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เรื่องประจำ�ฉบับ

25 มีนำคม สถำปนำ 
สมอ. ครบรอบ 45 ปี



เรื่องประจำ�ฉบับ

ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) ในฐำนะสถำบัน
มำตรฐำนแห่งชำต ิเป็นองค์กรหลกัของกระทรวงอุตสำหกรรมทีรั่บผดิชอบด�ำเนนิงำน
ด้ำนกำรมำตรฐำนของประเทศ มีภำรกิจส�ำคัญด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม โดยใช้
กำรมำตรฐำนมำเป็นเครือ่งมือในกำรพฒันำให้ภำคอตุสำหกรรมทัง้ด้ำนกำรผลติและ
บรกิำรให้สำมำรถแข่งขนัได้ทุกระดบั ควบคูไ่ปกบักำรรักษำสิง่แวดล้อมให้เกดิขึน้อย่ำง
ยั่งยืน ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้เกิดแก่ประชำชนโดยรวม

25 มีนาคม สถาปนา 
สมอ. ครบรอบ 45 ปี

6 สมอสาร

ตลอดระยะเวลำ 45 ปีที่ผ่ำนมำนับตั้งแต่ที่ได้มีกำรสถำปนำ  สมอ. ขึ้นเมื่อ
ปี 2512 เพือ่ด�ำเนนิงำนด้ำนกำรมำตรฐำนตำมนโยบำยรัฐบำล ภำยใต้พระรำชบญัญตัิ
มำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม พ.ศ. 2511 และพระรำชบญัญตักิำรมำตรฐำนแห่ง
ชำติ พ.ศ. 2551  เน้นบทบำทกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรมำตรฐำนเพ่ือยกระดับ
อตุสำหกรรมให้มศีกัยภำพกำรแข่งขันได้ในทกุระดบั สร้ำงโอกำสทำงกำรตลำด ควบคู่
ไปกบักำรรกัษำสิง่แวดล้อมให้เกดิข้ึนอย่ำงยัง่ยนื ขณะเดยีวกันกำรส่งเสริมให้ผูบ้ริโภค
เกิดควำมตระหนักในควำมส�ำคัญของกำรมำตรฐำนได้ด�ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง 
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นอกจำก
นี้ กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อ

เข้ำสู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
หรือ AEC  (ASEAN Economic Community) ใน

ปี 2558 สมอ. ได้เตรียมกำรรองรับ โดยกำรก�ำหนด
มำตรฐำนให้เป็นไปตำมแนวทำงของสำกล ก�ำกับดูแลกำร

ตรวจสอบและรับรองด้ำนกำรมำตรฐำนให้ได้รับกำรยอมรับ 
และเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ผู้
ประกอบกำรและผู้ส่งออก สมอ. ได้เตรียมควำมพร้อมด้ำนกำร
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมในสำขำเป้ำหมำย ทั้งยำน

ยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ และ
ผลิตภัณฑ์อำหำร เป็นต้น เพ่ือรองรับกำรทดสอบ

ตำมมำตรฐำนต่ำงๆ ที่ สมอ. และประเทศ
ในอำเซียนก�ำหนด 
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25 มีนาคม 

45 ปี
สมอ. 

ครบรอบ
สถาปนา



จนถึงวันน้ีภำรกิจด้ำนกำรมำตรฐำนที่ส�ำคัญของ สมอ. ได้ขยำยขอบข่ำย
ออกไปอย่ำงกว้ำงขวำงโดยเฉพำะภำรกิจด้ำนกำรก�ำหนดมำตรฐำน สมอ. และสร้ำง
เครือข่ำยด้ำนกำรมำตรฐำน เพื่อให้งำนด้ำนกำรมำตรฐำนของประเทศทันสมัยเพียง
พอ ทันต่อควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม สำมำรถรองรับกำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจที่รวดเร็ว และคุ้มครองควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภค 
ตลอดจนคุ้มครองด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยกำรส่งเสริมและ
สนับสนนุให้หนว่ยงำน องค์กร และสมำคมวชิำชพีต่ำงๆ เข้ำมำมสีว่นรว่มในกจิกรรม
ด้ำนกำรมำตรฐำน จนสำมำรถด�ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรมำตรฐำนให้บรรลุผลได้ทัน
ตำมควำม ต้องกำรของผูบ้รโิภคและภำคอตุสำหกรรม อกีทัง้มคีวำมทนัสมยัสอดคล้อง
กับกำรมำตรฐำนในระดับสำกล
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สกู๊ปพิเศษ

