
ถ้าท่านเป็นผู้จ าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับ 
ท่านควรปฏิบัติอย่างไร 

รายชื่อผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับ 

หน้าที่ของผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับ 



 

 

เอกสารนี้ จดัท าข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้จ าหน่ายผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม ท่ีมี       
พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือมาตรฐานบังคับ เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ได้ตามที่พระราชบัญญตัิมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ก าหนด เนื่องจากการ  
ไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามกฎหมาย 

“พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511” ก าหนดให้ผู้จ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานบังคับตอ้งจ าหน่ายเฉพาะผลติภณัฑ์ท่ีแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
บังคับ             เท่าน้ัน  

๑      ถ้าทา่นเป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับท่านควรปฏิบัติอย่างไร 

วัตถุประสงค ์

ข้อควรปฏิบัติส าหรับผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคบั 

โยธาและวัสดุก่อสร้าง 

ล าดับ
ท่ี 

ผลิตภัณฑ์ มอก. วันท่ีมีผลใช้บังคับ 

1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อก าหนดเกณฑ์คุณภาพ 15-2555 เล่ม 1  3 พ.ค. 2557 

2 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  :  เหล็กเส้นกลม 20-2543  8 ต.ค. 2547 

3 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย 24-2548  21 พ.ค. 2549 

4 ลวดเหล็กกล้าส าหรับคอนกรีตอัดแรง 95-2540  30 มี.ค. 2546 

5 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว 133-2556 31 ต.ค. 2558 

6 เหล็กลวดคาร์บอนต่ า 348-2540  6 ธ.ค. 2541 

7 ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวส าหรับคอนกรีตอัดแรง 420-2540  30 มี.ค. 2546 

8 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนส าหรับงานทั่วไป และงานข้ึนรูป 528-2548  14  เม.ย. 2551 

9 กระจกโฟลตใส 880-2547  8 มิ.ย. 2548 

10 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน 1227-2539  10 พ.ค. 2541 

       รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานบังคบั 
ข้อมูล ณ วันท่ี 21 มิถุนายน 2559 



โยธาและวัสดุก่อสร้าง 

โภคภัณฑ ์

๒ ถ้าท่านเป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับท่านควรปฏิบัติอย่างไร 

   

 

ล าดับ
ท่ี 

ผลิตภัณฑ์ มอก. วันท่ีมีผลใช้บังคับ 

11 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณข้ึนรูปเย็น 1228-2549  14 เม.ย. 2551 

12 กระจกโฟลตสีตัดแสง 1344-2541  4 พ.ย. 2544 

13 เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน 1390-2539  21 ส.ค. 2541 
14 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง     

ส าหรับงานโครงสร้างทั่วไป 
1479-2541  25 ส.ค. 2544 

15 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง     
ส าหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ 

1499-2541  25 ส.ค. 2544 

16 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบน รีดร้อน ส าหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล 1501-2552  11 เม.ย. 2554 

17 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน และแผ่นแถบ ส าหรับงานท่อ 1735-2542  25 ส.ค. 2544 
18 เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบางที่

ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูปส าหรับงานโครงสร้างรถยนต์ 
1884-2542  4 พ.ย. 2544 

19 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ส าหรับงาน
โครงสร้างรถยนต์ 

1999-2543  5 ก.ย. 2545 

20 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง                     
ที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ 

2011-2543  5 ก.ย. 2545 

21 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด                   
ส าหรับงานทั่วไปและงานข้ึนรูป 

2012-2543  13 พ.ค. 2545 

22 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา                         
และแผ่นบาง ส าหรับงานถังก๊าซ 

2060-2543  14 ต.ค. 2545 

23 เหล็กกล้ารีดเย็น แผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดส าหรับงานรถยนต์ 2140-2546  10 ม.ค. 2548 
24 กระเบื้องเซรามิก 2508-2555  15 ม.ค. 2557 

ล าดับ
ท่ี 

ผลิตภัณฑ์ มอก. วันท่ีมีผลใช้บังคับ 

25 ไม้ขีดไฟ 53-2548  14 พ.ย. 2549 

26 ผงซักฟอก 78-2549  14 ก.ค. 2551 

27 เครื่องดับเพลิงยกห้ิวชนิดผงเคมีแห้ง 332-2537  27 มี.ค. 2538 

28 ของเล่น 685-2540  5 ม.ค. 2542 

29 ไฟแช็กก๊าซ 879-2553  13 มี.ค. 2556 



๓      ถ้าทา่นเป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับท่านควรปฏิบัติอย่างไร 

