่าสามารถด�าเนินการให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได้โดยเร็วกว่าสาขาอ่ืนๆ ในลักษณะ 
ร่วมกันผลิต ร่วมกันใช้และค้าขายระหว่างกันให้มากขึ้นเสมือนเป็นประเทศเดียวกัน โดยแต่ละสาขาจะมีแผน 
การด�าเนินงาน (Roadmap) เพื่อก�าหนดรายละเอียดมาตรการและกรอบเวลาที่จะด�าเนินการ เช่น การเปิดเสรี
ทางการค้าโดยการลดภาษี การเปิดเสรีการค้า การบริการ การลงทุน และการอ�านวยความสะดวกทางการค้า 
โดยการยกเลิกมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures – NTMs) เป็นต้น 



การยอมรับและอ�นวยความสะดวก
ในด้านห้องปฏิบัติการทดสอบ
สาขาผลิตภัณฑ์ยาง

การปรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง
ให้สอดคล้องกัน

นับตั้งแต่ที่คณะท�างาน RBPWG จัดตั้งขึ้น
ในปี 2547 จนถงึปัจจบุนัซึง่นบัเป็นระยะเวลา 12 ปีแล้ว 
RBPWG ได้มกีารประชมุมาแล้ว 21 ครัง้ โดยผลดัเปลีย่น
หมุนเวียนกันจัดประชุมในประเทศสมาชิกต ่างๆ  
เพื่อร่วมกันวางแนวทางและด�าเนินการตามแผนงาน 
ในการขจัดอุปสรรคทางเทคนิคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ยาง 
ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีประเทศมาเลเซียท�าหน้าที่ 
เป็นประธาน (Chair) และประเทศไทยเป็นประธานร่วม 
(Co-Chair) ในคณะท�างาน RBPWG เพ่ือท่ีจะได้มี
บทบาทในการร ่วมเป ็นผู ้น�าและก�าหนดทิศทาง 
การด�าเนินงานให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยและ
อาเซียนโดยรวม

ในป ี 2559 เป ็นวาระท่ีประเทศไทย 
โดย สมอ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACCSQ RBPWG  
ครั้งท่ี 22 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่  
21-24 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ 
โดยคณะผู้แทนไทยประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาต ิ
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 
กลุ ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย สมาคมผูผ้ลติถุงมอืยางแห่งประเทศไทย 
สมาคมน�้ายางข้นไทย สมาคมยางพาราไทย 

ประเทศมาเลเซยีรายงานสถานะการรวบรวม
ข้อมูลจ�านวนห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรอง
ระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ด้านผลิตภัณฑ์
ยางของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเผยแพร่ข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ http://www.lgm.gov.my/
Accsq/asean.aspx

ตามแผนการด�า เนินงานของ RBPWG  
ภายในปี 2558 ประเทศสมาชกิเหน็ชอบทีจ่ะปรบัมาตรฐาน 
จ�านวน 47 มาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 
ประกอบด้วย มาตรฐานวิธีทดสอบ จ�านวน 35 มาตรฐาน 
และมาตรฐานท่อยาง จ�านวน 12 มาตรฐาน เช่น  
ISO 1403:2005 ISO 2398:2006 ISO 4079:2009  
ISO 4641:2010 ISO 4642-1:2009 ISO 4642-2:2009 
ISO 4081:2010 เป็นต้น 

ในการประชุม RBPWG ครั้ งที่  22 นี้  
ประเทศสมาชิกเห็นชอบที่จะปรับมาตรฐานเพิ่มข้ึนอีก  
14 มาตรฐาน ท�าให้มีจ�านวนรวม 61 มาตรฐานที่จะปรับ
ให้สอดคล้องกนั นอกจากนี ้ทีป่ระชมุรบัทราบความคบืหน้า
ในการปรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ตามที่ประเทศ
สมาชิกเสนอ เช่น หัวนมยางส�าหรับขวดนม ท่อยางก๊าซ 
LPG ยางรองสะพาน ผลิตภัณฑ์โฟมลาเท็กซ์ วงแหวนยาง 
และข้อต่อยาง โดยมีแผนที่จะด�าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2568

