
áÅÐ¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÃÐ´ÑºÀÙÁÔÀÒ¤¢Í§ äÍàÍÊâÍ

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ»ÃÐªØÁØ Ø

§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÃÐ Ñ́ºÀÁÔ

Ø Ø

ISO/TC 34 FOOD PRODUCTS

»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÃÐ Ñ́ºÀÁÔ
¤ÃÑé§·Õè 22

ÇÑ¹·Õè 22-25 àÁÉÒÂ¹ 2557
³ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã  »ÃÐà·Èä·Â

àÃ×èÍ§  º·ºÒ·¢Í§ÁÒµÃ°Ò¹ÍÒËÒÃÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·Èã¹¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È

Ç¹· 22-25 àÁÉÒÂ¹ 2557ÇÑ¹·Õè 22 25 àÁÉÒÂ¹ 2557

(ISO REGIONAL WORKSHOP ON ROLE OF INTERNATIONAL
FOOD STANDARDS IN INTERNATIONAL TRADE)

E-MAGAZINE
ปีที่ 40 ฉบับที่ 467 พฤษภาคม 2557

64

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



4

20

E-MAGAZINE
ปีที่ 40 ฉบับที่ 465 มกราคม 2557

61

สกู๊ปพิเศษ

WTO/TBT

TISI News 
& Activities

แจ้งเตือนผู้ประกอบกำร

เรื่องประจำ�ฉบับ

บรรจุภัณฑ์กระดำษ
ส�ำหรับอำหำร14

2 สมอสาร



28
WARNING 34

สรุปผลการประชุม 
ISO/TC 34 Food products

3TISI E-magazine

ครัง้ที่ 22
และกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรระดับภูมิภำคของ ไอเอสโอ





เรื่องประจำ�ฉบับ

สรุปผลกำรประชุม
ISO/TC 34 Food products 
ครั้งที่ 22
และกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรระดับภูมิภำคของ ไอเอสโอ



เรื่องประจำ�ฉบับ

สถานที่ประชุม โรงแรม พูลแมน คิงเพาเวอร์, กรุงเทพมหานคร

ประเทศที่เข้าร่วมประชุม จ�านวน 18 ประเทศ  แบ่งเป็นกลุ่มประเทศต่างๆ ดังนี้ 

 1) กลุ่มประเทศในทวีปเอเชียและโอเชเนีย จ�านวน 13 ประเทศ

 2) กลุ่มประเทศในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา จ�านวน 5 ประเทศ

International Organization in Liaison 4 หน่วยงาน ได้แก่ ISO Central 

Secretariat, OIE, CODEX และ European Commission

ประธาน  Mr. François Falconet  (ฝรั่งเศส)

เลขานกุาร  Mrs. Sandrine  Espillac (ฝรัง่เศส) และ Carolina  Figueiredo-เลขานกุารร่วม 

(บราซิล)

สรุปผลการประชุม
ISO/TC 34 Food products ครัง้ที่ 22

และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคของ ไอเอสโอ 
เรื่อง บทบาทของมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ

ในการค้าระหว่างประเทศ
(ISO Regional Workshop on Role of International Food Standards in International Trade)

วันที่  22-25  เมษายน  2557
ณ กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

6 สมอสาร
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1) สมาชิก โครงสร้าง และการด�าเนินงานในปัจจุบันของ ISO/TC 34
ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 134 ประเทศ  แบ่งเป็น สมาชิกประเภทร่วมท�างาน 74 

ประเทศ และประเภทสังเกตการณ์ 59 ประเทศ  คณะกรรมการวิชาการคณะนี้มีการสร้างความร่วมมือ

กับคณะกรรมการวิชาการอื่นและหน่วยงานระหว่างประเทศจ�านวน 21 หน่วยงาน

โครงสร้างปัจจุบันประกอบด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา 1 คณะ คณะท�างานจัดท�าร่าง

มาตรฐาน 6 คณะ และคณะอนุกรรมการวิชาการ 16 คณะ

ประเทศไทยเป็นสมาชิกประเภทร่วมท�างานจ�านวน 5 คณะ ได้แก่

 ISO/TC 34/SC 4  Cereals and pulses

 ISO/TC 34/SC 9  Microbiology

 ISO/TC 34/SC 10  Animal feeding stuffs

 ISO/TC 34/SC 16  Horizontal methods for molecular biomarker analysis

 ISO/TC 34/SC 17  Management systems for food safety

คณะท�างานทีป่ระเทศไทยส่งผูเ้ชีย่วชาญเข้าร่วมท�างานจ�านวน 1 คณะ ได้แก่

 ISO/TC 34/WG 16  Animal welfare
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มตทิีป่ระชมุ  (ล�าดบัที ่74/2014 ถงึ ล�าดบัที ่78/2014 ล�าดบัที ่80/2014 
และล�าดับที่ 99/2014)

1) ขอให้ประธาน SC 16 ส่งข้อมลูเพิม่เตมิเพือ่อธบิายเกีย่วกบัวตัถปุระสงค์ของสหรฐัอเมรกิา

ใน 3 ประเด็น ได้แก่  biorisks ส�าหรับห้องปฏิบัติการวิจัยในการร่วมมือกับ ISO/TC 212 “Clinical 

laboratory testing and in vitro diagnostic test systems on biorisks”

2) ขอให้เลขานุการ SC 12  ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการขยายขอบข่ายของ 

SC 12 ให้ครอบคลมุเครือ่งส�าอางและเภสชัภณัฑ์เนือ่งจากเป็นผลติภณัฑ์ทีไ่ม่อยูใ่นขอบข่ายของ TC 34

