โครงการจัดสัมมนา
เรื่อง “ราน มอก.” กับผลกระทบตอผูประกอบการและผูบริโภค
ประจําปงบประมาณ 2560
1. หลักการและเหตุผล
สํา นั กงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุต สาหกรรม (สมอ.) ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห งชาติ ซึ่ง มี
บทบาทโดยตรงในการคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค ผานกระบวนการกําหนดมาตรฐาน กระบวนการ
ตรวจสอบรับรองมาตรฐาน และกระบวนการตรวจติดตามคุณภาพของสินคาภายหลังการไดรับใบอนุญาต เพื่อ
เปนหลักประกันในดานการรักษาคุณภาพมาตรฐาน ซึ่ง สมอ. ไดมีการรณรงคผานสื่อและกิจกรรมหลากหลาย
และในปงบประมาณ 2559 สํา นักงานไดดําเนินการจัดใหมีการเปดตั วโครงการ “ร า น มอก.” ขึ้ น โดยมี
กิจกรรมการมอบปายสัญลักษณ “ราน มอก.” สําหรับรานจําหนายผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เปนไปตามเกณฑ
เพื่อเปนการสงเสริมและประกาศเกียรติคณ
ุ ใหกับผูประกอบการรานจําหนายที่ใสใจผูบริโภค
เพื่อเปนการสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมโครงการ “ราน มอก.” ใหมีความแพรหลายเปนที่รูจัก
และเปนการสนับสนุนนโยบายที่ทางรัฐบาลสงเสริมใหเพิ่มขีดความสามารถผูประกอบการในเวทีการคาสากล
และคุมครองผูบริโภคใหปลอดภัยจากการใชผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กองสงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐาน
จึงไดจัดทําโครงการสัมมนา เรื่อง “ราน มอก.” ขึ้น ภายใตชื่อการสัมมนา เรื่อง “ราน มอก.” กับผลกระทบ
ตอผูประกอบการและผูบริโภค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธโครงการ “ราน มอก.” ลงสูพื้นที่สวน
ภูมิภาคเพื่อใหเปนที่รูจัก และยังเปนการกระจายโอกาสใหเกิดการพัฒนาผูประกอบการรานจําหนายไดอยาง
ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อประชาสัมพันธและสรางการรับรูใหประชาชนทราบถึงความสําคัญของการเลือกซื้อ/
เลือกใชผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมาย มอก. และมีความเชื่อมั่นในเครื่องหมาย มอก. ที่แสดงบนผลิตภัณฑ
2.2 เพื่อสรางความตระหนักและสงเสริมสนับสนุนรานจํา หนายสินคาในการนําสินคาที่แสดง
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) มาจําหนาย
2.3 เพื่อใหผูบริโ ภคได รั บความปลอดภัยจากการเลือกซื้อเลื อกใช ผลิ ตภั ณฑ ที่มี เครื่องหมาย
มาตรฐาน
2.4 เพื่อเปนการประชาสัมพันธโครงการ “ราน มอก.” และเชิญชวนใหผูประกอบการรา น
จําหนายสมัครเขารวมโครงการ “ราน มอก.”
3. กลุมเปาหมาย
ผูป ระกอบการรานจําหนายทั่วประเทศ
4. วิธีการดําเนินการ
4.1 การบรรยายใหความรูเกี่ยวกับโครงการ “ราน มอก.”
- สถานการณ
- สมอ.กับการมาตรฐาน
- การคุมครองผูบริโภค
- หลักเกณฑและเงื่อนไขโครงการ “ราน มอก.”
- ผลกระทบตอผูประกอบการและผูบริโภค
- ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ “ราน มอก.”
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- การประกาศเกียรติคุณ “ราน มอก.”
4.2 การอภิปราย เรื่อง “เปนราน มอก. ดีอยางไร”
4.3 การรับสมัครผูประกอบการรานจําหนายเขารวมโครงการ “ราน มอก.”
4.4 การตรวจเยี่ยมผูประกอบการรานจําหนายประเภท Modern Trade ที่ผานเกณฑไดรับ
มอบปาย “ราน มอก.” และผูประกอบการรานจําหนายที่สมัครเขารวมโครงการ
“ราน มอก.”
5. วิทยากร
- สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)
- รานจําหนายประเภท Modern Trade ที่ผานเกณฑไดรับมอบปาย “ราน มอก.”
7. กําหนดเวลา/สถานที่
- ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม
- ครั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
- ครั้งที่ 3 จังหวัดนครสวรรค
- ครั้งที่ 4 จังหวัดอุดรธานี
- ครั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม
- ครั้งที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี
- ครั้งที่ 7 จังหวัดขอนแกน
- ครั้งที่ 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ครั้งที่ 9 จังหวัดชลบุรี
- ครั้งที่ 10 จังหวัดนครราชสีมา
- ครั้งที่ 11 จังหวัดระยอง
- ครั้งที่ 12 จังหวัดสุราษฎรธานี
9. ที่ปรึกษาโครงการ
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐาน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต
จํานวนผูเขารวมการสัมมนาเปนไปตามเปาหมายที่โครงการไดกําหนดไวในแตละครั้ง
11.2 ผลลัพธ
(1) ประชาชนทราบถึงความสําคัญของการเลือกซื้อ/เลือกใชผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมาย มอก. และ
มีความเชื่อมั่นในเครื่องหมาย มอก. ที่แสดงบนผลิตภัณฑ
(2) รานจําหนายสินคานําสินคาที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานมาจําหนาย
(3) ผูบริโภคไดรับความปลอดภัยจากเลือกซื้อเลือกใชผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมายมาตรฐาน

2

วันที่ 1
08.30 - 09.30 น.
09.30 - 10.00 น.
10.00 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.00 น.

14.00 – 14.15
14.15 - 16.30 น.

กําหนดการจัดสัมมนา
เรื่อง “ราน มอก.” กับผลกระทบตอผูประกอบการและผูบริโภค
วันที่ 1-2
--------------------------------------------------------

ลงทะเบียนเขารวมการสัมมนา รับประทานอาหารวาง
พิธีเปดการสัมมนา โดย ผูบริหาร อก.
การบรรยาย เรื่อง “ราน มอก. กับผลกระทบตอผูประกอบการและผูบริโภค”
- หลักเกณฑและเงื่อนไขโครงการ “ราน มอก.”
- ผลกระทบตอผูประกอบการและผูบริโภค
วิทยากร : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยาย เรื่อง “ราน มอก. กับผลกระทบตอผูประกอบการและผูบริโภค” (ตอ)
- ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ “ราน มอก.”
- การประกาศเกียรติคุณ “ราน มอก.”
วิทยากร : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พักรับประทานอาหารวาง
การอภิปราย เรื่อง “เปนราน มอก. ดีอยางไร”
ผูดําเนินการอภิปราย : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ผูรวมการอภิปราย : รานจําหนาย Modern Trade จํานวน 2 ราย

วันที่ 2
การตรวจเยี่ยมและติดตามผูประกอบการรานจําหนายประเภท Modern Trade ณ สถานประกอบการ
โดย คณะเจาหนาที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
07.00 - 08.30 น. รับประทานอาหารเชา
08.30 - 09.00 น. เดินทางออกจากโรงแรม
09.00 - 12.00 น. การตรวจติดตามผูประกอบการรานจําหนายประเภท Modern Trade
กลุมที่ 1
รานจําหนาย Modern Trade (แหงที่ 1)
กลุมที่ 2
รานจําหนาย Modern Trade (แหงที่ 2)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. การตรวจติดตามผูประกอบการรานจําหนายประเภท Modern Trade
กลุมที่ 1
รานจําหนาย Modern Trade (แหงที่ 3)
กลุมที่ 2
รานจําหนาย Modern Trade (แหงที่ 4)
--------------------------------------------------------
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