สรุปผลการประชุมที่ส�คัญ 
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การก�หนดจุดยืนร่วมกัน
ในการประชุม ISO/TC 45 
Rubber and Rubber products

การจัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ด้านผลิตภัณฑ์ยางของอาเซียน

ที่ประชุมรับทราบความคืบหน ้าและ 
รายละเอียดการด�าเนินการจากประเทศแกนน�าใน  
ISO/TC 45 คือ ประเทศมาเลเซียและไทย ในการ
ก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางของ ISO/TC 45 เช่น 
ถุงมือยางส�าหรับใช้ในงานบ้าน เส้นด้ายยาง ถุงมือยาง
ส�าหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นยางรอง
สะพาน เป็นต้น เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศ
สมาชิกที่มีประเด็นพิจารณามาน�าเสนอเพื่อหาเสียง
สนับสนุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนก่อนจะเข้า
ร่วมประชุม ISO/TC 45 ซึ่งไทยประสบผลส�าเร็จ 
ได้รับเสียงสนับสนุนมาโดยตลอด

ประเทศไทยโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ได้น�าเสนอร่างเอกสารแนวทางปฏิบัติ (Guideline)  
ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์ยาง
ของอาเซียน (ASEAN Reference Laboratory for 
Rubber-Based Product – ARRL) โดยที่ประชุม 
เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินงานจาก  
การจัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์ยาง 
ของอาเซียน (ARRL) เป็น เครือข่ายห้องปฏิบัติการ 
ด้านผลิตภัณฑ์ยางของอาเซียน (ASEAN Rubber 
Laboratory Network – ARLN) เพือ่ให้เนือ้หาสอดรับ 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเอกสาร ASEAN 
Guidelines on Sectoral Networks of Laboratories 

การด�าเนนิงานของ ACCSQ RBPWG ตามกิจกรรมทีส่�าคัญข้างต้นนัน้ นอกจากจะช่วยสนบัสนนุ
ให้ความพยายามของอาเซียนในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้บรรลุเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ 
โดยช่วยให้การค้าภายในกลุ่มอาเซียนเป็นไปด้วยความสะดวกเนื่องจากอุปสรรคทางการค้าอันเนื่องมาจาก
ความแตกต่างในด้านมาตรฐานลดลงแล้ว มาตรการในการปรับมาตรฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ให้เทียบเท่ากับมาตรฐานระหว่างประเทศยังจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ยางของกลุ ่มอาเซียนเป็นท่ียอมรับ 
และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกด้วย 
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WTO/TBT

มาตรการที่แจ้ง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สมอ. เป็นหน่วยงานท่ีเป็นแกนกลางในการปฏิบตัติามพนัธกรณตีามมตคิณะรฐัมนตรี 
ในเรื่องความ ตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on technical  
barriers To Trade: TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้สรุปสาระส�าคัญของ 
กฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานระหว่างกันของประเทศสมาชิก WTO มาให้ทราบกัน
อยู่เสมอใน สมอ สาร เป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลทางการค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน 
และเอื้อประโยชน์ต่อการค้า รวมท้ังส่งเสริมประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ
ในการจัดท�าและใช้บังคับกฎระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานแก่ประเทศก�าลังพัฒนา 

สมอ สาร ฉบับนี้ ขอน�าเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐาน 
ของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกสหภาพยุโรปประกาศแก้ไขภาคผนวก 5 ของ  
Regulation (EC) No 1223/2009 ว่าด้วยกฎระเบียบผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง: ห้ามใช้สาร 
Methylisothiazolinone ในเคร่ืองส�าอางแบบไม่ต้องล้างออก (leave-on) (G/TBT/N/
EU/332)

 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on 
Technical Barriers to Trade: TBT) สหภาพยุโรปได้แจ้งองค์การการค้าโลก  
ตามเอกสารหมายเลข G/TBT/N/EU/332  เรือ่ง Draft Commission Regulation 
Amending Annex V Regulation (EC) No 1223/2009 of the European 
Parliament and of the Council on Cosmetic Products
วันที่แจ้ง    4 มกราคม 2559
วันท่ีมีผลบังคับใช้   20 วันหลงัประกาศใน Official Journal of the EU  
วนัทีก่�าหนดรบัข้อคดิเห็น/ข้อคดัค้าน 60 วันหลังการประกาศ (29 กุมภาพนัธ์ 2559)