โภคภัณฑ ์

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ล าดับ
ท่ี 

ผลิตภัณฑ์ มอก. วันท่ีมีผลใช้บังคับ 

30 เครื่องดับเพลิงยกห้ิวชนิดโฟม 882-2532  17 มิ.ย. 2534 

31 หัวนมยางส าหรับขวดนม 969-2533  17 มิ.ย. 2540 

32 หัวนมยางดูดเล่น 1025-2539  19 ก.ย. 2540 

33 ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร 1136-2536  10 พ.ย. 2542 

34 เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน 2440-2552  18 ส.ค. 2554 

ล าดับ
ท่ี 

ผลิตภัณฑ์ มอก. วันท่ีมีผลใช้บังคับ 

35 หลอดไฟฟ้า  4-2529  1 พ.ค. 2530 

36 ฟิวส์ก้ามปู  10-2529  21 พ.ย. 2530 
37 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน450/750 

โวลต์ เล่ม 3,4,5,101 
 11-2553  30 ก.ค. 2556 

38 บัลลาสต์ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์  23-2521  1 เม.ย. 2522 

39 ตัวน าลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางส าหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน  85-2548  23 ม.ค. 2551 

40 โกลว์สตาร์ตเตอร์ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์  183-2547  18 ก.ย. 2549 

41 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์  293-2541  27 ธ.ค. 2542 

42 ข้ัวรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และข้ัวรับสตาร์ตเตอร์  344-2549  13 ก.ค. 2551 

43 เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย  366-2547  26 ธ.ค. 2548 

44 ทองแดงและทองแดงเจือส าหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง  408-2553  17 เม.ย. 2556 

45 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย  812-2548  23 ม.ค. 2551 
46 สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดต้ังทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : 

ข้อก าหนดทั่วไป 
 824-2551  18 พ.ย. 2551 

47 เตาไฟฟ้าชนิดตัวท าความร้อนแบบเปลือย  เฉพาะด้านความปลอดภัย  870-2532  21  ก.ย. 2536 



วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

๔ ถ้าท่านเป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับท่านควรปฏิบัติอย่างไร 

ล าดับ
ท่ี 

ผลิตภัณฑ์ มอก. วันท่ีมีผลใช้บังคับ 

48 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน                
ส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน : ข้อก าหนดทั่วไป 

 909-2548 19 พ.ย. 2550 

49 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ  เฉพาะด้านความปลอดภัย  934-2533  25 ธ.ค. 2534 
50 หลอดฟลูออเรสเซนซ์  เฉพาะด้านความปลอดภัย  956-2533  25 ก.ย. 2534 
51 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย  1039-2547  21 ก.พ. 2549 
52 เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน 

ส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน :                     
เฉพาะด้านความปลอดภัย 

 1195-2536  31 ส.ค. 2545 

53 ระบบก าลังไฟฟ้าต่อเนื่อง 1291-2553  
เล่ม 1-2 
1291-2555  
เล่ม 3 

 14 ธ.ค. 2557 

54 เครื่องอบผ้า  :  เฉพาะด้านความปลอดภัย  1389-2539  23 มี.ค. 2545 
55 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย  1462-2548  21 ส.ค. 2550 
56 กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย  1509-2547  27 เม.ย. 2549 
57 เครื่องท าน้ าร้อนไฟฟ้า น้ าผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย  1693-2547  23 เม.ย. 2549 
58 เตาไมโครเวฟส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย  เฉพาะด้านความปลอดภัย  1773-2548  21 ส.ค. 2550 
59 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจ ากัดสัญญาณ  1955-2551  19 มิ.ย. 2554 
  รบกวนวิทย ุ     

60 เครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย  1985-2549  14 ก.ค. 2551 
61 กระติกน้ าร้อนไฟฟ้า  เฉพาะด้านความปลอดภัย  2062-2543  26 เม.ย. 2547 
62 เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง  เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม :ประสิทธิภาพพลังงาน  2134-2553  28 เม.ย. 2556 
63 เคเบิลเส้นใยน าแสง เล่ม 3-10 : เคเบิลภายนอกอาคาร-ข้อก าหนดคุณลักษณะ

