
E-MAGAZINE
ปีที่ 40 ฉบับที่ 471 กันยายน 2557

68

ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
กระทรวงอุตสำหกรรม http://www.tisi.go.th

ประชาชนมั่นใจ สินค้าทั่วไทยมี

ขับเคลื่อน มอก.9999
มอก. ”“

สยำยปีกสร้ำงเครือข่ำยกำรตรวจผลิตภัณฑ์ มอก. ทั่วประเทศ

สมอ. kick off โครงกำร



4

16

E-MAGAZINE
ปีที่ 40 ฉบับที่ 471 กันยายน 2557

68

สกู๊ปพิเศษ

WTO/TBT

TISI News 
& Activities

แจ้งเตือนผู้ประกอบกำร

เรื่องประจำาฉบับ

10

2 สมอสาร

ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่ำงไร
ให้มีควำมสุข



22
WARNING 34

สมอ. kick off โครงการ “ประชาชนมั่นใจ สินค้าทั่วไทยมี มอก.” 
ขับเคลื่อน มอก.9999 สยายปีกสร้างเครือข่ายการตรวจผลิตภัณฑ์ มอก. ทั่วประเทศ

3TISI E-magazine

อาหารฮาลาลของไทย





การตรวจผลิตภัณฑ์ มอก. ทั่วประเทศ 
ขับเคลื่อน มอก.9999 สยายปีกสร้างเครือข่าย

เรื่องประจำาฉบับ
สมอ. kick off โครงกำร 
“ประชำชนมั่นใจ สินค้ำทั่วไทยมี มอก.”



สยายปีกสร้างเครือข่ายการตรวจผลิตภัณฑ์ มอก. ทั่วประเทศ

เรื่องประจำาฉบับ

สมอ. จดัท�ำโครงกำร “ประชำชนม่ันใจ สินค้ำทัว่ไทยมี มอก.” ตำมยทุธศำสตร์และนโยบำย

รฐับำลในกำรเพิม่ศกัยภำพทำงเศรษฐกจิของประเทศ เพือ่กำรสร้ำงควำมเจรญิเตบิโตทำงเศรษฐกจิอย่ำง

ยัง่ยนืและเป็นธรรม โดยมเีป้ำหมำยส�ำคัญเพือ่กำรพฒันำอตุสำหกรรมอย่ำงยัง่ยนืและประโยชน์สขุของ

ประชำชน โดยบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันของหน่วยงำนภำยในกระทรวงอุตสำหกรรมระหว่ำง สมอ. 

และส�ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ 

เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2557 กระทรวงอุตสำหกรรม จัดพิธีลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ (MoU) 

ระหว่ำงส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) โดย นำยอุฤทธิ์  ศรีหนองโคตร เลขำธิกำร 

สมอ. และส�ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด  เพื่อบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกัน จ�ำนวน 2 ฉบับ  

สมอ. kick off โครงการ “ประชาชนมั่นใจ สินค้าทั่วไทยมี มอก.”

ขับเคลื่อน มอก.9999
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 ฉบับแรก เป็นควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมและขับเคลื่อน มอก. 9999 มำตรฐำนแนวทำง

เศรษฐกิจพอเพียงภำคอุตสำหกรรมสู่กำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืน โดย สมอ. ให้ควำมสนับสนุนด้ำนวิชำกำร 

ผู้เชี่ยวชำญ และกิจกรรมสนับสนุนต่ำงๆ เพื่อขับเคลื่อนกำรน�ำมำตรฐำน มอก.9999 เล่ม 1-2556 

แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงภำคอุตสำหกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลอย่ำงกว้ำงขวำง ส่วน

ส�ำนกังำนอตุสำหกรรมจงัหวดัจะมอบหมำยเจ้ำหน้ำทีเ่ข้ำรบักำรฝึกอบรม เสรมิสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจ

ในข้อก�ำหนดของ มอก.9999 

 เพื่อให้สำมำรถถ่ำยทอดให้แก่สถำนประกอบกำรและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้สำมำรถน�ำไป

ประยุกต์ใช้ในสถำนประกอบกำรได้อย่ำงเกิดประสิทธิผล เพรำะเป็นที่ยอมรับแล้วในหลำยภำคส่วนทั้ง

ภำคกำรเกษตร ภำคกำรศึกษำ ฯลฯ  ได้มีกำรน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบำท

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ไปใช้ว่ำสำมำรถสร้ำงระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง

ทัง้ภำยนอกและภำยใน อำศยัควำมรอบรู ้รอบคอบ และระมัดระวงัในกำรน�ำวชิำกำรมำใช้ในกำรวำงแผน

กำรด�ำเนนิกำรทกุขัน้ตอน เสรมิสร้ำงพืน้ฐำนจติใจของคนในชำตใิห้มจีติส�ำนกึในคณุธรรมควำมซือ่สตัย์

สุจริต ด�ำเนินชีวิตด้วยควำมอดทน มีสติรอบคอบด้วยหลักควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล และน�ำไป

ใช้เป็นหลักปฏิบัติในกำรด�ำเนินชีวิตได้ 
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กระทรวงอุตสำหกรรม ตระหนักถึงควำมส�ำคัญดังกล่ำว จึงมีนโยบำยน�ำหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง มำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรมให้เกิดกำรพัฒนำที่สมดุลและยั่งยืน

ในทุกมิติ และมอบหมำยให้ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ก�ำหนดมำตรฐำน มอก.9999 

เล่ม 1-2556 แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงภำคอุตสำหกรรมขึ้น เพื่อเป็นแนวทำงให้สถำนประกอบกำรใน

ภำคอตุสำหกรรม รวมท้ังองค์กรในห่วงโซ่อุปทำนน�ำไปปฏบัิต ิและประยกุต์ใช้ให้เป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั 

เพือ่ให้เกดิกำรพัฒนำในภำพรวมของประเทศ ทีไ่ม่เพยีงพฒันำธรุกจิเท่ำนัน้ ยงัเป็นกำรพฒันำสงัคม และ

สิ่งแวดล้อม และเป็นกำรพัฒนำที่สมดุล มั่นคง ยั่งยืนและมีควำมสุข

บันทึกความเข้าใจ ฉบับที่ 2  เป็นควำมร่วมมือในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำน

กำรตรวจควบคุมสถำนท่ีจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่มีพระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดให้ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน 

และจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้ำด้อยคุณภำพในแต่ละจังหวัด เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้

รับควำมปลอดภัยจำกกำรใช้สินค้ำอุตสำหกรรม โดยจัดกำรฝึกอบรมกำรตรวจควบคุมร้ำนจ�ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีอุตสำหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ให้สำมำรถตรวจควบคุมร้ำน

จ�ำหน่ำยในพืน้ทีไ่ด้อย่ำงถกูต้อง รวมทัง้เป็นเครอืข่ำย(Network) ของ สมอ. ในกำรรบัเรือ่งรำวร้องเรยีน

เกี่ยวกับสินค้ำด้อยคุณภำพจำกประชำชนในพื้นที่ โดยมี สมอ. เป็นผู้สนับสนุนควำมรู้ทำงวิชำกำรรวม

ทั้งเป็นวิทยำกรในกำรฝึกอบรม  เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรตรวจควบคุมสถำนที่จ�ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์ที่มีพระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดให้ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน(มำตรฐำนบังคับ) และเป็นศูนย์รับ

เรือ่งร้องเรยีนเกีย่วกบัสนิค้ำด้อยคณุภำพ เพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภคให้ได้รบัควำมปลอดภยัจำกกำรใช้สนิค้ำ

ที่ไม่ได้มำตรฐำนในพื้นที่ 
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สมอ. ด�ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมให้แก่เจ้ำหน้ำที่จำกอุตสำหกรรมจังหวัดจ�ำนวน 5 ครั้ง 5 

ภูมิภำค ได้แก่ ครั้งที่ 1 ภำคกลำง ที่กรุงเทพมหำนคร  ครั้งที่ 2 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัด

ขอนแก่น  ครั้งที่ 3 ภำคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 4 ภำคตะวันออก ที่จังหวัดชลบุรี และครั้งที่ 5 

ภำคใต้  ทีจั่งหวดัสรุำษฎร์ธำน ีในเดอืนกนัยำยน 2557 ทีผ่่ำนมำ โดยมเีจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนอตุสำหกรรม

จังหวัดเข้ำรับกำรฝึกอบรมกว่ำ 200 คน 

กำรฝึกอบรมดังกล่ำว เป็นกำรฝึกอบรม เชิงปฏิบัติกำร ซึ่งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะได้ร่วม