 •  เครือ่งส�าอาง
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สาระโดยสรุป

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศแก้ไขภาคผนวก 5 ของ Regulation (EC) 
No 1223/2009 ว่าด้วยกฎระเบยีบผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอาง โดยได้แก้ไขเพิม่เตมิรายการ
วัตถุกันเสีย (Preservatives) ที่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง สาระส�าคัญ
สรุปได้ดังนี้

 • ห้ามใช้สาร Methylisothiazolinone เป็นวัตถุกันเสียในผลิตภัณฑ์เครื่อง
ส�าอางประเภทที่ไม่ต้องล้างออก (leave-on cosmetic products) รวมถึงผลิตภัณฑ์
ผ้าเช็ดท�าความสะอาดแบบเปียกอีกต่อไป เนื่องจากมีข้อมูลทางการแพทย์ในปัจจุบัน
พบว่า การใช้สาร Methylisothiazolinone ที่มีความเข้มข้น 100 ppm ในผลิตภัณฑ์
เครื่องส�าอางนั้นไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ก่อให้เกิดผื่นแพ้สัมผัส (contact allergy)

 • แก้ไขรายการที่ 57 สาร Methylisothiazolinone ที่มีความเข้มข้นสูงสุด
ไม่เกิด 0.01% โดยน�้าหนัก ให้ใช้ได้เฉพาะในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางที่ใช้แล้ว 
ต้องล้างออก (rinse-off products) เท่านั้น

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวก�าหนดระยะเวลาให้ผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้าเพ่ือจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางท่ีมีส่วนผสมของสารนี้ ที่มีการผลิตหรือน�าเข้าอยู่ก่อนวันที่
ประกาศฉบบันีใ้ช้บงัคบั ต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามข้อก�าหนดภายในหกเดอืนนบัแต่
วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ดังนั้น ผู้ผลิตเครื่องส�าอางประเภทที่ไม่ต้องล้างออก 
จะต้องใช้วัตถุกันเสียชนิดอ่ืนๆ ทดแทนการใช้สาร Methylisothiazolinone  
เพื่อที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกวางจ�าหน่ายในตลาดสหภาพยุโรป

วัตถุประสงค์

เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย

ท่านผู ้สนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่  
กลุม่ความตกลงด้านอปุสรรคทาง เทคนคิต่อการค้า กองบรหิารมาตรฐานระหว่างประเทศ 
โทร. 02 202 3504 โทรสาร 02 202 3511   E-mail: wto@tisi.go.th หรอืทางเวบ็ไซต์ 
• https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/EEC/15_4997_00_e.pdf
• https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/EEC/15_4997_01_e.pdf
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สมอ. ร่วมกับส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ศูนย์ส่งเสริม
อตุสาหกรรมภาคท่ี 2 จังหวดัพษิณโุลก และสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัตาก จดังานมหกรรม
สินค้ามาตรฐานภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2559 ณ ลานหน้าที่ว่าการอ�าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก ภายในงานได้จัดให้มีพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
โดย นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. ให้เกียรติเป็นประธานมอบให้แก่ผู้ผลิตชุมชน 
จ�านวน 8 ราย โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสด์ิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  
ให้เกียรติเข้าร่วมงาน เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2559 ณ ลานหน้าที่ว่าการอ�าเภอแม่สอด  
จังหวัดตาก

TISI News

Activities&

สมอ. มอบใบรับรอง มผช. 
ในงำนมหกรรมสินค้ำมำตรฐำนภำคเหนือ
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การฝึกอบรมหลักสูตร ข้อก�าหนดและการประยุกต์ใช้ ISO/IEC 17025:2005  
รุ ่นที่ 3 ให้แก่บุคลากรในสถานประกอบการและผู้สนใจ วันที่ 2-3 มีนาคม 2559  
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