เป็นรายกลุ่ม ส าหรับเคเบิลเส้นใยน าแสงโทรคมนาคม                                
ติดต้ังในท่อร้อยสายและฝังดินโดยตรง 

 2165-2548  26 ม.ค. 2550 

64 เคเบิลเส้นใยน าแสง เล่ม 3-20 : เคเบิลภายนอกอาคาร-ข้อก าหนดคุณลักษณะ
เป็นรายกลุ่ม ส าหรับเคเบิลเส้นใยน าแสงโทรคมนาคม                         
แขวนในอากาศรับน้ าหนักตัวเองได้ 

 2166-2548  22 มิ.ย. 2550 

65 ตู้เย็นส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม :  2186-2547  23 ธ.ค. 2549 
  ประสิทธิภาพพลังงาน     

66 สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีนส าหรับแรงดันไฟฟ้าที่
ก าหนดต้ังแต่ 60 กิโลโวลต์ถึง 115 กิโลโวลต์ 

 2202-2547  15 ต.ค. 2549 

67 ตู้เย็นส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย  2214-2548  23 ธ.ค. 2549 



วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ล าดับ
ท่ี 

ผลิตภัณฑ์ มอก. วันท่ีมีผลใช้บังคับ 

68 เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์ หรือ                 
อิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด ส าหรับการใช้งานแบบพกพา                    
เฉพาะด้านความปลอดภัย 

2217-2548 26 ม.ค. 2550 

69 เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน           
ส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน                              
เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป 

2425-2552 8 เม.ย. 2554 

70 สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวน าทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน               
ส าหรับการติดต้ังแบบแขวนในอากาศ 

2434-2552 17 ธ.ค. 2553 

5      ถ้าทา่นเป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับท่านควรปฏิบัติอย่างไร 

วิศวกรรมของไหล 

ล าดับ
ท่ี 

ผลิตภัณฑ์ มอก. วันท่ีมีผลใช้บังคับ 

71 ท่อพีวีซีแข็งส าหรับใช้เป็นท่อน้ าด่ืม  17-2532  14 ก.ย. 2533 

72 ฝักบัวอาบน้ า เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ า  2066-2552  19 ม.ค. 2554 

73 ก๊อกน้ าส าหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม  :  การประหยัดน้ า  2067-2552  19 ม.ค. 2554 

74 เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ  792-2554  21 ส.ค. 2556 

อาหาร 

ล าดับ
ท่ี 

ผลิตภัณฑ์ มอก. วันท่ีมีผลใช้บังคับ 

75 สับปะรดกระป๋อง    51-2530  15 พ.ค. 2531 



6 ถ้าท่านเป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับท่านควรปฏิบัติอย่างไร 

วิศวกรรมส่งผ่านความร้อน 

ล าดับ
ท่ี 

ผลิตภัณฑ์ มอก. วันท่ีมีผลใช้บังคับ 

76 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 27-2543  27 มี.ค. 2545 

77 แอลกอฮอล์แข็งส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง 950-2547  3 ก.พ. 2549 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ล าดับ
ท่ี ผลิตภัณฑ์ มอก. วันท่ีมีผลใช้บังคับ 

78 ไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์  30-2555  15 ก.ย. 2557 

79 ภาชนะพลาสติกส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ  531-2546  29 ม.ค. 2548 

80 คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์  539-2546  10 ม.ค. 2548 

81 ออกซิเจนทางการแพทย์  540-2555  19 ธ.ค. 2557 

สีและวาร์นิช 

ล าดับ
ท่ี ผลิตภัณฑ์ฯ มอก. วันท่ีมีผลใช้บังคับ 

82 ทินเนอร์ส าหรับแลกเกอร์ 496-2553  9 ก.ย. 2556 

83 ทินเนอร์ส าหรับสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส 520-2553  9 ก.ย. 2556 

84 สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์ 739-2555 29 มี.ค. 2559 

85 สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ 740-2555 29 มี.ค. 2559 

86 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต 760-2555 29 มี.ค. 2559 

87 สีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์ 2344-2555 29 มี.ค. 2559 

88 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด 2532-2556 29 มี.ค. 2559 