3) รับทราบกรณีที่ SC 3 และ SC 14 เห็นควรที่จะรวม SC ทั้ง 2 เข้าด้วยกัน  โดย TC 34 

จะด�าเนินการเวียนขอข้อคิดเห็นประเทศสมาชิกเป็นเวลา 2 เดือน ทั้งนี้ ขอให้ประธานและเลขานุการ

จัดท�าแผนยทุธศาสตร์ท่ีมรีายละเอยีดเกีย่วกบัวตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ของ SC และจดัการประชมุทัว่ไป

ของ SC เมื่อด�าเนินการรวม SC เสร็จแล้วเพื่อจะได้รายงานในระหว่างการประชุมคณะที่ปรึกษา (CAG) 

ของ TC 34 ครั้งต่อไป

4) รับทราบความปรารถนาของบอทสวานาที่จะหาประเทศที่พัฒนาแล้วปฏิบัติหน้าที่ร่วม

กัน โดยที่ประชุมรับทราบความปรารถนาของประเทศจีนในการท�าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ SC 6 และ

1

1

2

3

4



8 สมอสาร

ร้องขอให้เลขานกุาร TC 34 ตดิต่อสถาบนัมาตรฐานบอทสวานาว่ายงัคงต้องการปฏบัิตหิน้าทีเ่ลขานกุาร

หรือยุติการท�าหน้าที่เลขานุการ SC 6 โดยกรณีที่บอทสวานาต้องการท�าหน้าที่ต่อเลขานุการ TC 34 มี

หนังสือเวียนสอบถามความต้องการประเทศสมาชิกที่จะร่วมท�างานกับบอทสวานาต่อไป

5) ขอให้ประธานและเลขานกุาร SC 7 จดัท�าเอกสารอธบิายรายละเอยีดกลยทุธ์ของประเทศ

อินเดียในกรณีการร่วมมือระหว่าง ISO และคณะกรรมการใหม่เรื่องเครื่องเทศของ Codex โดยเฉพาะ

เรื่องคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

6) รับทราบผลการลงคะแนนเสียงประเทศสมาชิก TC 34 ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ง 

SC 18 Cocoa โดยมสีถาบนัมาตรฐานแห่งชาตเินเธอร์แลนด์และกานาท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารร่วมและ

ยกเลิก ISO/TC 34/WG 4 Cocoa โดยโอนงานในความรับผิดชอบของ WG 4 ให้ SC 18 ด�าเนินการ

ต่อ

7) ให้เลขานุการปรับแผนการด�าเนินงานของ TC 34 ให้เป็นปัจจุบันเนื่องจากมี SC และ 

WG ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และยกเลิกคณะท�างานภายใต้ TC 34 บางคณะแล้ว โดยวัตถุประสงค์หลักยังคง

เน้นถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร  หลักปฏิบัติที่ให้ความเป็นธรรมทางการค้า  คุณภาพของ

ผลติภณัฑ์ และการพัฒนาอย่างยัง่ยนื เมือ่จดัท�าเสรจ็แล้วให้เวยีนประเทศสมาชกิให้ความเหน็ชอบต่อไป

5

6

7
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2) การก�าหนดมาตรฐานใหม่และการแก้ไขมาตรฐานภายใต้ความรับผดิชอบ
ของ ISO/TC 34

มาตรฐานส�าคัญที่อยู่ในระหว่างการจัดท�าจ�านวน 3 เรื่อง ดังนี้

2.1 การจดัท�าร่าง ISO/WD TS 34700 Animal welfare management
เอกสาร TS ที่จะจัดท�าขึ้นมีขอบข่ายครอบคลุมข้อก�าหนดและข้อแนะน�าที่เกี่ยวข้องกับ

สวัสดิภาพสัตว์ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้น�าใช้สามารถประยุกต์ข้อก�าหนดและข้อแนะน�าให้เข้ากับกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องของการปศุสัตว์ ได้แก่ การผลิตขั้นต้น (primary production) การขนส่ง และการฆ่าสัตว์

เพื่อใช้ส�าหรับบริโภค  ประเทศไทยเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการเป็นสมาชิกในคณะท�างานจัดท�าร่าง

เอกสารฉบับนี้จ�านวน 5 คน จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเห็นว่าเรื่องนี้

มีความส�าคัญอย่างมากเนื่องจากปัจจุบันผู้น�าเข้าหลายประเทศมีกฎระเบียบด้านการรับรองสวัสดิภาพ

สัตว์ของฟาร์มเลี้ยงและโรงฆ่าสัตว์ ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตรวจประเมินระบบ

การจัดการในกิจกรรมด้านการปศุสัตว์ในประเทศไทย  ที่ประชุม TC 34 มีมติให้คณะท�างานชี้แจงให้

เห็นถึงความชัดเจนในน�าเอกสารฉบับนี้ไปใช้หลังจากที่จัดพิมพ์แล้วในประเด็นด้านการให้การรับรอง

2.2 ISO/NP 12824 Royal jelly—specifications
ร่างมาตรฐานเร่ืองนี้ก�าหนดรายละเอียดคุณลักษณะของรอยัลเยลลี่ที่ยังไม่ได้แปรรูปเป็น

ผลติภัณฑ์รอยลัเยลลี ่ ผลการเวยีนร่างมาตรฐานครัง้ล่าสดุประเทศสมาชกิให้ความเหน็ชอบ โดยทีป่ระชุม