น�้ำซอสปรุงรส : 
คุณภำพมำตรฐำน มอก.
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สกู๊ปพิเศษ

น�้ำซอสปรุงรส: คุณภำพมำตรฐำน มอก.

ปัจจุบันกระแสควำมนิยมบริโภคเครื่องปรุงรสอำหำรในประเทศเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก 
เนื่องจำกพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีควำมพิถีพิถันในเรื่องรสชำติของอำหำร ซึ่ง
กำรปรุงอำหำรให้มืรสชำติกลมกล่อม นอกจำกกำรใช้วัตถุดิบที่มีควำมหลำกหลำยไม่ว่ำจะเป็น
เนือ้สตัว์ ผกัและสมนุไพรต่ำง ๆ  แล้ว เครือ่งปรงุรสยงัเป็นวตัถดุบิส�ำคญัอกีอย่ำงหนึง่ ทีใ่ช้ในกำร
ประกอบอำหำรและปรุงแต่งอำหำรให้มีรสชำติ สี และกลิ่นที่น่ำรับประทำน

น�้ำซอสปรุงรสจัดเป็นเครื่องปรุงรสชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้
บริโภคนิยมใช้เพื่อปรุงแต่งรสอำหำรในชีวิตประจ�ำวัน  
ดงันัน้กำรเข้ำถงึกลุม่ผูบ้รโิภคนอกจำกรสชำตขิองผลติภณัฑ์
ทีเ่ป็นทีย่อมรับแล้ว ยงัคงต้องให้ควำมส�ำคญัต่อคณุภำพและ
มำตรฐำนควำมปลอดภยัของผลติภณัฑ์ให้เท่ำกบัมำตรฐำน
สำกล  สมอ. จงึได้ก�ำหนดมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม 
น�้ำซอสปรุงรส (มอก. 8-2549) ซึ่งมำตรฐำนดังกล่ำวเป็น
มำตรฐำนทั่วไปขึ้น เพื่อเป็นแนวทำงให้กับผู้บริโภคในกำร
เลอืกซือ้ผลติภณัฑ์ หรอืผูป้ระกอบกำรน�ำไปใช้เป็นแนวทำง
ในกำรผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น�้ำซอสปรุงรสที่มีคุณภำพ
และควำมปลอดภัย
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ตำรำงที่ 1 คุณลักษณะทำงฟิสิกส์และเคมีของน�้ำซอสปรุงรส

“น�้ำซอสปรุงรส” ตำมมำตรฐำน มอก.

ที่มา : มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมน�้ำซอสปรุงรส (มอก. 8-2549)

“น�้าซอสปรุงรส” หรือ “ซอสปรุงรส” ซึ่งมักพบเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนฉลำก 
น�้ำซอสปรุงรสที่จ�ำหน่ำยในท้องตลำด มอก. ก�ำหนดให้ครอบคลุมเฉพำะน�้ำซอสปรุงรสที่ได้ 
จำกกำรไฮโดรไลซ์โปรตีนพืช ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ใช้ปรุงรสอำหำร มีโปรตีนพืชที่ย่อย
สลำยด้วยกรดหรือเอ็นไซม์เป็นส่วนประกอบส�ำคัญ ซึ่งคุณลักษณะโดยทั่วไปของน�้ำซอสปรุงรส
ที่ดี ต้องปรำศจำกสิ่งแปลกปลอม เป็นสีน�้ำตำลไหม้ มีควำมใส รสกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมดี
ตำมลักษณะเฉพำะของน�้ำซอสปรุงรส รวมถึงก�ำหนดให้มีคุณลักษณะทำงฟิสิกส์และเคมีต่ำงๆ 
ดังตำรำงที่ 1