7      ถ้าทา่นเป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับท่านควรปฏิบัติอย่างไร 

อาหาร 

สีและวาร์นิช 

ล าดับ
ท่ี 

ผลิตภัณฑ์ฯ มอก. วันท่ีมีผลใช้บังคับ 

89 สีเทียน  1149-2548  22 มิ.ย. 2550 
 สีเคลือบแอลคีด  2625-2557  28 ม.ค. 2560* 

วิศวกรรมเครื่องกลและยานพาหนะ 

ล าดับ
ท่ี 

ผลิตภัณฑ์ฯ มอก. วันท่ีมีผลใช้บังคับ 

90 กระจกนิรภัยส าหรับรถยนต์  :  กระจกหลายชั้น 196-2536  21 ก.ย. 2537** 

91 กระจกนิรภัยส าหรับรถยนต์  :  กระจกเทมเปอร์ 197-2536  21 ก.ย. 2537** 
92 

  กระจกนิรภัยส าหรับรถยนต์  :  กระจกโซนเทมเปอร์ 198-2536  21 ก.ย. 2537** 

กระจกนิรภัยส าหรับรถยนต์ 2602-2556  26 ส.ค. 2559* 

93 ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ 341-2543  25 ส.ค. 2544 
94 หมวกนิรภัยส าหรับผู้ใช้ยานพาหนะ 369-2539  28 ก.พ. 2540** 

หมวกนิรภัยส าหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 369-2557  28 ส.ค. 2559* 

95 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวส าหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน 370-2552  8 ส.ค. 2553 

96 ยางในรถจักรยานยนต์ 683-2530  16 มี.ค. 2551 

97 เข็มขัดนิรภัยส าหรับรถยนต์ 721-2551  25 ก.พ. 2554 

98 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ า 787-2551  28 มิ.ย. 2553 

99 น้ ามันเครื่องส าหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ 1040-2541  4 ส.ค. 2548 
100 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด 

เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ 4 
2315-2551  1 มี.ค. 2552 

101 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ 
ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง 

2320-2552  15 ก.ย. 2554 

102 รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจาก 
เครื่องยนต์ระดับที่ 6 

2350-2551  1 มี.ค. 2552 

103 รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ 
เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 8 

2540-2554  8 ธ.ค. 2555 



8 ถ้าท่านเป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับท่านควรปฏิบัติอย่างไร 

วิศวกรรมเครื่องกลและยานพาหนะ 

ล าดับ
ท่ี 

ผลิตภัณฑ์ฯ มอก. วันท่ีมีผลใช้บังคับ 

104 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด 
เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7 

2550-2554 13 พ.ย. 2555 

105 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช๊ก๊าซ
ธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : 
มลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1 

2555-2554 20 ม.ค. 2557 

เคม ี

ล าดับ
ท่ี ผลิตภัณฑ์ฯ มอก. วันท่ีมีผลใช้บังคับ 

106 แอมโมเนียมไนเทรตส าหรับท าวัตถุระเบิดแอนโฟ  1746-2545  8 ต.ค. 2547 

 หมายเหตุ 
1. * หมายถึง พ.ร.ฎ. ยังไม่มผีลบังคับใช้ 
2. ** หมายถงึ พ.ร.ฎ. ตามมาตรฐานใหมม่ผีลบงัคบัใช้แลว้ ใหย้กเลกิ พ.ร.ฎ. ตามมาตรฐานเดมิ 
ขอ้มลู ณ วนัท่ี 21 มถินุายน 2559  รายช่ือดงักลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาตรวจสอบ
รายชื่อท่ีเป็นปัจจุบันท่ี www.tisi.go.th 



       ลักษณะผลิตภัณฑต์้องห้าม 

 1. ผลิตภณัฑซ์ึ่งไมไ่ด้รับใบอนุญาตให้ท าหรือน าเข้า 
 2. ผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับใบอนญุาตใหท้ าหรือน าเข้าแตม่ีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
 3. ผลิตภณัฑ์ท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ท าหรือน าเข้า แตไ่มไ่ด้แสดงเครือ่งหมายมาตรฐาน