ตรวจสถำนทีจ่�ำหน่ำยสนิค้ำ มอก. ร่วมกบัพนกังำนเจ้ำหน้ำทีข่อง สมอ. ตำม พ.ร.บ.มำตรฐำนผลติภณัฑ์

อุตสำหกรรม พ.ศ.2511  เทคนิคและขั้นตอนกำรตรวจร้ำนจ�ำหน่ำย กำรฝึกปฏิบัติตรวจสอบผลิตภัณฑ์

ไม่ได้มำตรฐำน และกำรฝึกปฏิบัติกำรตรวจควบคุมร้ำนจ�ำหน่ำยในพื้นที่ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เหล็ก  

เครือ่งใช้ไฟฟ้ำและอิเลก็ทรอนกิส์ และโภคภณัฑ์ เพือ่ให้ผูเ้ข้ำรบักำรอบรมได้มคีวำมรูท้ัง้ภำคทฤษฎแีละ

ภำคปฏบิตั ิสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรปฏบิตังิำนในพืน้ทีไ่ด้ต่อไปอย่ำงถกูต้องตำม พ.ร.บ. และหลักวชิำกำร 

สำมำรถแนะน�ำให้ร้ำนจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมปฏิบัติได้ถูกต้องตำมกฎหมำย และผู้บริโภคเกิด

ควำมมั่นใจในสินค้ำที่มีเครื่องหมำยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม(มอก.) ซึ่งผู้ได้รับประโยชน์จำก

ควำมร่วมมือในครั้งนี้ ก็คือ ประชำชน ที่จะได้รับกำรคุ้มครองควำมปลอดภัย สำมำรถเลือกซื้อเลือกใช้

สนิค้ำทีม่คีณุภำพ ได้มำตรฐำนจำกร้ำนจ�ำหน่ำยทีป่ฏบิตัติำมกฎหมำย อนัเป็นกำรสนองนโยบำยในกำร

คืนควำมสุขให้กับประชำชนของรัฐบำล  

พร้อมนี้ได้มอบหมำยให้ส�ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสินค้ำ 

ด้อยคุณภำพ ประชำชนสำมำรถแจ้งได้ที่ส�ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด สนใจสอบถำมข้อมูล

เพิ่มเติม ได้ที่ ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.)  0 2202 3429  0 2202 3518 หรือ

ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tisi.go.th 
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อย่ำงไรให้มีควำมสุข
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สกู๊ปพิเศษ

ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่ำงไร 
ให้มีควำมสุข

เดือนนี้ส�ำหรับหลำย ๆ คนที่มีอำยุครบ 60 ปีคงจะเป็นช่วงเวลำที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป
อย่ำงมีนัยส�ำคัญ เนื่องจำกเป็นเดือนแห่งกำรสิ้นสุดกำรท�ำงำนอันยำวนำนของบุคลำกรหลำย
ท่ำนขององค์กรในวัย 60 ปี  หรือที่รู้จักกันดีว่ำ “เกษียณอำยุรำชกำร”  นั่นเอง หลำยท่ำนอำจ
จะรู้สึกใจหำยที่ไม่ต้องตื่นแต่เช้ำเพื่อไปท�ำงำนประจ�ำที่ท�ำมำหลำยสิบปี  ไม่ต้องรับผิดชอบงำน
ในหน้ำที่ที่ต้องท�ำให้ส�ำเร็จภำยในเวลำที่ก�ำหนด  ไม่ต้องเข้ำประชุมถกเถียงกับเพื่อนร่วมงำน
หรือลูกค้ำอีกต่อไป  ควำมเครียดในกำรท�ำงำนดู
เหมอืนจะหำยไป  แต่ในอกีด้ำนหนึง่  คงเริม่คดิถงึ
ชีวิตสังคมในท่ีท�ำงำนท่ีต่อไปนี้จะคุยกับใคร  
จะได้ฟังหรือเล่ำเรื่องซุบซิบนินทำให้ใครฟัง จะมี
งำนสงัสรรค์เหมอืนเดมิทีไ่หน  และส�ำหรบัหลำย
คนที่เคยเป็นผู้บริหำร จะสั่งหรือใช้ใครพิมพ์งำน
หรอืตดิต่อส่งข่ำวต่ำง ๆ  ในเมือ่เลขำท่ีเคยมีหำยไป 
ใครจะขับรถไปรับตัวเองหรือลูกเมียหรือวิ่งงำน
สำรพัดในเมื่อคนขับรถก็จะหำยไป ด้วย  นั่นเป็น
เรื่องที่  “น่ำใจหำย” ส�ำหรับหลำยๆ  คน  จึงเป็น
เรื่องที่จะต้องคิดและจะใช้ชีวิตหลังเกษียณ
อย่ำงไรให้มคีวำมสขุ สมอ สำร ฉบบันีม้ข้ีอคดิกำร
ใช้ชีวิตหลังเกษียณมำฝำกกันค่ะ
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1. จัดระเบียบชีวิตของตนเองเสียใหม่ 
ชีวิตที่ต้องอยู่กับครอบครัว อยู่กับลูกหลำน สังคม
และชมุชน และต้องเป็นชวีติทีไ่ม่อยูน่ิง่เฉย ต้องมอง
หำกิจกรรมท�ำ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับบุคคลอื่นๆ 
และกลับมำเยี่ยมเยือนเพื่อนๆ ในที่ท�ำงำนเก่ำบ้ำงใน
ยำมที่มีโอกำส  แม้เรำไม่ได้ท�ำงำนแล้วก็ตำม กำรไป
มำหำสู่กันจะเป็นกำรสร้ำงควำมอบอุ่น ให้กับตนเอง
และเพื่อนๆ น้อง ๆ 

