
พ.ร.บ. 
ยกระดับมาตรฐานไทยสูเวที 
การมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ. 2551 

นายไพโรจน สัญญะเดชากุล  

เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

หากพูดถึงคำวา 
“มาตรฐาน” ในปจจุบันกลาย

เปนบรรทัดฐานท
ี่

แตละองคกร หน
วยงาน ตองจัดให

มีการรับรองมาต
รฐาน เพื่อแสดงถึง

การมีคุณภาพ ความปลอดภัย
 ตามความหมาย

แลว การมาตรฐ
าน 
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หมายถึง กิจกรร

มในการวางขอกำ
หนดที่เกี่ยวเนื่อง

กับปญหาสำคัญที่มีอยูหรือที่จะเกิด
ขึ้น เพื่อใหเปนหล

ักเกณฑ ใชกันทั่วไปจน

เปนปกติวิสัย โดย
มุงใหบรรลุถึงควา

มสำเร็จสูงสุดตาม
ขอกำหนดที่วางไว
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และปจจุบันการรับรองมาตรฐานไดกระจายไปในหลายธุรกิจ ซึ่งแตละประเภท
ธุรกิจก็มีการกำหนดมาตรฐานแตกตางกันไป ทำใหการกำหนดมาตรฐานของประเทศ
ไทยไมมีความเปนหนึ่งเดียวกัน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ 
สมอ. มุงมั่นที่จะผลักดันใหระบบมาตรฐานของไทยเปนที่ยอมรับ จึงไดดำเนินการราง
พระราชบัญญัติการมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ. 2551 ขึ้น และไดประกาศใชอยางเปน
ทางการแลว ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับนี้จะทำใหการกำหนดมาตรฐานของประเทศไทยมีความ
เปนหนึ่งเดียว ลดความซ้ำซอนของการทำงาน และเปนที่ยอมรับในเวทีการคาระหวาง
ประเทศ TPA News ฉบับนี้ ไดมีโอกาสพูดคุยกับ นายไพโรจน สัญญะเดชากุล 
เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เพื่อแนะนำและทำความ
รูจักกับ พ.ร.บ.การมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ. 2551 กัน  
 
ทำความรูจักกับ  
พ.ร.บ. การมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ. 2551 

พ.ร.บ. การมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ประกาศกฎหมายดังกลาวให ไว ณ วันที่ 23 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 
2551 มีผลใชบังคับวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป กฎหมายฉบับนี้มีทั้งสิ้น 
60 มาตรา แบงเปน 5 หมวดดวยกัน ไมรวมบทเฉพาะกาล 

จุดเริ่มตนของการจัดทำ พ.ร.บ. การมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ. 2551 นาย
ไพโรจน เลาใหฟงวา ในระยะเวลา 4-5 ปที่ผานมา มีการจัดตั้งหนวยงานของรัฐเพื่อ
ดำเนินงานดานมาตรฐานเฉพาะดานเพิ่มขึ้นหลายหนวยงาน ซึ่งสวนใหญมักจะเปนการ
กำหนดมาตรฐานในรูปของกฎระเบียบ ทำใหเกิดความซ้ำซอนในการดำเนินงานหลาย
เรื่องโดยไมมีการเชื่อมโยงขอมูลการดำเนินงานและไมมีการใชทรัพยากรรวมกัน รวมทั้ง
ไมมีการยอมรับผลการดำเนินงานซึ่งกันและกัน สงผลใหระบบมาตรฐานของประเทศไทย
ขาดเอกภาพ มีปญหาในการสรางความยอมรับจากประเทศคูคาและสิ้นเปลืองทรัพยากร
ของประเทศดวย ซึ่งถือวาเปนปญหาเชิงโครงสรางของระบบมาตรฐานของประเทศ 

สมอ. จึงไดดำเนินการทำใหเกิดความรวมมือในการทำงานระหวางหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนการกำหนดมาตรฐาน การตรวจสอบ
รับรองและมาตรวิทยา โดยการสรางเครือขาย ซึ่งที่ผานมา สมอ. ไดมีการลงนาม
บันทึกความรวมมือกับหลายหนวยงานแลว เชน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมวิชาชีพตางๆ รวมทั้ง
หนวยงานราชการ เชนกระทรวงพลังงาน กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