สมอ. จัดสัมมนำหลักสูตร ISO/IEC 17025:2005

นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ 
สมอ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนา เรื่อง "มาตรฐานพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย ใส ่ ใจผู ้บริ โภค"  
เพื่ อสร ้ างความรู ้ และความเข ้ า ใจ 
เรื่องการมาตรฐาน และการคุ้มครอง 
ผู ้บริโภค เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2559  
ณ ห้องสบเมย โรงแรมเซ็นทารา แม่สอด
ฮิลล์ รีสอร์ท อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

สมอ. จัดงำนสัมมนำ
เพื่อพัฒนำอุตสำหกรรมไทย
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เมือ่วนัที ่3 มนีาคม 2559 อธบิดีกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม นายสมชาย หาญหิรญั  
ได้รับมอบหมายจากรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรม
สินค้ามาตรฐานภาคเหนือ "Northern Product to ASEAN ณ ลานหน้าที่ว่าการอ�าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก โดยจัดกิจกรรมงานมหกรรมสินค้ามาตรฐานภาคเหนือดังกล่าว  
ได้มีการลงพื้นที่ท�ากิจกรรมอุตสาหกรรมสานอาสา CSR สร้างสรรค์สังคม โดยมี  
นายธวัช ผลความดี เลขาธิการส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมด้วย 
นายพสิฐิ รงัสฤษฎ์วฒุกิลุ นายกอบชยั สงัสทิธสิวสัดิ ์ผูต้รวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 
คณะผูบ้รหิารกระทรวงอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที ่สมอ. และเจ้าหน้าทีส่�านกังานอตุสาหกรรม
จังหวัดเขตพื้นท่ีภาคเหนือ มอบหลอดไฟฟ้าแก่วัดไทยสามัคคี อ�าเภอแม่ระมาด และ 
มอบวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องกรองน�้า และถังเก็บน�้าดื่ม แก่โรงเรียนด่านแม่ละเมา  
อ�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

สมอ. จัดงำนมหกรรมสินค้ำมำตรฐำนภำคเหนือ 
Northern Product to ASEAN
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นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
มหกรรมสินค้าคุณภาพมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้ชื่องาน "47 ปี สมอ.  
ซือ้สินค้าด ีมีมาตรฐาน" เพือ่เปิดโอกาสให้ประชาชนจบัจ่ายสนิค้าทีม่คีณุภาพได้มาตรฐาน
ในราคาโรงงาน เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาของ สมอ. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559  
ณ อาคาร สมอ.

นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีลงนามบันทึก
ความเข้าใจในการรับมอบงานการตรวจประเมินโรงงานระหว่าง สมอ. และหน่วยตรวจ 
(Inspection Body หรือ IB) 14 หน่วยงาน พร้อมกันนั้น ได้จัดให้มีการชี้แจงนโยบาย  
ข้ันตอนวิธีการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อถ่ายโอนงานตรวจสอบเพ่ือการรับรอง 
ให้ภาคเอกชน เพื่ออ�านวยความสะดวก รวดเร็วในการขอรับใบอนุญาต วันที่ 28 มีนาคม 
2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

สมอ. เปิดงำน 
"47 ปี สมอ.
ซื้อสินค้ำดี 

มีมำตรฐำน"

สมอ. ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ IB 14 หน่วยงำน
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นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. ร่วมหารือกับ 7 สมาคมผู้ประกอบการ
เหล็กไทย แก้ปัญหาเหล็กหลังจากท่ีมีการประชุมร่วมกันมาแล้วถึง 3 คร้ัง เร่งรัดจัดท�า
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ�านวน 24 มาตรฐาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน 
กันยายน 2559 จ�านวน 7 มาตรฐาน เช่น เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน (มอก.1479-2541) 
เหลก็ลวดคาร์บอนต�า่ (มอก. 348-2548) เหลก็คาร์บอนทรงแบนรีดร้อน (มอก. 528-2540) 
เป็นต้น มาตรฐานทั่วไปน�ามาทบทวนเป็นมาตรฐานบังคับ 9 มาตรฐาน เช่น ท่อเหล็กกล้า
ไร้สนิม และมาตรฐานก�าหนดใหม่อยู่ระหว่างจัดท�า 2 มาตรฐาน เช่นเหล็กกล้าไร้สนิม  
ออสเทนไนต์ ส�าหรับงานตกแต่ง ส่วนที่เหลือเป็นมาตรฐานทั่วไป นอกจากนี้ขอร่วมมือ 
ให้เข้มงวดในการตรวจติดตามการน�าเข้าเหล็กไม่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งจัดสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อลดการท�างานซ�้าซ้อน ลดระยะเวลา 
การออกใบอนุญาต เกิดความเข้าในแนวทางการปฏิบัติงานที่ตรงกันคาดช่วยให้เศรษฐกิจ
การค้าการลงทุนเหลก็ในประเทศเตบิโตขึน้ เมือ่วนัที ่23 มีนาคม 2559  ณ โรงแรมอโนมา 
แกรนด์ กรุงเทพฯ

