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กฎกระทรวง

กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรมบริภัณฑ์เสียง วีดิทัศน์
บริภัณฑ์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน
พ.ศ. ๒๕๖๕
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ มเติม โดยพระรำชบัญ ญัติ ม ำตรฐำนผลิต ภัณฑ์อุ ต สำหกรรม (ฉบั บ ที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๖๒ และมำตรำ ๕๘ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระรำชบั ญญั ติม ำตรฐำนผลิต ภัณฑ์อุต สำหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ มเติม โดยพระรำชบัญ ญัติ ม ำตรฐำนผลิต ภัณฑ์อุ ต สำหกรรม (ฉบั บ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ ให้ ใช้บั งคั บ เมื่ อ พ้ นก ำหนดหนึ่ง ร้ อยแปดสิ บวั นนับ แต่ วัน ประกำศ
ในรำชกิ จจำนุเ บกษำเป็นต้ นไป เว้ นแต่ ข้อ ๒ (๒๐) ให้ ใ ช้บั งคั บเมื่อ พ้ นกำหนดสี่ร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ผลิ ตภัณฑ์อุตสำหกรรมดั งต่ อไปนี้ ต้ องเป็ นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
บริภัณฑ์เสียง วีดิทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เล่ม ๑ ข้อกำหนดด้ำนควำมปลอดภั ย
มำตรฐำนเลขที่ มอก. 6๒3๖๘ เล่ม ๑ - 25๖๓ ตำมประกำศกระทรวงอุ ตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๘๘๓
(พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง
ก ำหนดมำตรฐำนผลิ ตภั ณฑ์อุ ต สำหกรรมบริ ภัณฑ์ เสี ยง วี ดิ ทั ศ น์ บริ ภั ณฑ์ เ ทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร เล่ม ๑ ข้อกำหนดด้ำนควำมปลอดภัย ลงวันที่ ๑๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(๑) ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องรับวิทยุ
(๒) ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องรับโทรทัศน์
(๓) ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องขยำยสัญญำณ
(๔) ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องเล่นแผ่นดิสก์
(๕) ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องเล่นวิดีโอเกม
(๖) ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องรับสัญญำณไมโครโฟนไร้สำย
(๗) ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องรับสัญญำณวิทยุ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

(๘) ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์
(๙) ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องรับสัญญำณดำวเทียม
(๑๐) ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมลำโพงพร้อมขยำยสัญญำณ
(๑๑) ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องแปลงสัญญำณ
(๑๒) ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องปรับแต่งสัญญำณ
(๑๓) ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องผสมสัญญำณเสียง
(๑๔) ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
(๑๕) ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องเล่นเสียงและภำพ
(๑๖) ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องรับสัญญำณภำพและเสียงผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต
(๑๗) ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องรับสัญญำณเคเบิลทีวี
(๑๘) ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องแปลงสัญญำณเสียงและภำพ
(๑๙) ผลิ ต ภั ณฑ์ อุ ต สำหกรรมเครื่ อ งจ่ ำ ยไ ฟฟ้ ำ ส ำหรั บ เครื่ อ งใช้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใ ช้ กั บ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมตำมข้อ ๒ (๑) ถึง (๑๘)
(๒๐) ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องจ่ำยไฟฟ้ำสำหรับโทรศัพท์เคลือ่ นที่ และแท็บเล็ต
ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้ ไม่ ใช้บัง คับ แก่ ผลิต ภัณฑ์อุ ต สำหกรรมตำมข้อ ๒ (๑) ถึ ง (๑๘)
ที่ ใ ช้ ใ นที่ สำธำรณะ ที่ เ ป็น ระดั บมื ออำชีพ หรื อที่ เป็น เครื่ อ งใช้อิ เล็ก ทรอนิกส์ที่ ใช้ไฟฟ้ ำกระแสสลับ
แรงดันต่ำกว่ำ ๕๐ โวลต์ หรือที่ใช้ไฟฟ้ำกระแสตรง แรงดันต่ำกว่ำ ๗๕ โวลต์
ให้ไว้ ณ วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖5
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม
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หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำ ศใช้ ก ฎกร ะทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ พระรำชกฤษฎี ก ำ ก ำ หน ด
ให้ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องใช้ อิเล็ก ทรอนิกส์แ ละอุปกรณ์เกี่ย วข้องที่ใช้กั บแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำประธำน สำหรับ
ใช้ ใ นที่ อ ยู่ อ ำศั ย และงำนทั่ ว ไปที่ มีลั ก ษณะคล้ ำ ยกั น ต้ อ งเป็ น ไปตำมมำตรฐำน พ.ศ. ๒๕๔๔ ก ำหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่ องใช้ อิเ ล็กทรอนิ กส์แ ละอุ ปกรณ์ เกี่ย วข้ องที่ ใช้ กับแหล่ งจ่ำยไฟฟ้ำประธำน สำหรับ
ใช้ ใ นที่ อ ยู่ อ ำศั ย และงำนทั่ ว ไปที่ มีลั ก ษณะคล้ ำยกั นต้ อ งเป็ นไปตำมมำตร ฐำนเลขที่ มอก. ๑๑๙๕-๒๕๓๖
แต่ปัจจุบันมีกำรพัฒนำมำตรฐำนระหว่ำงประเทศขึ้นใหม่สำหรับผลิ ตภั ณฑ์อุ ตสำหกรรมบริ ภัณฑ์ เสีย ง วีดิทัศน์
บริภัณฑ์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร ซึ่งครอบคลุมถึง ผลิ ตภั ณฑ์อุ ตสำหกรรมดัง กล่ำ ว ประกอบกั บ
คณะกรรมกำรมำตรฐำนผลิ ตภั ณฑ์อุ ตสำหกรรมเห็ นชอบให้ ดำเนิ นกำรควบคุ มผลิ ตภั ณฑ์อุ ตสำหกรรมบริภั ณฑ์ เสี ย ง
วีดิทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่ อสำร ให้มีคุณภำพและควำมปลอดภัย เพื่อป้องกั นควำมเสี ย หำย
อันอำจจะเกิดแก่ประชำชน กิจกำรอุตสำหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ในกำรนี้ จึงได้มีประกำศกระทรว ง
อุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๘๘๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญั ติ มำตรฐำนผลิ ตภั ณฑ์ อุ ตสำหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมำตรฐำนผลิต ภั ณฑ์ อุ ตสำหกรรมบริ ภั ณฑ์ เ สีย ง วีดิทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อ สำร เล่ม ๑ ข้อกำหนดด้ำนควำมปลอดภั ย ลงวันที่ ๑๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
และได้ มีก ำรด ำเนิน กำรจัด ให้ มีกำรรับ ฟั ง ควำมคิ ด เห็น ของตั วแทนของกลุ่ มผู้ มีส่ว นได้ เ สี ยหรือ ผู้ มีประโยชน์
เกี่ยวข้องครบถ้ วนตำมควำมในมำตรำ ๑๘ แห่งพระรำชบั ญญั ติ มำตรฐำนผลิ ตภั ณฑ์ อุ ตสำหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญ ญัติมำตรฐำนผลิตภั ณฑ์อุต สำหกรรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว สมควร
ก ำหนดให้ ผ ลิ ต ภั ณฑ์ อุ ต สำหกรรมบริภั ณฑ์ เ สี ยง วี ดิ ทั ศ น์ บริ ภั ณฑ์ เ ทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