และเพื่อที่จะทำใหระบบมาตรฐานของประเทศมีความเขมแข็งเปนเอกภาพ ทั้ง
ภายในประเทศและในเวทีระหวางประเทศ สมอ. จึงไดดำเนินการประกาศ พ.ร.บ. การ
มาตรฐานแหงชาติ พ.ศ. 2551 โดยหลักการของกฎหมายนี้มุงเนนในการจัดระบบ
มาตรฐานของประเทศใหอยูในทิศทางเดียวกันใหมีการกำหนดนโยบายดานมาตรฐาน
ของประเทศและมอบหมายใหหนวยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ภายใตการกำกับดูแลของ
คณะกรรมการมาตรฐานแหงชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีที่ ไดรับมอบหมายเปนประธาน
และมีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของรวมเปนกรรมการ นอกจากนี้ยัง
กำหนดใหมีการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจดานการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเพื่อ
ใหผลการตรวจสอบและรับรองเปนที่นาเชื่อถือ สอดคลองกับขอความในราชกิจจา-
นุเบกษาที่ ไดระบุไววา “โดยที่ในปจจุบันการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานของประเทศ 
ดำเนินการโดยหนวยงานของรัฐหลายแหงทำใหขาดความเปนเอกภาพดานการมาตรฐาน 
ประกอบกับในปจจุบันยังไมมีกฎหมายควบคุมผูประกอบการตรวจสอบและรับรอง เพื่อ
ให ไดรับความเชื่อถือจากผูรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน รวมทั้งผูบริโภคทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ สมควรกำหนดใหมีคณะกรรมการการมาตรฐานแหง
ชาติทำหนาที่กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และประสานงานดานการมาตรฐานของ
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ประเทศใหเกิดความเปนเอกภาพ ความมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสถานการณ
การคาระหวางประเทศ รวมทั้งทำหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมผูประกอบการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของผูประกอบกิจการตางๆ จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้” 

 
รูปแบบเครือขายระบบการมาตรฐานแหงชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปสาระสำคัญของ  
พ.ร.บ. การมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ. 2551 

1. กำหนดใหมีคณะกรรมการการมาตรฐานแหงชาติ เรียกโดยยอวา 
กมช. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปน
ประธาน ทำหนาที่กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร ในการสงเสริม พัฒนาและดำเนิน
การดานการมาตรฐานของประเทศ สงเสริมใหเกิดความรวมมือดานการมาตรฐานทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ (มาตรา 6 และมาตรา 7) 

2. กำหนดใหมีกรรมการเฉพาะดานการมาตรฐาน ทำหนาที่ประกาศ 
กำหนด แก ไข หรือยกเลิกมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบและรับรอง และ
ปฏิบัติการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (มาตรา 
13) 

 

 /  /  / 
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3. กำหนดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบ หมายถึง หนวยงานของรัฐที่
ดำเนินการดานมาตรฐานซึ่งไมมีกฎหมายกำกับดูแล และใหคณะกรรมการการมาตรฐาน
แหงชาติมอบหมายใหเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ (มาตรา 30) 

4. ใหสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ทำหนาที่
เปนสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการการมาตรฐานแหงชาติ รับผิดชอบงาน
ธุรการ งานประชุม การศึกษาขอมูล และกิจการตางๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเฉพาะดาน และคณะอนุกรรมการ (มาตรา 17) 

5. มาตรการควบคุม  
5.1 ผูประกอบการตรวจสอบและรับรองตองขอใบอนุญาตประกอบการ

ตรวจสอบและรับรอง ตอเลขาธิการ สมอ. หรือผซึ่งเลขาธิการ สมอ. มอบหมาย 
ในกรณีที่คณะกรรมการเฉพาะดานประกาศกำหนดใหผูประกอบการตรวจสอบ

และรับรองในสาขาการตรวจสอบและรับรองใด ตองไดรับใบอนุญาตและตองแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ ทั้งนี้เพื่อปองกันความเสียหายซึ่งจะสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจ สังคม สุขอนามัย ความปลอดภัย หรือสิ่งแวดลอม (มาตรา 18) 

5.2 ผูประกอบการตรวจสอบและรับรองอาจขอใบรับรอง ตอเลขาธิการ 
สมอ. หรือผูซึ่งเลขาธิการ สมอ. มอบหมาย 

ในกรณีที่คณะกรรมการเฉพาะดานประกาศกำหนดเปนมาตรฐานทั่วไป ทั้งนี้
เพื่อใหมีสิทธิแสดงเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปในสาขาการตรวจสอบและรับรองก็ได 
(มาตรา 27 และมาตรา 28) 

6. รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม มีอำนาจดังนี้ 
6.1 แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่  
6.2 ออกกฎกระทรวงกำหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติ

นี้ ยกเวนคาธรรมเนียม 
6.3 และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 5) 
7. พระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับแก  
7.1 ผูประกอบการตรวจสอบและรับรองซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ 
7.2 การมาตรฐานในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่มีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะแลว 
8. โทษ 
8.1 ทางปกครอง  
 8.1.1 ลดสาขาการตรวจสอบและรับรอง (มาตรา 39) 
 8.1.2 พักใช ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (มาตรา 40) 
 8.1.3 เพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง (มาตรา 41) 
8.2 ทางอาญา 
 8.2.1 กำหนดอัตราโทษปรับสถานเดียวสูงสุดไมเกินหนึ่งลานบาท 

อัตราโทษปรับสถานเดียวต่ำสุดไมเกินหนึ่งแสนบาท โทษปรับสถานเดียว ใหคณะ-
กรรมการการมาตรฐานแหงชาติมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได 

 8.2.2 กำหนดอัตราโทษจำคุกสูงสุดไมเกินหาป อัตราโทษปรับไมเกิน
สองลานบาท  

 
ประโยชนที่ภาคอุตสาหกรรมจะไดรับจาก 
พ.ร.บ. การมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ.2551 

ดังที่กลาวมาขางตนแลววา พ.ร.บ. การมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ. 2551 
จัดทำขึ้นมาเพ่ือกำหนดนโยบายและยุทธศาสตรดานการมาตรฐาน เพื่อการปฏิบัติ
ควบคุมกำกับดูแล การตรวจสอบและรับรอง ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนผลดีตอหนวยงาน 
องคกรตางๆ รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมดวย ซึ่งคุณไพโรจน ไดชี้ ใหถงึประโยชนที่ ได
รับไวเปนขอๆ ดังนี้  

 

1. เปนการบูรณาการของภาครัฐ โดยใชทรัพยากรบุคคลและงบประมาณใน
การดำเนินการรวมกัน 

2. เปนกลไกที่สรางสมดุลของการตรวจสอบและรับรอง ใหโปรงใส ตรวจสอบ
ได ในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

3. สรางการยอมรับในเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบและรับรอง
ในการคาระหวางประเทศ 

4. ชวยลดภาระแกผูประกอบการในการที่ตองปฏิบัติตามหลายๆ มาตรฐาน 
5. ไดรับการยอมรับจากประเทศคูคาระดับสากลยิ่งขึ้น 
 
เลขาธิการ สมอ. กลาวเพ่ิมเติมวา ปจจุบันอุตสาหกรรมของประเทศไทย ได

พัฒนาจากการผลิตเพื่อทดแทนการนำเขา มาเปนการผลิตเพื่อการสงออกเปนหลัก 
มาตรฐานที่ผูประกอบการไทยนำมาใชอางอิงในการผลิตจึงตองสอดคลองกับความ
ตองการ หรือกฎระเบียบของประเทศคูคา ซึ่งมักจะอางอิงกับมาตรฐานสากล ประกอบ
กับมาตรฐานมีการขยายตัวอยางกวางขวางครอบคลุมไปถึงดานการบริหารจัดการ
องคกรดวยและอาจเกี่ยวของกับการคุมครองสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม 
การประหยัดพลังงาน การใชแรงงาน ความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนเพื่อการ
รักษาความมั่นคงของรัฐและครอบคลุมภาคธุรกิจ เชน การทองเที่ยว บริการ รักษา
พยาบาล การศึกษา งานดานมาตรฐานของ สมอ. จึงจำเปนตองขยายใหครอบคลุม
ทุกดานเพื่อใหสอดคลองกับพัฒนาการของมาตรฐานในระดับระหวางประเทศดวย เชน 
ISO9000, ISO14001 แตในขณะเดียวกันบทบาทหลักของกระทรวงอุตสาหกรรมก็ยัง
คงตองมุงเนนในดานการคุมครองประชาชนคนไทยให ไดรับสินคาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
ในการใชงาน ไมเปนพิษเปนภัยตอสุขภาพ ไมกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม เพ่ือความ
เปนอยูที่ดีของสังคมไทย เพื่อสรางความมั่นคงทุกดานของประเทศดวย ดังนั้น
กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีนโยบายที่จะใหผูประกอบการที่ผลิตสินคาจำหนายไมวา
ภายในประเทศหรือสงออกตองคำนึงถึงการผลิตที่ ไดมาตรฐานอยางสม่ำเสมอ 
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