มมีติให้ WG 13 พิจารณาข้อคิดเห็นท่ีได้รับจากประเทศสมาชกิและแก้ไขโดยด�าเนนิการฝ่ายทางไปรษณย์ี

อิเล็กทรอนิกส์  และเมื่อคณะท�างานแก้ไขร่างมาตรฐานฯ เสร็จแล้วให้ส่งร่างมาตรฐานไปยังเลขานุการ 

TC 34 เพื่อเวียนขอข้อคิดเห็นขั้น DIS ต่อไป

2.3 ISO/CD 18787 Foodstuffs—Determination of water activity
มาตรฐานเรื่องนี้มีขอบข่ายครอบคลุมการหาค่าวอเตอร์แอกติวิตีของอาหารส�าหรับการ

บรโิภคของมนษุย์และอาหารสตัว์ซึง่มค่ีาอยูใ่นช่วง 0 ถงึ 1  แต่ใช้ไม่ได้กบัผลิตภณัฑ์ทีเ่กบ็ไว้ด้วยอุณหภมูิ

ต�า่ว่าจุดเยอืกแขง็หรอืผลติภณัฑ์ทีม่ลีกัษณะเป็นอมัิลชนัของน�า้ในไขมัน (water-in-fat emulsion) และ

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบที่เป็นสารระเหย ฝ่ายเลขานุการจะเวียนร่างมาตรฐานขั้น CD ภาย

หลังจากการประชุม ISO/TC 34

2



3) การด�าเนินงานของคณะท�างานใหม่ของ ISO/TC 34
ที่ประชุม ISO/TC 34 มีมติในการด�าเนินงานของคณะท�างานต่างๆ ที่ประเทศสมาชิกให้

ความเห็นชอบในการจัดตั้งขึ้น จ�านวน 6 คณะ ดังนี้

3.1 คณะท�างานคณะที่ 14 Vitamins and nutrients
ที่ประชุมแนะน�าให้คณะท�างานเริ่มด�าเนินการรับมาตรฐานยุโรป (EN standard) เรื่อง ไว

ตามิน และชี้แจงให้เห็นถึงความแตกต่างของวิธีวิเคราะห์ของมาตรฐาน EN ISO และวิธี SPIFAN

3.2 คณะท�างานคณะที่ 15 Nutrition and dietetics services
ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิก WG 15 ตามข้อเสนอของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติเคนยา (KEBS) 

และหาคณะท�างานจะกลับมาด�าเนินงานให้ปรึกษาเพิ่มเติมกับ KEBS

3.3 คณะท�างานด้านความยัง่ยนื (Ad’hoc group on sustainability/
social responsibility (SR)) 

ทีป่ระชมุมมีตยินืยนัว่าคณะท�างานนีม้คีวามส�าคญัในการด�าเนนิงานด้าน SR/Sustainabil-

ity ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนอาหาร โดยเอกสารที่จะจัดท�าขึ้นต้องอยู่ในขอบข่ายของ ISO/TC 34  

และให้ฝ่ายเลขานุการ TC 34 เวียนเอกสารขั้น NWIP โดยใช้อ้างอิงของฝรั่งเศส

3.4 คณะท�างานด้านสารก�าจัดสัตว์รบกวน (Ad’hoc group on Pes-
ticides)

มอบหมายให้คณะท�างานศกึษาถงึความต้องการในการก�าหนดมาตรฐานเกีย่วกบัสารก�าจดั

สัตว์รบกวน และร่วมท�างานกับ Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) เพื่อไม่ให้

ท�างานที่ซ�้าซ้อนกับงานของ Codex  ตลอดจนศึกษามาตรฐานที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ เช่น มาตรฐาน EN

3.5 คณะท�างานด้านสถติิในการชักตัวอย่าง (Ad’hoc group on Sam-
pling statistics”)

ที่ประชุมมีมติให้ Mike  Sussman และ Richard  Cantrill ศึกษาเอกสารหรือมาตรฐาน

ที่จัดท�าโดย TC 34  คณะอนุกรรมการวิชาการต่างๆ ภายใต้ TC 34 และ Codex โดยรับข้อมูลเพิ่มเติม

จากประธาน SC 5 ในกรณีข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากนม

3.6 คณะท�างานด้านการร่วมศึกษาทดสอบ (Ad’hoc group on Col-
laborative studies)

ประเทศสมาชิกเห็นด้วยว่าเรื่องดังกล่าวมีความส�าคัญ  โดยฝ่ายเลขานุการจะน�าเสนอที่

ประชุม CAG อภิปรายเพิ่มเติมในประเด็นความยากล�าบากในการด�าเนินงานการร่วมศึกษาทดสอบใน

อนาคตพร้อมกับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
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4) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วม เรื่อง บทบาทของมาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศในการค้าระหว่างประเทศ

(ISO Regional Workshop on Role of International Food Standards in Interna-

tional Trade)

การสัมมนาแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศทั้งในด้าน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานวิธีวิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่อาหาร และมาตรฐานระบบ

การจดัการความปลอดภยัของอาหารในการค้าระหว่างประเทศ  กจิกรรมด้านการมาตรฐานสาขาอาหาร

ที่อยู่ภายใต้การด�าเนินงานของ ISO/TC 34  สถาบันมาตรฐานของประเทศสมาชิกและองค์กรอื่นที่มี

ส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ OIE (World Organization for Animal Welfare)  UNIDO (United Nations 

Industrial Development Organization)  IDF (International Dairy Federation)  CODEX  Eu-

ropean Commission สถาบันมาตรฐาน (อินโดนีเซีย และไทย) บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จ�ากัด 