คุณลักษณะ หน่วย เกณฑ์ที่ก�าหนด

ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 4.5  ถึง  6.0

โซเดียมคลอไรด์ ไม่น้อยกว่ำ % (w/w) 15

โปรตีน ไม่น้อยกว่ำ % (w/w) 12

ไนโตรเจนจำกกรดอะมิโนของ ไม่น้อยกว่ำ
ไนโตรเจนทั้งหมด

% (w/w) 60
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นอกจำกนี้ ยังมีข้อก�ำหนดกำรใช้วัตถุเจือปน
อำหำรในผลิตภัณฑ์ โดยห้ำมใช้วัตถุกันเสีย เนื่องจำก
ในกระบวนกำรผลิตน�้ำซอสปรุงรสมีควำมเข้มข้นของ
เกลือและโปรตีนสูง สอดคล้องตำมเกณฑ์ก�ำหนด
โซเดียม

คลอไรด์และโปรตีนดังตำรำงที่ 1 จึงท�ำให้มี
ควำมต้ำนทำนต่อกำรเจรญิเตบิโตของเชือ้จลุนิทรย์ี ดงั
นั้ นจึ ง ไม ่ มีควำมจ� ำ เป ็นต ้อง ใช ้ วั ตถุกัน เสี ย ใน
กระบวนกำรผลิต ซึ่งเกิดผลดีต่อผู้บริโภค และก�ำหนด
ให้ใช้น�้ำตำลหรือวัตถุให้ควำมหวำนแทนน�้ำตำลตำม
มำตรฐำนอำหำรเอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ โคเด็กซ์ 
(Joint FAO/WHO, Codex) เรื่องวัตถุเจือปนอำหำร
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับกำรใช้
งำนวัตถุเจือปนอำหำรในผลิตภัณฑ์น�้ำซอสปรุงรสตำม 
CODEX General Standard for Food Additives 
(GSFA) และรองรับกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลกำรใช้วัตถุ
เจือปนอำหำรของ CODEX ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงกำร
แต่งสนี�ำ้ซอสปรงุรสให้ได้ตำมมำตรฐำนในกระบวนกำร
ผลิต ก�ำหนดให้ใช้น�้ำตำลเคี่ยวไหม้ในกำรแต่งสีเท่ำนั้น

ขณะเดียวกัน มำตรฐำนก�ำหนดให้สำร 3-เอ็มซีพีดี (3-MCPD) หรือ 3-คลอโร-1,  
2-โพรเพนไดออล (3-Chloro-1,2-propanediol) ต้องไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อน�้ำซอสปรุงรส 1 
กิโลกรัม เนื่องจำกสำรดังกล่ำวเป็นสำรปนเปื้อนที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ซึ่งเกิดจำกขั้นตอน
กำรย่อยสลำยโปรตีนจำกพืชด้วยกรดเกลือควำมเข้มข้นสูง ในสภำวะที่มีอุณหภูมิและควำมดัน
สูง จะท�ำให้เกิดกระบวนกำรคลอริเนชั่นของน�้ำมัน (high temperature chlorination of 
lipids) และท�ำให้เกิดสำรปนเปื้อนชนิดดังกล่ำว ส�ำหรับสำร 3-เอ็มซีพีดี พบว่ำเป็นสำรเคมีที่มี
พิษต่อตับ ไต ต่อมไทรอยด์ เยื่อเมือกช่องปำก ลิ้น และอวัยวะสืบพันธุ์ จำกกำรศึกษำในสัตว์
ทดลองพบว่ำมีพิษต่อไต ท�ำให้ปริมำณเม็ดเลือดขำวและเกล็ดเลือดลดลง และผลศึกษำ 
ระยะยำวพบว่ำเป็นสำรที่ก่อให้เกิดมะเร็งและก่อกำรกลำยพันธุ์ (mutagen) ในสัตว์ทดลองได้ 
ดงันัน้จงึจดัเป็นสำรท่ีควรลดให้อยูใ่นปรมิำณทีต่�ำ่ทีส่ดุ เท่ำทีเ่ทคโนโลยกีำรผลติจะท�ำได้ ซึง่ทำง
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำได้ออกประกำศกระทรวงสำธำรณสุขให้สอดคล้องกับ
สำกล จำกเดิมก�ำหนดให้ตรวจพบปริมำณสำร 3-MCPD ได้ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม 
ปรับเปลี่ยนเป็นตรวจพบสำร 3-MCPD ได้ไม่เกิน 0.4 มิลลิกรัมต่อน�้ำหนัก 1 กิโลกรัมของ
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จำกกำรย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ที่มีสัดส่วนของแข็งที่เหลือหลังจำก 
กำรระเหยน�้ำ ไม่เกินร้อยละ 40 โดยมำตรฐำนนี้ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมำธิกำรอำหำร
สำกล หรือโคเด็กซ์ (Codex Alimentarius Commission) รวมทั้งประเทศสมำชิกขององค์กำร
ค้ำโลก (WTO) 