สมอ. หำรือ 7 สมำคมเหล็กแก้ปัญหำเหล็กล้นตลำด
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สมอ. จัดสัมมนาเร่ือง การก�ากับ
ดูแลผลิตภัณฑ์ของเล ่นให ้ เป ็นไปตาม
กฎหมาย ให้แก่ผู ้ประกอบของเล่นใน 
จังหวัดราชบุรี จ�านวน 150 คน เพ่ือให ้
ความรู้ความเข้าแก่ผู้ประกอบการในการ
ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่าง
สม�่าเสมอ และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันในระดับอาเซียน เมื่อวันที่ 
24 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ 
จังหวัดราชบุรี

สมอ. จัดสัมมนำให้ควำมรู้
ผู้ประกอบของเล่นในจังหวัดรำชบุรี
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นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการ สมอ.  
ให้เกยีรตเิป็นประธานเปิดการสัมมนา เร่ือง มาตรฐานพฒันา
อุตสาหกรรมไทย ใส่ใจผู้บริโภค โดยมีผู้ประกอบการ ผู้ผลิต 
หน่วยงานภาครฐั และผูบ้รโิภค เข้าร่วมสัมมนาจ�านวน 93 คน  
ภาคบ่ายเป็นการอภิปรายเร่ือง บทบาทการก�ากับดูแล 
การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมี 
ผู้ร่วมอภปิรายจากส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
และ สมอ. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเนวาด้า 
คอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี

สมอ. จัดสัมมนำ
ให้ควำมรู้เรื่องมำตรฐำน
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เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแอบอ้างชื่อ สมอ. เพื่อขอการสนับสนุน

ให้ลงโฆษณาในหนังสือรายงานประจ�าปี และเอกสารเผยแพร่ของทาง สมอ. นั้น  

ขอเรียนว่า สมอ. ไม่มีนโยบายในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์จัดท�าฉบับพิเศษ 

โดยวธิกีารขอรับการสนบัสนนุงบประมาณจากผูป้ระกอบการ หาก สมอ. จะด�าเนนิ

การจดัท�าจะด�าเนนิการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน  จงึขอแจ้งเตอืนผู้ประกอบ

การอย่าได้หลงเชื่อในหนังสือขอการสนับสนุนการจัดท�าหนังสือรายงาน 

ฉบับพิเศษใดๆ  ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว 

อย่าหลงเชื่อ
ผู้แอบอ้ำงขอกำรสนับสนุนกำรโฆษณำ 

กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าท่ี สมอ. และเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ เข้าไปตรวจ

สินค้าในร้านจ�าหน่ายต่างๆ สมอ. ขอเรยีนว่าการปฏบิตัหิน้าทีต่รวจร้านจ�าหน่ายนัน้ 

เจ้าหน้าที่ของ สมอ. จะแสดงบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ สมอ. ที่ออกให้โดย 

สมอ. (ตามความในมาตรา 45 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2511) และแสดงบัตรทุกครั้งก่อนที่จะตรวจสินค้าภายใน หากเจ้าของร้าน 

มีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่โทร. 02 202 3429, 02 202 3517

เตือนร้ำนจ�ำหน่ำยทั่วประเทศ  
ระวังมิจฉำชีพปลอมตัวเป็นเจ้ำหน้ำที่



ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
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