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กฎกระทรวง 

กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบริภัณฑเสียง วีดิทัศน บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตองเปนไปตามมาตรฐาน  

พ.ศ. .... 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ๘) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแตขอ ๒ (๒๐) ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดสามรอยหกสิบวันนับแตวันประกาศในราช
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) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องจายไฟฟาสําหรับเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสท่ีใชกับ 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ขอ ๒ (๑) – (๑๘)  
  (๒๐) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องจายไฟฟาสําหรับโทรศัพทเคลื่อนท่ี และแท็บเล็ต 

  ตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบริภัณฑเสียง วีดิทัศน บริภัณฑเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เลม ๑ ขอกําหนดดานความปลอดภัย มาตรฐานเลขท่ี มอก.6๒3๖๘ เลม ๑ – 25๖๓
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๕๘๘๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบริภัณฑเสียง วีดิทัศน 
บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลม ๑ ขอกําหนดดานความปลอดภัย ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 



- ๒ - 

 ขอ ๓ กฎกระทรวงนี้ไมครอบคลุมถึงผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามขอ ๒ (๑) ถึง (๑๘) ท่ีใชในท่ี
สาธารณะท่ีเปนระดับมืออาชีพ หรือท่ีเปนเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสท่ีใชแรงดันไฟฟาต่ํากวา ๕๐ V a.c หรือ ๗๕ V d.c 

         

 ใหไว ณ วันท่ี                   พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

  

      

        รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  
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