(มหาชน) และบริษัท เนสท์เล่  โดยมีการน�าเสนอข้อมูลด้านการจัดท�ามาตรฐานมาตรฐาน กฎระเบียบ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการน�ามาตรฐานไปใช้เป็นเครื่องมือในการด�าเนินธุรกิจของภาคเอกชน  ซึ่ง

ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญและบทบาทของมาตรฐานที่สนับสนุนการผลิตและการค้าอาหารและผลิตภัณฑ์

เกษตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในระดับนานาชาติ

 กิจกรรมการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู ้เข้าร่วมสัมมนา 

วิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะในการใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาภาคส่วนอาหารใน

ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

4
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5) ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเข้าร่วมประชมุ  ISO/TC 34 และการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ

5.1 ได้รบัทราบข้อมลูเกีย่วกบัความคืบหน้าในการก�าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศสาขา

อาหารของ TC 34 และมีโอกาสน�าเสนอข้อคิดเห็นในประเด็นที่ประเทศไทยมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง

และร่วมอภิปรายเพิ่มเติมได้โดยตรงกับผู้แทนคณะท�างานหรืออนุกรรมการวิชาการภายใต้ TC 34  ซึ่ง

ปัจจุบัน ISO มีนโยบายในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติอื่นๆ เพื่อเติมเต็มงานด้านการ

มาตรฐานซ่ึงและกนัให้มาตรฐานในสาขาอาหารทีม่อียูใ่นปัจจบุนัมคีวามสมบรูณ์  ได้รบัการยอมรบัจาก

หน่วยงานต่างๆ และวางแผนการก�าหนดมาตรฐานทีม่คีวามจ�าเป็นต่อภาคการเกษตรและอตุสาหกรรม

อาหารในอนาคต เพ่ือให้มาตรฐานเหล่านั้นสามารถตอบสนองความต้องการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ

สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ 

นอกจากนี้  ผู้แทนประเทศสมาชิกของ ISO/TC 34 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ

ภูมิภาคใกล้เคียง เช่น โอเชียเนีย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นประเทศก�าลังพัฒนาที่ไม่สามารถเดินทางไปเข้าร่วม

การประชมุ ISO/TC 34 ซึง่จดัขึน้ในภมูภิาคอ่ืนได้เป็นประจ�า มีโอกาสในการหารอืข้อปัญหา ขอค�าแนะน�า 

และแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการใช้มาตรฐานระหว่างประเทศเป็นเครือ่งมือในการพฒันาอตุสาหกรรม

อาหารกับผู้แทนประเทศสมาชิกที่มีความเข้มแข็งด้านการมาตรฐาน

5.2 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับ

พัฒนาการในการน�ามาตรฐานสาขาอาหารไปใช้ปรับปรุงการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัยส�าหรับผู้

บริโภคและการส่งเสริมให้มีการน�ามาตรฐานไปใช้ห่วงโซ่อุปทานในภาคส่วนอาหาร  โดยเฉพาะกลุ่ม

ประเทศก�าลงัพฒันาในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้  ข้อมลูทีไ่ด้รบัจากวทิยากรท�าให้เกดิความเข้าใจ

ถึงสถานการณ์ด้านความพร้อมในการผลิตอาหารและการค้าของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และการน�า

มาตรฐานระหว่างประเทศในสาขาอาหารท่ีมีองค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กรจัดท�าขึ้นซึ่งแม้ว่าข้อ

ก�าหนดบางส่วนและการน�าไปใช้ที่ต่างกันในบางส่วนแต่มีวัตถุประสงค์หลักเดียวกันคือมุ่งเน้นถึงความ

ปลอดภัยและคุณภาพที่ผู้บริโภคจะได้รับ
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6) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
6.1 ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่คีวามเข้มแขง็ในภาคการผลติอาหารและสนิค้าเกษตร แต่

มีจุดอ่อนในด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน�ามาตรฐานไปใช้สนับสนุน

การค้า ทัง้ในระดบัท้องถิน่และระหว่างประเทศ  ปัจจบุนัมาตรฐานในภาคส่วนอาหารมคีวามหลากหลาย

มากขึ้นตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสภาพการด�าเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงขึ้น  สมอ. ควรสร้างความ

ร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและห้องปฏิบัติการให้มีความใกล้ชิดมาก

ขึ้น  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการร่วมก�าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ และก�าหนดยุทธศาสตร์

ของประเทศในสาขาอาหารโดยใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือในการอ�านวยความสะดวกและสร้างข้อได้

เปรียบทางการค้า

6.2 การจดัท�าแผนแม่บทในการก�าหนดมาตรฐานสาขาอาหารของ สมอ. ควรน�าข้อมูลด้าน

มาตรฐานระหว่างประเทศมาประกอบการวิเคราะห์เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญ และวางแผนการพัฒนา

มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมของไทยไปสูม่าตรฐานระหว่างประเทศ เพือ่สร้างแรงจงูใจให้ภาคเอกชน 

น�ามาตรฐานไปใช้ให้มากขึ้นท�าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย และจะเกิด

ประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค  นอกจากนี้ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนามาตรฐานวิธีวิเคราะห์อาหาร

และระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารให้มากขึ้นเพราะมีผลกระทบโดยตรงกับการตรวจสอบ

รบัรองสนิค้าเกษตรและผลติภณัฑ์อาหารในอนาคตเนือ่งจากผลิตภณัฑ์อาหารเป็นสินค้าทีมี่อายส้ัุนและ