2. เพิ่มจิตอำสำและจิตสำธำรณะ  คนเรำเป็นสัตว์สังคม ที่ไม่สำมำรถอยู่ตัวคนเดียวได้ 
ต้องมีเพื่อนฝูง ที่ส�ำคัญอย่ำปลีกตัวไปวิเวกอยู่อย่ำงเดียวดำย  ในฐำนะที่เรำเป็นคนของจังหวัด  
อำศยัอยูใ่นจงัหวดั อำศัยอยูใ่นเขตเทศบำล อำศยัอยูใ่นชมุชน ควรเสนอตวัเข้ำไปมบีทบำท ช่วย
เหลืองำนขององค์กรและชุมชนตำมสมควรและปรำรถนำ เช่น ช่วยเหลือกิจกรรมของจังหวัด 
เทศบำลเมอืง เมือ่มหีนงัสอืขอควำมอนเุครำะห์รบัเป็นกรรมกำรชมุชน กรรมกำรสถำนศกึษำ ที่
ปรึกษำโรงเรียน ช่วยเหลือ วัดวำอำรำม ในชุมชนของตนเอง

3. ใช้วิชำชีพให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  จัดเวลำกับชีวิตตนเอง กระท�ำในสิ่งที่ตนเอง
ชอบและถนัด จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองและชุมชน

4. อำหำรกำรกินรวมทั้งอำหำรเสริมที่มีประโยชน์  เป็นเรื่องที่มีควำมส�ำคัญของชีวิต 
เพรำะกำรรับประทำนอำหำร เป็นกำรเพิ่มก�ำลังกำยที่แข็งแรง เพิ่มพลังทำงสมอง ไม่ทำนมัน 
หวำน และเค็มเกินไป

5. ออกก�ำลังกำยอย่ำงสม�ำ่เสมอ อย่ำละเลยกำรออกก�ำลงักำย และไม่หกัโหมจนเกนิวยั

1

2

3

4

5
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เอกสารอ้างองิ
www.Environment California.orq , www.babybestbuy .in.th
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม หวันมยางดดูเล่น มอก.1025-2539

6. ท่องเที่ยวในที่ต่ำงๆ เป็นกำรพักผ่อน
ร่ำงกำยทีด่ใีนอกีรปูแบบหนึง่ กำรได้เหน็บรรยำกำศ
ที่สวยงำมในที่ต ่ำงๆ จะท�ำให้จิตใจรู ้ สึกสดชื่น  
ผ่อนคลำย

7.  สนทนำธรรมะกับพระคุณเจ้ำในเวลำอัน
สมควร และกำรบริจำคเพ่ือบ�ำรุงศำสนสถำนในฐำนะ
พุทธศำสนิกชนหรือศำสนำอื่นใด ที่ท่ำนให้ควำมนับถือ 
หลงัจำกทีเ่กษยีณอำยรุำชกำรแล้วจะมีเวลำมำกขึน้ กำร
ร่วมสนทนำกับพระคุณเจ้ำ น่ำจะอุดมด้วยประโยชน์ มำกมำยมหำศำล ธรรมะและข้อคิด
ของพระคุณเจ้ำจะเป็นแนวทำงในกำรน�ำไปปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันได้อย่ำงดีเยี่ยม 

