- ราง –
กฎกระทรวง
กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบริภัณฑเสียง วีดิทัศน บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตองเปนไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. ....
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ ง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแตขอ ๒ (๒๐) ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามรอยหกสิบวันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๒ ใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้
(๑) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องรับวิทยุ
(๒) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องรับโทรทัศน
(๓) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องขยายสัญญาณ
(๔) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องเลนแผนดิสก
(๕) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องเลนวีดีโอเกมส
(๖) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไรสาย
(๗) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องรับสัญญาณวิทยุ
(๘) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน
(๙) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
(๑๐) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมลําโพงพรอมขยายสัญญาณ
(๑๑) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องแปลงสัญญาณ
(๑๒) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องปรับแตงสัญญาณ
(๑๓) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องผสมสัญญาณเสียง
(๑๔) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส
(๑๕) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องเลนเสียงและภาพ
(๑๖) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องรับสัญญาณภาพและเสียงผานระบบอินเตอรเน็ต
(๑๗) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี
(๑๘) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เครื่องแปลงสัญญาณเสียงและภาพ
(๑๙) ผลิ ต ภั ณฑ อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจ า ยไฟฟ า สํ าหรั บ เครื่ อ งใช อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ใ ช กั บ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ขอ ๒ (๑) – (๑๘)
(๒๐) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องจายไฟฟาสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ และแท็บเล็ต
ตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบริภัณฑเสียง วีดิทัศน บริภัณฑเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เลม ๑ ขอกําหนดดานความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.6๒3๖๘ เลม ๑ – 25๖๓
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๘๘๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบริภัณฑเสียง วีดิทัศน
บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลม ๑ ขอกําหนดดานความปลอดภัย ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

-๒ขอ ๓ กฎกระทรวงนี้ไมครอบคลุมถึงผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามขอ ๒ (๑) ถึง (๑๘) ที่ใชในที่
สาธารณะที่เปนระดับมืออาชีพ หรือที่เปนเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสที่ใชแรงดันไฟฟาต่ํากวา ๕๐ V a.c หรือ ๗๕ V d.c
ใหไว ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๖๔

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
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