เสือ่มคณุภาพเรว็ การสร้างความเข้มแขง็ระบบการตรวจวเิคราะห์ทัง้ในด้านคุณภาพและความปลอดภยั

ให้เป็นที่ยอมรับจะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยได้เปรียบในการการค้าระหว่างประเทศ
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สกู๊ปพิเศษ

บรรจุภัณฑ์กระดำษ
ส�ำหรับอำหำร
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สกู๊ปพิเศษ

บรรจุภัณฑ์กระดำษส�ำหรับอำหำร

อตุสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตบรรจภุณัฑ์ทติุยภมิู
ที่ไม่ได้สัมผัสกับอาหารโดยตรง แต่เป็นไปเพื่อการรวมหน่วยและการขนส่ง เช่น ถุงกระดาษ 
ลังกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก หรือกล่องกระดาษแข็ง ด้วยคุณสมบัติของกระดาษที่มีน�้า
หนักเบา สามารถตัด ดัด พับงอ หรือออกแบบให้เหมาะสมกับสินค้าที่บรรจุและมีรูปร่างได้
หลากหลาย สะดวกต่อการพิมพ์ลวดลาย ราคาถูก อีกทั้งแนวโน้มความสนใจและความ
ต้องการสนิค้าของผูบ้รโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เมือ่เทยีบกบับรรจภุณัฑ์
ที่ท�าจากวัสดุชนิดอื่นๆ บรรจุภัณฑ์กระดาษจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้
ผลิตอาหารหันมาให้ความสนใจมากขึ้น

กระดาษเป็นวตัถดุบิหลกัทีใ่ช้ในการผลติบรรจภุณัฑ์ เป็นแผ่นวสัดซุึง่ได้จากการน�าวสัดุ
หลาย ๆ ชนิดมาผสมให้เข้ากัน ประกอบด้วย เส้นใยสั้น เส้นใยยาว และสารเคมีแล้วน�าไปท�า
เป็นแผ่น ทั้งนี้ ส่วนที่เป็นองค์ประกอบหลักของกระดาษ มีดังนี้ 

(1) ส่วนที่เป็นเส้นใย (Fibrous material) ซึ่งเป็นโครงสร้างของแผ่น
กระดาษ ได้แก่ เยื่อใยสั้น ท�าจากไม้เนื้อแข็งในเขตร้อน เช่น ยูคาลิปตัส ซึ่งช่วยให้เนื้อกระดาษ
แน่นสม�่าเสมอ เรียบ และมีความทึบแสง เนื่องจากเยื่อใยสั้นมีขนาดเล็ก สามารถแทรกตัวตาม
ช่องว่างของเส้นใยยาวได้ แต่มีข้อเสีย คือ ไม่สร้างความแข็งแรงของกระดาษ กระดาษจึงขาด
ง่าย และเยื่อใยยาว ซึ่งท�าจากไม้เนื้ออ่อน ได้แก่ ต้นสน และสปรู๊ซ (Spruch) ซึ่งมีความสามารถ
ในการยึดเกี่ยวกันสูง จึงท�าให้กระดาษมีความแข็งแรง ทนต่อแรงดึงและแรงฉีกขาดได้ดี  

(2) ส่วนทีไ่ม่ใช่เส้นใย ซึง่เป็นสารเคมีทีใ่ช้ในกระบวนการผลติกระดาษ ซึง่มีหลาย
ชนิด เช่น ตัวเติม (Filler) สารต้านการซึมน�้า (Sizing agent) สารเพิ่มความเหนียว โดยจะเติม
ลงไปเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของกระดาษให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
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บรรจุภัณฑ์กระดาษส�าหรับอาหาร ต้องเป็นกระดาษชั้นคุณภาพที่สามารถสัมผัสกับ
อาหารได้ (Food grade) และเป็นกระดาษที่ผลิตจากเยื่อบริสุทธิ์ ที่ปราศจากสารฟอกขาวและ
สารเรืองแสงต่าง ๆ  และมีปริมาณของเยื่อใยยาวในสัดส่วนสูง ทั้งนี้ สามารถจ�าแนกรูปแบบของ
บรรจุภัณฑ์กระดาษส�าหรับอาหาร ตามองค์ประกอบของวัสดุ โดยมีกระดาษเป็นองค์ประกอบ
หลัก ได้เป็น 2 ประเภท คือ

(1) ประเภทวัสดุที่มีกระดาษเพียงชนิดเดียว มักใช้ส�าหรับบรรจุอาหาร
ประเภท Food serviced หรืออาหารที่นิยมบริโภคโดยทันที เช่น ถ้วยกระดาษส�าหรับเครื่อง
ดื่ม กระดาษห่อแฮมเบอร์เกอร์

(2) ประเภทวัสดุที่มีกระดาษผสมกับวัสดุชนิดอื่น เช่น กระดาษและอลูมิ
เนียม ซึ่งบรรจุภัณฑ์นี้

ส่วนใหญ่ใช้บรรจุอาหารแห้ง เช่น มันฝรั่งแปรรูป ขนมปังกรอบ กระดาษลามิเนต
พลาสติก เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่รองรับผัก ผลไม้สด เพื่อป้องกันความชื้น หรือกระดาษลามิ
เนตพลาสติกและอลูมิเนียม เป็นบรรจุภัณฑ์ส�าหรับของเหลวและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ 
นิยมใช้ในกระบวนการบรรจุฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Aseptic) เช่น น�้าผลไม้สด นมสด โดยส่วน
ใหญ่มักเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีอายุการเก็บรักษาที่นาน โดยใช้คุณสมบัติของวัสดุชนิดอื่นมาช่วย
ยืดอายุการเก็บรักษาของอาหาร