ก่อนน าออกจากสถานท่ีผลติ หรือ รับมอบจากเจ้าพนักงานศลุกากร 
 4. ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ได้รับอนญุาตใหท้ า หรือน าเข้าตามมาตรฐานตา่งประเทศหรือระหว่าง
ประเทศ 
 5. ผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับอนญุาตให้ท าหรือน าเข้าตามมาตรฐานต่างประเทศหรือระหวา่ง
ประเทศแตฝ่่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ก าหนด 
 6. ผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างไปจากมาตรฐานก าหนดเพ่ือประโยชน์ในการส่งออกแต่ไม่
ส่งออกหรือไม่แสดงข้อความว่าเปน็ผลิตภณัฑ์เพื่อการส่งออก 
 7. ผลิตภณัฑ์ท่ีอนุญาตให้ท าหรือน าเข้าตามมาตรฐานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ
และไม่แสดงเครื่องหมาย หรือข้อความว่าผลิตภัณฑ์นั้นไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานตาม

พระราชบัญญัตินี ้
 8. ผลิตภณัฑ์ท่ีแสดงเครื่องหมายโดยผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้รับใบอนุญาต 
 9. ผลิตภณัฑ์ท่ีแสดงเครื่องหมายเลียนแบบเครื่องหมายมาตรฐานเพ่ือให้ประชาชน
หลงเช่ือว่าเป็นเครื่องหมายมาตรฐาน 
 10. ผลติภณัฑ์ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานและมีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานโดย      

ผู้ไดร้ับอนุญาตให้ท า หรือน าเข้า 

9      ถ้าทา่นเป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับท่านควรปฏิบัติอย่างไร 



          หากท่านเป็นผู้จ าหน่ายผลิตภณัฑต์่างๆ ข้างต้น ต้องตรวจสอบท่ีผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง  
ก่อนจ าหน่ายว่ามีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ             แสดงท่ีผลิตภณัฑ์หรือไม่  โดยการแสดง
เครื่องหมายต้องแสดงท่ีตัวผลิตภณัฑ์  และมีเลขที่ มอก. แสดงอยู่ใต้หรือ
ด้านข้างของเครื่องหมายมาตรฐานในต าแหน่งท่ีมองเห็นได้ชัดเจน 

สิ่งที่ผู้จ าหน่ายต้องปฏิบัตติาม 

โทษของผู้ฝ่าฝืน 

          ผู้จ าหน่ายที่จ าหน่ายผลติภัณฑ์ท่ีมรีายชื่อ 105 ชนิดหรือมไีว้เพ่ือจ าหน่ายผลติภณัฑ์
ดังกล่าวโดยไมม่ีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับท่ีผลิตภัณฑ์ จะมีโทษอาญา คือ ถูกจ าคุกไม่เกิน 
1 เดือนหรือปรับต้ังแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และในกรณีท่ีผู้จ าหน่าย
เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสัง่การ หรือการกระท าของ
บุคคลใด หรือไมส่ั่งการ หรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าท่ีท่ีต้องกระท าของผู้แทนนิติบุคคล 
กรรมการ ผู้จดัการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งกระท าการแทนนิตบิุคคลนั้น ผู้นั้น
ต้องรับโทษเช่นเดียวกับนิติบุคคลนั้นด้วย  

         ส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จะส่งพนกังานเจ้าหน้าท่ีสุ่มตรวจร้าน
จ าหน่าย โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ท้ังนี้ หากมีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจร้านจ าหน่ายของท่าน ขอให้
ผู้จ าหน่ายโปรดให้ความร่วมมือ  โดยสามารถตรวจสอบขอดูบัตรพนกังานเจ้าหน้าท่ี (ไม่ใช่บัตร
ข้าราชการ) ท่ีไดร้ับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรม  ซึ่งผู้ที่มีอ านาจในการตรวจร้าน
จ าหน่ายทุกคนต้องมีบัตรพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายหากไม่มหีรือเพียงแสดงบัตรข้าราชการ
จะไมม่ีอ านาจด าเนินการตรวจร้านจ าหน่ายของท่านได้ หรือหากไมแ่น่ใจขอให้ติดต่อท่ีกอง
กฎหมาย ส านักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยตรงท่ี โทร 0 2202 3321-2 

การตรวจติดตาม 

10 ถ้าท่านเป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับท่านควรปฏิบัติอย่างไร 



                                    -ตัวอย่างบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่- 

 

 

 

 

         ท้ังนี้ หากมีพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการแต่งตั้งเข้าตรวจร้านจ าหน่ายของท่านขอให้ท่าน