15TISI E-magazine

อย่ำงไรก็ดี  ป ัจจุบันส�ำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมอยู ่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ทบทวนมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม น�ำ้ซอสปรงุรส 
โดยกรรมกำรวิชำกำรคณะที่ 6 มำตรฐำนน�้ำซอสปรุงรส 
เพื่อแก้ไขปรับปรุงมำตรฐำนให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรใช้งำน เทคโนโลยีกำรผลิต เทคนิคกำรทดสอบ
ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้น�้ำซอสปรุงรสมีคุณภำพและ
มำตรฐำนในระดับสำกลและประโยชน์ของผู้บริโภคเป็น
ส�ำคัญ 

หำกสนใจศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสมุด
มำตรฐำน สมอ. หรอืมข้ีอสงสยัและต้องกำรสอบถำมรำย
ละเอียดเพิ่มเติม สำมำรถติดต่อได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 
0 2202 3355 หรือ supathon@tisi.go.th

เอกสารอ้างองิ
มำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม น�ำ้ซอสปรงุรส (มอก.8-2549)
GSFA : 2012   General standard for food additive
ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง ผลติภณัฑ์ปรงุรสทีไ่ด้จำกกำรย่อยโปรตนีของถัว่เหลอืง 
ทพิย์ธดิำ แก้วตำทพิย์. “สำร 3-MCPD ในซอสปรงุรส”. วำรสำรอำหำร 42(2) 103-108, 2555

 เพือ่ให้เกดิควำมม่ันใจในด้ำนสขุลกัษณะ
อำหำร กำรผลติอำหำรถกูสขุลกัษณะและควำมปลอดภัย
ต่อกำรบริโภค ได้ก�ำหนดให้ปฏิบัติตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ข้อปฏิบัติแนะน�ำระหว่ำง
ประเทศ : หลักกำรทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอำหำร 
(มอก.34-2546) ซึ่งเน้นกำรควบคุมและน�ำสุขลักษณะ
อำหำรมำปฏบิตัติลอดลกูโซ่อำหำร (food chain) ตัง้แต่
กำรผลติเบือ้งต้นไปจนถงึผูบ้รโิภค เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำย
ว่ำอำหำรมีควำมปลอดภัยและเหมำะสมต่อกำรบริโภค 
รวมถงึกำรก�ำหนดสขุลกัษณะด้ำนจลุนิทรย์ี กล่ำวคอืต้อง
ไม่มีจุลินทรีย์ที่ท�ำให้เกิดโรค เช่น โคลิฟอร์ม แบซิลลัส 
ซเีรยีส (Bacillus cereus) หรอืสตำฟิโลคอ็กคสั ออเรยีส 
(Staphylococcus aureus) เป็นต้น
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WTO/TBT

WTO/TBT

WTO Type and no. G/TBT/N/USA/823

ผลิตภัณฑ์ Environmental protection (ICS 13.020), Road vehicles in 
general (ICS 43.020) Vehicle emissions.