 ท้ังนี ้บรรจภุณัฑ์กระดาษส�าหรบัอาหารจะ
มีความแตกต่างกับบรรจุภัณฑ์โดยทั่วไป เนื่องจากต้องมี
คุณสมบัติในการเก็บรักษาคุณภาพและยืดอายุอาหารที่
สามารถเปล่ียนแปลงได้ด้วยปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ หรือ
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ เคมี หรือจุลชีววิทยาเฉพาะของ
อาหารนัน้ ขณะเดยีวกนับรรจภุณัฑ์ต้องไม่เคลือ่นย้าย
สารในปริมาณท่ีส่งผลต่อความปลอดภัยต่อการ
บริโภค โดยมีคุณลักษณะในการเคลื่อนย้ายสาร
เคมีเข้าสู่ผลิตภัณฑ์อาหารในระดับต�่า ทั้งนี้ 
การปนเปื้อนของสารเคมีในบรรจุภัณฑ์
กระดาษส�าหรับอาหาร อาจเกิดจากการ
ปนเป ื ้อนของสารเคมีที่ ใช ้ ในระหว ่าง
กระบวนการผลิต เช่น สารเคลือบ หมึกพิมพ์ 
หรือสภาวะแวดล้อมที่ใช้ในการเก็บรักษาบรรจุ
ภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ สัดส่วนการเคลื่อนย้ายของสาร
ปนเปื้อนสู่อาหารขึ้นอยู่กับชั้นคุณภาพของกระดาษที่ใช้ ปริมาณไข
มันในอาหาร คุณลักษณะทางเคมี และการระเหยได้ของสารที่เคลื่อนย้าย
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 ในกรณขีองการใช้กระดาษรไีซเคลิในการผลติบรรจภุณัฑ์กระดาษส�าหรบัอาหาร 
อาจมคีวามเสีย่งจากการปนเป้ือนในระดบัสงู หากเปรยีบเทยีบกบัการใช้สารเคมีในกระบวนการ
ผลิตกระดาษ เช่น สารต้านการซึมน�้า สีย้อม (dyeing agents) และวาร์นิช แล้ว พบว่าสารเคมี
ดงักล่าวยงัส่งผลกระทบต่อคณุสมบตัแิละความปลอดภยัของอาหารทีบ่รรจนุ้อยกว่าการใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกระดาษรีไซเคิล โดยสารปนเปื้อนหลักที่พบ ได้แก่ อัลดีไฮด์ (aldehydes) อัล
เคน (alkanes) คีโตน (ketones) ทาเลต (phthalates) ไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbons) โลหะ
หนัก องค์ประกอบของหมึกพิมพ์ และสารเคลือบผิว เป็นต้น
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พฒันาอตุสาหกรรมบรรจอุาหาร. ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม. (ออนไลน์) แหล่ง
ทีม่า : www.oie.go.th. 22 เมษายน 2557.

Janina Leks-Stepien. Paper packaging materials and food safety. 
Science & Technology, 2011

Gordon L. Robertson. Paper-based packaging. 2012  

 บรรจุภัณฑ์กระดาษส�าหรับอาหารจะต้องทดสอบสมบัติต่าง ๆ  เช่น ต้องสะอาด
และไม่มีข้อบกพร่องที่ส่งผลต่อการใช้งานและการปนเปื้อนต่อผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุ การ
ทดสอบสมบตัขิองบรรจภุณัฑ์ส�าหรบัการใช้งานในสภาวะต่าง ๆ  เช่น การทนต่อความเยน็ ความ
ร้อน และไมโครเวฟ หรอืการทดสอบการปนเป้ือน ของหมึกพมิพ์ในบรรจภุณัฑ์อาหาร เนือ่งจาก
องค์ประกอบส�าคัญในหมึกพิมพ์ คือ ตัวยึดและตัวท�าละลาย โดยตัวยึดบางชนิดมีการดูดซับตัว
ท�าละลายไว้ ท�าให้ตวัท�าละลายระเหยออกไปไม่หมด และท�าให้เกดิการปนเป้ือนบนบรรจภุณัฑ์ 
โดยการผลิตกระดาษต้องมีความสะอาด มีการปนเปื้อนจากสารเคมีที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัย  
ดังที่ก�าหนดตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น

 EU 1935/2004 (Materials and articles  
intended to come into contact with food)

 21 CFR 176.170 (Components of paper and 
paperboard in contact with aqueous and fatty foods)

 Resolution AP2002 (on paper and board 
materials and articles intended to come into contact 
with foodstuffs) และ

 มาตรฐานที่ว่าด้วยการผลิตกระดาษเพื่อบรรจุภัณฑ์
อาหาร GMP fibre - base (good manufacturing practices 
for flexible and fibre - base packaging for food)   

ข้อดีของบรรจุภัณฑ์อาหารที่ท�าจากกระดาษ คือ มีน�้า
หนักเบา สะดวกต่อการพกพา เนื่องจากรูปแบบของบรรจุภัณฑ์
ทีม่คีวามหลากหลาย ประหยดัพืน้ทีส่�าหรบัการขนส่งและการจดั
จ�าหน่าย เป็นวัสดุทางธรรมชาติที่น�ากลับมาใช้ใหม่ได้ ดังนั้นเพื่อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู ้บริโภคและ
คุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุจากกระดาษ ประกอบกับราคาของ
วัตถุดิบจากบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น บรรจุภัณฑ์
กระดาษส�าหรับอาหารจึงถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู ้ผลิตและผู้
บริโภคเลือกใช้เพื่อก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

credit attribution: bibiphoto / Shutterstock.com
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WTO/TBT

WTO/TBT

WTO Type and no. G/TBT/N/SAU/597

ผลิตภัณฑ์ ICS: 97.040.50.