8.  ตรวจร่ำงกำยประจ�ำปี เป็นควำมจ�ำเป็นสงูสดุของชวีติ ทีจ่ะมสีขุภำพร่ำงกำยทีแ่ขง็
แรงปรำศจำกโรคภยัไข้เจบ็  อย่ำงไรกต็ำมกำรตรวจร่ำงกำยประจ�ำปีจะมีควำมเชือ่มโยงกนัอย่ำง
แนบแน่นกับกำรออกก�ำลังกำยเป็นประจ�ำ นั่นเอง

จำกท่ีกล่ำวมำเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกำรด�ำเนินชีวิตท้ำยที่สุดแล้วชีวิตหลังเกษียณจะ
มีควำมสุขได้อย่ำงไรก็ต้องขึ้นอยู่กับ “ความรักและความเข้าใจ” ของคนในครอบครัว ส�ำคัญ
มำกกว่ำกิจกรรมท่ีว่ำมำท้ังหมดในข้ำงต้น คนในวัยสูงอำยุเมื่อต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่คุ้นชิน
มำเป็นเวลำนำน อำรมณ์อำจจะแปรปรวนได้เมื่อรู้สึกเครียด คนในครอบครัวหรือลูกหลำนจึง
ควรให้ควำมเข้ำใจและหำกจิกรรมท่ีสำมำรถท�ำร่วมกนัได้จะช่วยให้ภำวะกดดนัต่ำงๆ ของคนวยั
เกษียณลดลงตำมไปด้วย

6

7

8
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WTO/TBT

WTO/TBT

WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/670

ผลิตภัณฑ์ Smoke detectors (ICS:  13.220.20 and 13.220.50; HS:  
8531.10).

เรื่อง Fire protective signalling systems:  Self-contained smoke 
detectors

เจ้ำของกฎระเบียบ อิสราเอล

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 60 วันหลังจากประกาศลงใน Official Gazette

เนื้อหำโดยสรุป แก้ไขมาตรฐานระบบป้องกันไฟ: อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบ Self 
contained

สมอ. เป ็นหน ่วยงำนที่ เป ็นแกนกลำงในกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีตำมมติ 
คณะรัฐมนตรี ในเร่ืองควำม ตกลงว่ำด้วยอุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ (Agreement on  
technical barriers To Trade: TBT) ภำยใต้องค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) จึงได้สรุปสำระส�ำคัญ
ของกฎระเบียบด ้ำนเทคนิคและมำตรฐำนระหว ่ำงกันของประเทศสมำชิก WTO  
มำให้ทรำบกันอยู่เสมอใน สมอ สำร เป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลทำงกำรค้ำ ซึ่งจะช่วย
ลดต้นทุนและเอื้อประโยชน์ต่อกำรค้ำ รวมทั้งส่งเสริมประเทศสมำชิกให้ควำมช่วยเหลือด้ำน
วชิำกำรในกำรจดัท�ำและใช้บงัคบักฎระเบยีบด้ำนเทคนคิและมำตรฐำนแก่ประเทศก�ำลงัพฒันำ 

โดยสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดฉบับเต็มได้ที่ http://www.tisi.go.th/wto/notif.php 
และหำกท่ำนใดมีข้อสงสัยหรือต้องกำรทรำยละเอียดเพิ่มเติม สำมำรถติดต่อได้ที่ กองบริหำร
มำตรฐำนระหว่ำงประเทศ กลุม่ควำมตกลงด้ำนอุปสรรคทำงเทคนคิต่อกำรค้ำ โทรศัพท์ 0 2202 
3504
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WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/671

ผลิตภัณฑ์ Hydrochloric acid (HS: 2806.10; ICS: 71.100.80).

เรื่อง Chemicals used for treatment of water intended for human 
consumption: Hydrochloric acid

เจ้ำของกฎระเบียบ อิสราเอล

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 60 วันหลังจากประกาศลงใน Official Gazette

เนื้อหำโดยสรุป แก้ไขมาตรฐานสารเคมี Hydrochloric acid ที่ใช้ในการบ�าบัดน�้า
ดื่ม

WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/672

ผลิตภัณฑ์ Aviation turbine fuel (HS:  2710.19; ICS: 75.160.20).

