รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นตอ
รางพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว
สํ า นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม (สมอ.) ได ดํ า เนิ น การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ต อ ร า ง
พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานผลิ ตภัณฑ อุ ตสาหกรรม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ที่ ค ณะกรรมการกฤษฎีก าตรวจ
พิจารณาแลว เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดทําและ
เสนอรางกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจัก รไทย บั ดนี้ ไดครบกําหนด
การเปดรับฟงความคิดเห็นแลว ขอเรียนสรุปดังนี้
๑. วิธีการรับฟงความคิดเห็น
๑.๑ สมอ. จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติดังกลาวผานทางเว็บไซตของ สมอ.
(https://www.tisi.go.th) โดยใหผูที่ประสงคจะแสดงความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม
ออนไลน (Google Form)
๑.๒ สมอ. จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นโดยการจัดสัมมนา ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ํา
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ โดยเชิญผูมีสวนเกี่ยวของดังนี้
(๑) หนวยงานของรัฐ ที่ เกี่ ยวขอ ง ไดแก ขาราชการ สมอ. ผู แทนสํ านัก งานปลั ดกระทรวง
อุตสาหกรรม ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ผูแทนกรม
ศุลกากร ผูแทนกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค ผูแทนสถาบัน
ยานยนต และผูแทนสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๓๑ ราย
(๒) ภาคเอกชน ไดแก สภาอุ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย สภาหอการคาแห ง ประเทศไทย
ผูประกอบการที่เปนผูทํา ผูนําเขา และผูจําหนาย รวมจํานวนทั้งสิ้น ๓๐๕ ราย
๒. จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นแตละครั้ง
๒.๑ สมอ. รับฟงความคิดเห็นทางเว็บไซตของ สมอ. (https://www.tisi.go.th) จํานวน ๑ ครั้ ง
โดยให แ สดงความคิ ด เห็ น ในแบบสอบถามออนไลน (Google Form) ระยะเวลา ๓๐ วั น ตั้ ง แต วั น ที่
๑๕ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑
๒.๒ สมอ. ได จั ด สั ม มนารั บ ฟ ง ความคิด เห็ น จํ านวน ๑ ครั้ ง เมื่ อ วั น ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมเดอะเบอรเคลีย ประตูน้ํา
๒.๓ สมอ. ไดจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นภายใน สมอ. ณ หอง ๒๐๐ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
๒.๔ สมอ. ไดมี ก ารประชาสั ม พั นธ แก ก รมประชาสั ม พั นธเ มื่ อ วันที่ ๒๕ มี นาคม ๒๕๖๑ ว า
สมอ. อยูในระหวางการรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และเชิญชวนใหประชาชนทั่วไปเขารวมใหขอคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติดังกลาว
๒.๕ สมอ. ไดมีการแจงผูประกอบการในการประชุมและสัมมนาของหนวยงานตามพื้นที่ตางๆ
ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด เชน ในการสัมมนา สมอ. สัญจร ที่จังหวัดภูเก็ต การสัมมนาหนวยงาน
เครือขายของ สมอ. การประชุมกับกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย
๓. พื้นที่หรือกลุมเปาหมาย ...

-๒๓. พื้นที่หรือกลุมเปาหมายในการรับฟงความคิดเห็น
๓.๑ หนว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก ขา ราชการ สมอ. ผู แ ทนสํ านั ก งานปลั ด กระทรวง
อุตสาหกรรม ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ผูแทนกรม
ศุลกากร ผูแทนกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค ผูแทนสถาบัน
ยานยนต และผูแทนสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๓๑ ราย
๓.๒ ภาคเอกชน ได แก สภาอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย สภาหอการคา แห ง ประเทศไทย
ผูประกอบการที่เปนผูทํา ผูนําเขา หรือผูจําหนายผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รวมจํานวนทั้งสิ้น ๓๐๕ ราย
๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
สมอ. ไดจั ดทํ า แบบแสดงความคิดเห็ นตอ ร า งพระราชบั ญ ญั ติดัง กล าว (Google Form) โดยมี
ประเด็นตามหลักการและเหตุผลที่มีการแกไขพระราชบัญญัติดังกลาวทั้งหมด ๑๕ ประเด็น โดยมีประเด็น
สําคัญเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองเปนไปตามมาตรฐาน
(๒) การแกไขเพิ่มเติมมาตรการในการกํากับดูแลเกี่ยวกับการทําหรือนําเขาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(๓) การแกไขเพิ่มเติมอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
(๔) การแกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษ และการเปรียบเทียบคดีใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน
๕. ความเห็นของหนวยงานหรือผูเกี่ยวของในแตละประเด็น และคําชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
เมื่อสิ้นสุดการรับฟงความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ปรากฏวามีผูแสดงความคิดเห็น
รวมจํานวนทั้งสิ้น ๕๘ ราย สมอ. จึงไดสรุปความเห็นของหนวยงานหรือผูเกี่ยวของในแตละประเด็นตามขอ ๔
และจัดทําคําชี้แจงเหตุผลรายประเด็น