เรื่อง

The Kingdom of Saudi Arabia / Saudi Standards, Metrol-
ogy and Quality Organization (SASO) / Household and 
similar electrical appliances - Safety - Part 2-48: Particu-
lar requirements for commercial electric grills and toast-
ers 

เจ้ำของกฎระเบียบ ซาอุดีอาระเบีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหำโดยสรุป มาตรฐานความปลอดภัยส�าหรับเครื่องปิ้งขนมปังไฟฟ้า

WTO Type and no. G/TBT/N/SAU/598

ผลิตภัณฑ์ ICS: 13.120.

เรื่อง

The Kingdom of Saudi Arabia / Saudi Standards, Metrology 
and Quality Organization (SASO) /Household and similar 
electrical appliances - Safety - Part 2-78: Particular require-
ments for outdoor barbecues 

เจ้ำของกฎระเบียบ ซาอุดีอาระเบีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหำโดยสรุป มาตรฐานความปลอดภัยส�าหรับเครื่องท�าบาร์บีคิวที่ใช้ภายนอก
บ้าน
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WTO Type and no. G/TBT/N/SAU/599

ผลิตภัณฑ์ ICS: 13.120.

เรื่อง
The Kingdom of Saudi Arabia / Saudi Standards, Metrology 
and Quality Organization (SASO) / Household and similar 
electrical appliances - Safety - Part 2-28: Particular re-
quirements for sewing machines 

เจ้ำของกฎระเบียบ ซาอุดีอาระเบีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหำโดยสรุป มาตรฐานความปลอดภัยส�าหรับเครื่องจักรเย็บผ้า

WTO Type and no. G/TBT/N/SAU/600

ผลิตภัณฑ์ ICS: 13.120

เรื่อง

The Kingdom of Saudi Arabia / Saudi Standards, Metrology 
and Quality Organization (SASO) / Household and similar 
electrical appliances - Safety - Part 2-59: Particular re-
quirements for insect killers 

เจ้ำของกฎระเบียบ ซาอุดีอาระเบีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหำโดยสรุป มาตรฐานความปลอดภัยส�าหรับเครื่องก�าจัดแมลง
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WTO Type and no. G/TBT/N/SGP/17

ผลิตภัณฑ์
Clothes Washing Machines Intended for Household Use (HS: 
8450.11.10, 8450:11.90, 8450.12.00, 8450.19.10, 8450.19.90, 
8450.20.00).

เรื่อง
Draft Public Utilities (Water Supply) (Amendment) Regu-
lations 2013. Notice will be published in the Republic of 
Singapore's Government Gazette when adopted

เจ้ำของกฎระเบียบ สิงคโปร์

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2557

เนื้อหำโดยสรุป ร่างแก้ไขกฎระเบียบส�าหรับการขึ้นทะเบียนและการแสดงฉลาก
ส�าหรับเครื่องซักผ้า

WTO Type and no. G/TBT/N/SWE/124

ผลิตภัณฑ์ Biofuels blended in petrol and diesel fuels.

เรื่อง Law on blending obligations for biofuels 

เจ้ำของกฎระเบียบ สวีเดน

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 23 กันยายน 2556

มีผลบังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2557

เนื้อหำโดยสรุป กฎหมายว่าด้วยน�้ามันไบโอดีเซลผสม
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WTO Type and no. G/TBT/N/SWE/125

ผลิตภัณฑ์ Powerful laser pointers.

เรื่อง Radiation Protection Ordinance.

เจ้ำของกฎระเบียบ สวีเดน

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 3 ตุลาคม 2556

มีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2557

เนื้อหำโดยสรุป กฎระเบียบป้องกันรังสีจาก laser pointers

WTO Type and no. G/TBT/N/TPKM/134

ผลิตภัณฑ์ Electric storage tank water heaters (HS 8516.10).

เรื่อง Draft of the minimum energy efficiency requirements for 
electric storage tank water heaters

เจ้ำของกฎระเบียบ ไต้หวัน

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ 2 ปีหลังจากประกาศ

เนื้อหำโดยสรุป ร่างข้อก�าหนดการประหยัดพลังงานส�าหรับเครื่องท�าน�้าร้อน
ไฟฟ้า
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WTO Type and no. G/TBT/N/TTO/109

ผลิตภัณฑ์
Electrical cables- Thermosetting insulated, armoured 
cables with a voltage of 600/1000 V, for fixed installa-
tions (ICS 29.060.20).

เรื่อง Electric cables – Thermosetting insulated, armoured ca-
bles with a voltage of 600/1000 V., for fixed installations 

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น ตรินิแดดและโตเบโก

มีผลบังคับใช้ 20 กรกฎาคม 2556

มีผลบังคับใช้ ตีพิมพ์ลงใน Gazette

เนื้อหำโดยสรุป
มาตรฐานข้อก�าหนดและวิธีทดสอบส�าหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน
ความร้อนขนาดแรงดันไฟฟ้า 600/1,000 โวลต์ ใช้ติดตั้งอยู่กับ
ที่

WTO Type and no. G/TBT/N/TTO/110

ผลิตภัณฑ์
Electrical cables- PVC insulated and PVC sheathed cables 
for voltages up to and including 300/500 V. for electric 
power and lighting, (ICS 29.060.20).