ปฏิบัติ ดังนี ้

         1. ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบผลติภณัฑ์หรือน าผลิตภณัฑ์ไปเป็นตัวอย่างเพื่อ
ตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีเกบ็หรือจ าหน่าย หรือยานพาหนะใดๆ ก็ตามท่ีมีข้อสงสัยว่าจะมี
การฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย รวมทั้งในการยึดหรืออายัดผลติภณัฑ์   

         หากฝ่าฝืน ท่านจะได้รับโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรบัไม่เกิน 20,000 บาท หรือ
ทั้งจ าท้ังปรับ 

         2. ต้องอ านวยความสะดวกช่วยเหลือหรือให้ค าช้ีแจงแก่พนกังานเจ้าหน้าท่ีตามทีร่้องขอ     

         หากฝ่าฝืน จะต้องโทษปรับไม่เกินหน่ึง 1,000 บาท 

3. ต้องท าตามค าสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ีสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์ท่ียึดอายดัให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือสั่งให้ท าลายผลิตภณัฑ์ท่ียึดอายดัให้สิ้นสภาพ 
โดยผู้จ าหน่ายจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั้งหมด 

 หากฝ่าฝืน  จะมโีทษจ าคกุไมเ่กนิ 3 เดือน หรอืปรบัไมเ่กนิ 20,000 บาท หรอืทั้งจ าท้ังปรับ 

       การตรวจติดตาม 

11     ถ้าทา่นเป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับท่านควรปฏิบัติอย่างไร 



สิ่งที่ผู้จ าหน่ายต้องปฏิบัตติาม 
       การตรวจติดตาม 

 อนึ่ง กรณีเฉพาะความผดิที่ผู้จ าหน่ายฝ่าฝืนข้อพึงปฏิบัติและไม่อ านวยความสะดวก 
ช่วยเหลือให้ค าช้ีแจงแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามทีร่้องขอ สมอ. อาจเปรียบเทียบปรับหรือขอให้

พนักงานสอบสวนด าเนินคดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได ้

 ส าหรับผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมที่พนักงานเจ้าหน้าท่ียึดหรืออายัดไว้ ถ้าภายใน 90 วัน
นับแต่วันท่ียึดหรืออายดั ไม่ปรากฏเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้ตกเป็นของแผ่นดิน และให้
ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมมีอ านาจจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร    

 กรณีท่ีผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกยึดหรืออายดัไวเปนของเสียงาย เสีย่งต่อการเก็บรักษาหรือต้อง

เสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินคาของสิ่งนั้น ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
สามารถจัดการขายทอดตลาดสิ่งนัน้กอนคดีถึงท่ีสุดหรือกอนท่ีสิ่งนั้นจะตกเปนของแผนดิน โดย
เงินท่ีได้จากการขายของนั้น เมื่อหักคาใชจายต่างๆ แล้ว เหลือเป็นเงินสุทธิเท่าใดก็ใหถือไวแทน

ของสิ่งนั้น  

 ท้ังนี้ การด าเนินการดังกล่าวเพื่อให้ผู้บรโิภค ได้รับความปลอดภัยและคุ้มค่า จากการใช้

ผลิตภณัฑ์ท่ีไดร้ับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและยังช่วยให้ผู้จ าหน่ายจ าหน่ายผลติภณัฑ์
ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ผู้จ าหนา่ยเองก็จะไดร้ับความไว้วางใจ
จากผู้บรโิภคว่าจ าหน่ายสินค้าท่ีมคีุณภาพ 

สงสัยหรือพบเห็นการกระท าความผิด โปรดติดต่อท่ี  
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม 
ถนนพระรามที่ 6  ราชเทวี  กทม. 10400   
โทรศัพท์ 0 2202 3429 , 0 2202 3517 

12 ถ้าท่านเป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับท่านควรปฏิบัติอย่างไร 



พิมพค์ร้ังที่ 1 มิถุนายน 2559 

จ านวน   10,000 เล่ม 
จัดพิมพ์โดย กองส่งเสริมและพฒันาด้านการมาตรฐาน 

 ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 
 ถนนพระรามที่ 6  ราชเทวี  กทม. 10400   

 โทรศัพท ์0 2202 3429 , 0 2202 3431 



ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 