เรื่อง Proposed Amendments to Air Pollution Control Regulation 
No. 37 Rhode Island's Low Emission Vehicle Program.

เจ้ำของกฎระเบียบ สหรัฐอเมริกา

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 14 มิถุนายน 2556

มีผลบังคับใช้ ยังไม่ก�าหนด

เนื้อหำโดยสรุป แก้ไขกฎระเบียบควบคุมมลพิษทางอากาศส�าหรับยานยนต์

WTO Type and no. G/TBT/N/USA/824

ผลิตภัณฑ์ Environmental protection (ICS 13.020), Products of the 
chemical industry (ICS 71.100) Chemical substances.

เรื่อง Proposed Modification of Significant New Uses of 1-Propene, 
2,3,3,3-tetrafluoro 

เจ้ำของกฎระเบียบ สหรัฐอเมริกา

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 1 กรกฎาคม 2556

มีผลบังคับใช้ ยังไม่ก�าหนด

เนื้อหำโดยสรุป เสนอแก้ไขข้อก�าหนดการเปลี่ยนแปลงการใช้สารเคมี 1-Propene, 
2,3,3,3-tetrafluoro
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WTO Type and no. G/TBT/N/USA/826

ผลิตภัณฑ์ Refrigerated beverage vending machines (HS 8476).

เรื่อง
Energy Efficiency Program for Commercial and Industrial 
Equipment: Public Meeting and Availability of the Framework 
Document for Refrigerated Beverage Vending Machines 

เจ้ำของกฎระเบียบ สหรัฐอเมริกา

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 19 กรกฎาคม 2556

มีผลบังคับใช้ ยังไม่ก�าหนด

เนื้อหำโดยสรุป ข้อก�าหนดการประหยัดพลังงานส�าหรับตู้ขายเครื่องดื่มแช่เย็น

WTO Type and no. G/TBT/N/USA/827

ผลิตภัณฑ์
Air quality in general (ICS 13.040.01), Wood technology 
processes (ICS 79.020) Formaldehyde emissions, com-
posite wood products.

เรื่อง Formaldehyde Emissions Standards for Composite Wood 
Products 

เจ้ำของกฎระเบียบ สหรัฐอเมริกา

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 9 สิงหาคม 2556

มีผลบังคับใช้ ยังไม่ก�าหนด

เนื้อหำโดยสรุป ข้อก�าหนดควบคุมมลพิษของสาร Formaldehyde ในผลิตภัณฑ์
ไม้ประกอบ
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WTO Type and no. G/TBT/N/USA/828

ผลิตภัณฑ์
Environmental protection (ICS 13.020), Wood technology 
processes (ICS 79.020) Third party certification framework 
for the formaldehyde standards.

เรื่อง Formaldehyde; Third-Party Certification Framework for the 
Formaldehyde Standards for Composite Wood Products 

เจ้ำของกฎระเบียบ สหรัฐอเมริกา

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 9 สิงหาคม 2556

มีผลบังคับใช้ ยังไม่ก�าหนด

เนื้อหำโดยสรุป ข้อก�าหนดแผนการออกใบรับรองจากบุคคลที่สามส�าหรับการ
ควบคุมมลพิษของสาร Formaldehyde ในผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบ

WTO Type and no. G/TBT/N/USA/830

ผลิตภัณฑ์ Fuels (ICS 75.160) Fuels and fuel additives.

เรื่อง Regulation of Fuels and Fuel Additives: RFS Pathways II 
and Technical Amendments to the RFS 2 Standards 

เจ้ำของกฎระเบียบ สหรัฐอเมริกา

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 15 สิงหาคม 2556

มีผลบังคับใช้ ยังไม่ก�าหนด

เนื้อหำโดยสรุป แก้ไขกฎระเบียบน�้ามันและสารปรุงแต่ง
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WTO Type and no. G/TBT/N/USA/831

ผลิตภัณฑ์
Air quality (ICS 13.040), Road vehicle systems (ICS 
43.040) Heavy-duty engine and vehicle.