เรื่อง
Electric cables – PVC insulated and PVC sheathed cables 
for voltages up to and including 300/500 V. for electric 
power and lighting. 

เจ้ำของกฎระเบียบ ตรินิแดดและโตเบโก

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 20 กรกฎาคม 2556

มีผลบังคับใช้

เนื้อหำโดยสรุป มาตรฐานสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน PVC ใช้งานที่แรงดันไฟฟ้า 
300/500 โวลต์ ส�าหรับพลังงานไฟฟ้าและไฟส่องสว่าง
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WTO Type and no. G/TBT/N/UGA/333

ผลิตภัณฑ์ Linear and angular measurements, 17.040; Metrology and 
measurement, physical phenomena, (ICS 01.040.17).

เรื่อง FDUS 1022-1:2013, Material measures of length for gen-
eral use - Part 1: Metrological and technical requirements.

เจ้ำของกฎระเบียบ ยูกันดา

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น 60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้ เมื่อ Minister for Trade, Industry and Cooperatives ประกาศ
เป็นมาตรฐานบังคับ

เนื้อหำโดยสรุป ร่างมาตรฐานด้านมาตรวิทยาและชั่ง ตวงวัด : ข้อก�าหนดการวัด
ความยาว

หมายเหต ุ สามารถอ่านรายละเอยีดฉบบัเตม็ได้ที ่http://www.tisi.go.th/wto/notif.php
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TISI News & Activities

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วม
ท�าบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบปีที่ 72 เพื่อเป็นศิริมงคล
ในการปฏิบัติงาน และมอบเกียรติบัตรและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการดีเด่นในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557     ณ ห้องโถง อาคาร สปอ.

กระทรวงอุตสำหกรรมจัดงำนเน่ืองในวันคล้ำยวันสถำปนำ
 และมอบเกียรติบัตรแก่ข้ำรำชกำรดีเด่น
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นางรัชดา อิสระเสนารักษ์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา
สัมมนา มอก.9999 น�าอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกิดการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคอุตสาหกรรมในวงกว้าง  แก่หน่วยงานราชการ 
และผู้ประกอบการ จ�านวนกว่า 200 คน โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยก�าธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการสัมมนา ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 25๕๗ ณ โรงแรม
มณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรี

สมอ. จัดสัมมนำ มอก.9999 ภำคตะวันออก
หวังขยำยผลสู่ภำคอุตสำหกรรมอย่ำงยั่งยืน
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เมือ่วนัพธุที ่21 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเค พาร์ค จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีส�านกังาน
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม จดัสมัมนาวชิาการ เรือ่ง “อนัตรายจากส ีของเล่น และเครือ่ง
เล่นสนาม” เพือ่ให้ความรูค้วามเข้าใจแก่เจ้าหน้าทีป่ระจ�าศนูย์พฒันาเดก็เลก็ก่อนวยัเรยีน และผู้ท่ี
เกีย่วข้องในเขตพืน้ทีภ่าคใต้จ�านวน 400 คน ในการเลอืกซือ้เลอืกใช้สทีีน่�าไปใช้งาน ของเล่นเดก็ 
และเครือ่งเล่นสนามทีไ่ด้มาตรฐาน เพือ่ให้มคีวามปลอดภยัต่อเดก็ๆ ตลอดจนเฝ้าระวงัภยัท่ีจะเกิด
แก่เดก็เลก็ภายในศนูย์ฯ

สมอ. ให้ควำมรู้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กภำคใต้  
เฝ้ำระวังอันตรำยจำกสี 

ของเล่น และเครื่องเล่นสนำม
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อย่ำหลงเชื่อผู้แอบอ้ำง 
ขอกำรสนับสนุนกำรโฆษณำ 

  เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหน่ึงแอบอ้าง 

ชื่อ สมอ. เ พ่ือขอการสนับสนุนให ้ลงโฆษณา 

ในหนังสือรายงานประจ�าปี และเอกสารเผยแพร่ 

ของทาง สมอ. นั้น  ขอเรียนว่า สมอ. ไม่มีนโยบาย 

ในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์จัดท�าฉบับพิเศษ 

โดยวิธีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 

ผู ้ประกอบการ หาก สมอ. จะด�าเนินการจัดท�า 

จะด�าเนินการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน  จึงขอ

แจ้งเตือนผู้ประกอบการอย่าได้หลงเชื่อในหนังสือ 

ขอการส นับสนุนการจั ดท� าหนั งสื อรายงาน 

ฉบับพิเศษใดๆ  ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว 

34 สมอสาร
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เตือนร้ำนจ�ำหน่ำยทั่วประเทศ  
ระวังมิจฉำชีพปลอมตัวเป็นเจ้ำหน้ำที่

   กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สมอ. และ 

เจ้าหน้าทีต่�ารวจ เข้าไปตรวจสนิค้าในร้านจ�าหน่ายต่างๆ 

สมอ. ขอเรยีนว่าการปฏบิตัหิน้าทีต่รวจร้านจ�าหน่ายนัน้ 

เจ้าหน้าทีข่อง สมอ. จะแสดงบตัรประจ�าตวัพนกังาน

เจ้าหน้าที่ สมอ. ที่ออกให้โดย สมอ. (ตามความใน

มาตรา 45 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ) และแสดงบัตรทุกครั้ง 

ก่อนที่จะตรวจสินค้าภายในร้าน หากเจ้าของร้าน 

มีข้อสงสัย โทรสอบถามที่โทร. 02 202 3429,  

02 202 3517
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