เรื่อง Aviation Turbine Fuel

เจ้ำของกฎระเบียบ อิสราเอล

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 60 วันหลังจากประกาศลงใน Official Gazette

เนื้อหำโดยสรุป แก้ไขมาตรฐานน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับเครื่องบินไอพ่น
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WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/673

ผลิตภัณฑ์ Cotton wool (HS:  3005.90 and 5601.21; ICS:  11.040.30, 
11.120.20 and 59.080.99).

เรื่อง Absorbent cotton wool and its substitutes

เจ้ำของกฎระเบียบ อิสราเอล

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 60 วันหลังจากประกาศลงใน Official Gazette

เนื้อหำโดยสรุป แก้ไขมาตรฐานส�าลีและสิ่งทดแทน

WTO Type and no. G/TBT/N/ISR/674

ผลิตภัณฑ์ Automotive natural gas (HS: 2711; ICS: 75.060).

เรื่อง Automotive natural gas

เจ้ำของกฎระเบียบ อิสราเอล

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 60 วันหลังจากประกาศลงใน Official Gazette

เนื้อหำโดยสรุป มาตรฐานก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในยานยนต์

หมำยเหต ุ สำมำรถอ่ำนรำยละเอยีดฉบบัเตม็ได้ที ่http://www.tisi.go.th/wto/notif.php
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TISI News & Activities

ดร. วิฑูรย์  สิมะโชคดี  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธำนกำรลงนำมบันทึก
ควำมเข้ำใจ (MoU) ระหว่ำงส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) โดย นำยอุฤทธิ์  
ศรีหนองโคตร เลขำธิกำร สมอ. และส�ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด  เพื่อบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมและขับเคลื่อน มอก. 9999 มำตรฐำนแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
ภำคอุตสำหกรรมสู่กำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืน และควำมร่วมมือในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำน
กำรตรวจควบคุมร้ำนจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์มำตรฐำนบังคับ เพื่อคุ ้มครองผู ้บริโภคให้ได้รับ 
ควำมปลอดภัยจำกกำรใช้สินค้ำ เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพฯ  

กระทรวงอุตสำหกรรมขับเคล่ือน มอก.9999 สู่กำรปฏิบัติ 
และพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรตรวจควบคุม

ร้ำนจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์มำตรฐำนบังคับ
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ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง  
“กำรตรวจร้ำนจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์มำตรฐำนบังคบั” คร้ังที ่1 ตำมโครงกำรประชำชนมัน่ใจ สนิค้ำ
ทั่วไทยมี มอก. ให้แก่เจ้ำหน้ำที่จำกส�ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดในเขตพื้นที่ภำคกลำง พร้อม
ลงพืน้ทีฝึ่กปฏบิตักิำรตรวจร้ำนจ�ำหน่ำย เพือ่ให้สำมำรถน�ำควำมรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ในกำรตรวจตดิตำม
ได้อย่ำงถูกต้อง เมื่อวันที่ 1-2 กันยำยน 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพฯ  

ฝึกอบรมกำรตรวจร้ำนจ�ำหน่ำย มอก.
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 นายอุฤทธ์ิ ศรีหนองโคตร  เลขาธิการส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
เป็นประธำนเปิดกำรสมัมนำเชงิปฏิบติักำร เร่ือง “กำรตรวจร้ำนจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์มำตรฐำนบงัคบั”  
ตำมโครงกำรประชำชนมัน่ใจ สนิค้ำทัว่ไทยม ี มอก. ครัง้ที ่2  ให้แก่เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนอตุสำหกรรม
จังหวัดในเขตพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน 20 จังหวัด กว่ำ 70 คน พร้อมลงพื้นที่ 
ฝึกปฏบิตักิำรตรวจร้ำนจ�ำหน่ำยในพืน้ทีจ่ริง เมือ่วนัที ่ 4-5 กันยำยน 2557 ณ โรงแรมพลูแมน 
ขอนแก่น รำชำ ออร์คดิ

อบรมกำรตรวจร้ำนจ�ำหน่ำย มอก. ครั้งที่ 2
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ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม จดัฝึกอบรมส่งเสรมิควำมรูด้้ำนมำตรฐำน
ระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อม มอก./ISO 14001:2004 แก่นกัศกึษำมหำวทิยำลยัขอนแก่น ระหว่ำง
วนัที ่5-7 กนัยำยน 2557 ณ มหำวทิยำลยัขอนแก่น  เพือ่สร้ำงพืน้ฐำนควำมรูสู้ก่ำรประกอบอำชพี
ในอนำคต โดยได้รบัเกยีรตจิำกเลขำธกิำรส�ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม นำยอฤุทธิ์ 
ศรีหนองโคตร เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรฝึกอบรม โดยมีนักศึกษำสนใจเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม 
กว่ำ 200 คน 