เรื่อง
Heavy-Duty Engine and Vehicle, and Non-road Technical 
Amendments 

เจ้ำของกฎระเบียบ สหรัฐอเมริกา

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 17 กรกฎาคม 2556

มีผลบังคับใช้ ยังไม่ก�าหนด

เนื้อหำโดยสรุป
แก้ไขกฎระเบียบการประหยัดพลังงานและควบคุมมลพิษจากยาน
ยนต์ขนาดใหญ่

WTO Type and no. G/TBT/N/USA/832

ผลิตภัณฑ์
Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape 
must other than that of heading 20.09. (HS 2204) Bev-
erages (ICS 67.160) Color additives in distilled spirits.

เรื่อง Listing of Color Additives Exempt From Certification; Mi-
ca-Based Pearlescent Pigments 

เจ้ำของกฎระเบียบ สหรัฐอเมริกา

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 12 กรกฎาคม 2556

มีผลบังคับใช้ ยังไม่ก�าหนด

เนื้อหำโดยสรุป แก้ไขรายชื่อสีปรุงแต่งที่ได้รับการยกเว้นจากการออกใบรับรองใน
ผลิตภัณฑ์ไวน์
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WTO Type and no. G/TBT/N/USA/834

ผลิตภัณฑ์

Processes in the food industry (ICS 67.020), Food prod-
ucts in general (ICS 67.040), Materials and articles in 
contact with foodstuffs (ICS 67.250), Plants and equip-
ment for the food industry (ICS 67.260) Food process 
manufacturing.

เรื่อง Food Process Manufacturing Practices 

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น สหรัฐอเมริกา

มีผลบังคับใช้ 9 กรกฎาคม 2556

มีผลบังคับใช้ ยังไม่ก�าหนด

เนื้อหำโดยสรุป ข้อก�าหนดหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร

WTO Type and no. G/TBT/N/VNM/34

ผลิตภัณฑ์ Steel.

เรื่อง
Joint Ministerial Circular of Ministry of Industry and Trade 
and Ministry of Science and Technology regulating quality 
management of inland manufactured and imported steel 

เจ้ำของกฎระเบียบ เวียดนาม

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ ยังไม่ก�าหนด

เนื้อหำโดยสรุป
ร่างกฎระเบียบความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ส�าหรับการจัดการคุณภาพการผลิตและ
น�าเข้าเหล็ก
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WTO Type and no. G/TBT/N/ZAF/164

ผลิตภัณฑ์
Electric filament or discharge lamps, including sealed 
beam lamp units and ultra-violet or infra (HS 8539) In-
candescent lamps ((ICS 29.140).

เรื่อง VC 8043 - Compulsory Specification for incandescent 
lamps 

เจ้ำของกฎระเบียบ แอฟริกาใต้

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ -

เนื้อหำโดยสรุป ข้อก�าหนดความปลอดภัยส�าหรับหลอดไส้

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

นางรัชดา  อิสระเสนารักษ์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธำนในพิธีเปิดโครงกำรฝึก
อบรมและให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำกำรจัดท�ำระบบกำรจัดกำร  ISO 14001 / มอก.18001 /ISO 
15001 และ ISO/IEC 17025 แก่ผูป้ระกอบกำรทัง้หน่วยงำนภำครฐั และเอกชน โดยมผีูป้ระกอบกำร
สนใจเข้ำร่วมโครงกำร 40 รำย เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2557 ณ ห้องคริสตัส โรงแรมเซนจูรี่ พำร์ค 
กรุงเทพฯ