อบรม มอก./ISO 14001 แก่นักศึกษำ ม.ขอนแก่น
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นางรชัดา อสิระเสนารกัษ์  รองเลขาธกิารส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
(สมอ.)  เป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง “กำรตรวจร้ำนจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
มำตรฐำนบงัคบั” ตำมโครงกำรประชำชนมัน่ใจ สนิค้ำทัว่ไทยม ี มอก. ครัง้ที ่3  ให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี
ส�ำนกังำนอตุสำหกรรมจังหวดัในภำคเหนอื จ�ำนวน 17 จงัหวดั ซึง่ให้ควำมสนใจเข้ำร่วมกำรสมัมนำ
เป็นจ�ำนวนมำก  เมือ่วนัที ่8-9 กนัยำยน 2557 ณ โรงแรมฮอลเิดย์อนิน์ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

สมอ. จัดอบรม สอจ. ตรวจร้ำนจ�ำหน่ำย มอก.
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นายอฤุทธิ ์ศรหีนองโคตร  เลขาธกิาร สมอ.  เป็นประธำนเปิดกำรสมัมนำเชงิปฏบัิตกิำร 
เรือ่ง “กำรตรวจร้ำนจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์มำตรฐำนบงัคบั”  ตำมโครงกำรประชำชนมัน่ใจ สินค้ำท่ัว
ไทยม ี มอก. ครัง้ที ่4  ให้แก่เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนอตุสำหกรรมจงัหวดัในภำคตะวนัออก เพือ่ให้ควำม
รูเ้ข้ำใจในภำคทฤษฏ ีและภำคปฏบิตัใินกำรตรวจร้ำนจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม (มำตรฐำน
บงัคบั) เมือ่วนัที ่11 -12   กนัยำยน 2557 ณ โรงแรมลองบชี กำร์เด้น และสปำ จงัหวดัชลบุรี

อบรมเจ้ำหน้ำที่ สอจ. ตรวจร้ำนจ�ำหน่ำย
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ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) จดัสมัมนำผูป้ระกอบกำร “กำรเพิม่
ประสทิธภิำพในกำรตรวจสอบรบัรอง” เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนนุ ให้ผูป้ระกอบกำรมคีวำมรูเ้ข้ำใจท่ี
ถกูต้องเก่ียวกบักำรขอใบอนญุำต พร้อมชีแ้จงสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรแก้ไขปรบัปรงุหลกัเกณฑ์กำร
ตรวจสอบเพือ่กำรอนญุำตลดควำมซ�ำ้ซ้อนในกำรท�ำงำน เมือ่วนัที ่23 -24 กนัยำยน 2557 ณ โรง
แรมลองบชี กำร์เด้น แอนด์ สปำ จงัหวดัชลบรุี

สมอ. จัดสัมมนำผู้ประกอบกำร
เพิ่มประสิทธิภำพตรวจสอบรับรอง
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นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนชิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม เข้ำเยีย่มชมกำรท�ำงำน 
และรบัฟังกำรด�ำเนนิงำนของส�ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม (สมอ.) เมือ่วนัท่ี 24 
กนัยำยน 2557 โดยม ีนำยอฤุทธิ ์ศรหีนองโคตร เลขำธกิำร สมอ. พร้อมคณะผูบ้รหิำร และเจ้ำ
หน้ำที ่สมอ. ให้กำรต้อนรบั ณ ห้องประชมุ 230 ชัน้ 2 อำคำร สมอ.  

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม
เข้ำเยี่ยมชม สมอ.
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นายอฤุทธิ ์ศรหีนองโคตร เลขาธกิาร สมอ. เป็นประธำนในพธิเีปิดกำรฝึกอบรมหลักสูตร
เสรมิสร้ำงและพฒันำสมรรถนะบคุลำกรเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนให้แก่บคุลำกรของ 
สมอ. เมือ่วนัที ่26 -28 กนัยำยน 2557 ณ สวนนงนชุพทัยำ จงัหวดัชลบรุี 

พัฒนำบุคลำกร สมอ. 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน
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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 

34 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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