สมอ. เปิดโครงกำรฝึกอบรม
และให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำแก่ผู้ประกอบกำร
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นางรชัดา อสิระเสนารักษ์ รองเลขาธกิาร สมอ. มอบรำงวลั “อศัวนิ มอก.” และโรงเรยีน
ต้นแบบกำรเผยแพร่มำตรฐำน เพื่อคุณภำพชีวิต ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลงำนดี 
จ�ำนวน 10 รำงวัล มูลค่ำทุนกำรศึกษำ 190,000 บำท โดยรำงวัลชนะเลิศที่รับทุนกำรศึกษำ 
60,000 บำท ได้แก่โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย จ.เชียงใหม่ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุน
กำรศึกษำ 40,000 บำท ได้แก่ โรงเรียนหนองหินวิทยำคม จ.เลย รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ได้รบัทนุกำรศกึษำ 20,000 บำท ได้แก่โรงเรยีนหนองพอกวทิยำคม จ.ร้อยเอด็ และรำงวลัชมเชย
ได้รับทุนกำรศึกษำ โรงเรียนละ 10,000 บำท  จ�ำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 
จ.กระบี ่โรงเรยีนชยัมงคล จ.สโุขทยั โรงเรยีนมหำวชิำนกุลู จ.มหำสำรคำม โรงเรยีนวงัน�ำ้คูศ้กึษำ 
จ.พษิณโุลก โรงเรยีนแจ้ห่มวทิยำ จ.ล�ำปำง โรงเรยีนประชำรฐัธรรมคณุ จ.ล�ำปำง โรงเรยีนยำงฮอม
วิทยำคม จ.เชียงรำย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนำคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรม 
รำมำกำร์เด้นส์ กรุงเทพฯ

สมอ. มอบรำงวัล “อัศวิน มอก.” และโรงเรียนต้นแบบ 
เผยแพร่มำตรฐำนสู่โรงเรียนและชุมชน



28 สมอสาร

นายอฤุทธิ ์ศรหีนองโคตร เลขาธกิาร สมอ. พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที ่สมอ. เข้ำเยีย่มชมงำน
มหกรรมยำนยนต์ มอเตอร์โชว์ 2014 (Motor Show 2014) ภำยใต้แนวคดิ “Beauty in the 
Drive” หรอื “ยำนยนต์สะกดใจ” รอบ  VIP เมือ่วนัที ่24 มนีำคม 2557 ณ อำคำรชำเลนเจอร์ 1-3 
อมิแพค็ เมอืงทองธำน ี

สมอ. เยี่ยมชมงำนมหกรรมยำนยนต์ 
มอเตอร์โชว์ 2014
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นายอฤุทธ์ิ ศรีหนองโคตร เลขาธกิาร สมอ. พร้อมด้วยผูบ้ริหำร และเจ้ำหน้ำท่ี สมอ.  
ร่วมท�ำบญุเนือ่งในวนัคล้ำยวนัสถำปนำ สมอ. ครบรอบปีที ่45 เพือ่เป็นศริมิงคลในกำรปฏบัิตงิำน 
เมือ่วนัที ่25 มนีำคม 2557  ณ อำคำร สมอ.

ครบรอบ 45 ปี สมอ. จัดพิธีทำงศำสนำ
เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำ สมอ. 
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นายอฤุทธิ ์ศรหีนองโคตร เลขาธกิาร สมอ. เป็นประธำนเปิดกำรฝึกอบรมหลกัสูตรกำร
จดัท�ำระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อม มอก./ISO 14001:2004 ให้แก่นกัศกึษำระดบัปรญิญำตรชีัน้ปี
ที ่3-4 และปรญิญำโทคณะศลิปศำสตร์และวทิยำศำสตร์ รวม 128 คน โดยมวีทิยำกรจำก สมอ. 
ให้ควำมรูต้ลอดระยะเวลำ 3 วนัในกำรฝึกอบรม  ณ ห้อง LLB – 403 อำคำรเรยีนรูท้ำงภำษำ  
คณะศลิปศำสตร์และวทิยำศำสตร์ มหำวทิยำเกษตรศำสตร์ วทิยำเขตก�ำแพงแสน จ.นครปฐม  
เมือ่วนัที ่27 มนีำคม 2557 

เตรียมพร้อมให้ นศ. ก่อนเข้ำสู่ภำคอุตสำหกรรม สมอ.  
จัดอบรมในหลักสูตร ISO/มอก. 14001 : 2004
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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 
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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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