Rajapark Journal Vol.12 No. 25 January-April 2018

“ความรู้มีรากฐานมาจากจิตสานึก”
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการนาเข้าสินค้าที่มีมาตรฐานตามมาตรา 21 ภายใต้
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
Legal problems Related to Import the Industrial Products which are Required the
Mandatory Standard under Industrial Product Standards act, b.e. 2511 (1986)
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Abstract
This thesis aimed at investigating the control of importing industrial products conforming to the
standards required by the Royal Decree. This was done through studying the history of the industrial
standard, measures in controlling the import of industrial products following the Royal Decree of Thailand
and foreign countries, problems and enforcement impacts, and its legal interpretation nowadays to obtain
some guidelines and recommendations on the effective control of imported industrial products with
mandatory standards. The findings revealed that the control measures of imported industrial products with
mandatory standards of Thailand have specified that only industrial products for sale need permission. This
hinders the control of entrepreneurs who declare the import of industrial products for use with an aim to
sell products afterwards. Moreover, the penalty cannot decrease the motivation to commit illegal deeds
since its fine is relatively low compared with the total value of illegally imported products. With regard to
the international regulations and laws of other countries, it was found that the control of imported goods is
applied to all cases of imported products since the standard control is a non-tariff barrier to trade to
control the import of poor quality products for the stability of internal industry, and for the sake of people
and national economy. The control measure for imported industrial goods of Thailand should be imposed
on all cases.
The findings suggest that there should be a legal requirement that the import of industrial
products with mandatory standards for commercial benefits need to be be approved by the Secretary
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General. The terms “commercial benefits” should be added to Section 3 and the term “for sale” in Section
21 should be replaced with “for commercial benefits”. The penalty in Section 48 should be adjusted by
specifying a fine based on the percentage of total value of illegally imported products to correspond to the
aims of laws and to achieve a more effective prevention of illegal acts.
Key Words: Import industrial product; section 21 industrial product standard act
บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการควบคุมการนาเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระ
ราชกฤษฎีกากาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน โดยศึกษาจากประวัตคิ วามเป็นมาของการกาหนดและ
ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมาตรการในการควบคุมการนาเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มี
พระราชกฤษฎีกากาหนดให้ตอ้ งเป็นไปตามมาตรฐานของไทย และของต่างประเทศ ตลอดจนปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายและการตีความในปัจจุบัน เพื่อให้ได้แนวทางและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการควบคุมการนาเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาพบว่ามาตรการในการควบคุมการนาเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานบังคับ
ของไทยนัน้ กาหนดให้การนาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจาหน่ายเท่านัน้ ที่ต้องขออนุญาต ทาให้ไม่สามารถ
ควบคุมผู้ประกอบการที่สาแดงแก่เจ้าหน้าที่วา่ นาเข้ามาเพื่อใช้แล้วนาไปจาหน่ายต่อได้ อีกทัง้ บทกาหนดโทษ
แก่ผู้ฝ่าฝืนไม่สามารถลดแรงจูงใจในการกระทาความผิดของผู้ประกอบการได้ เนื่องจากมีค่าปรับที่ต่าเมื่อเทียบ
กับมูลค่าของสินค้าที่กระทาความผิด
วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีขอ้ เสนอแนะดังนี้ ( 1) ควรกาหนดให้การนาเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มี
มาตรฐานบังคับ เข้ามาในราชอาณาจักร หากนาเข้ามาเพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องขออนุญาตจาก
เลขาธิการ (2) เพิ่มเติมบทนิยามคาว่า “เพื่อประโยชน์ในทางการค้า” ในมาตรา 3 และ ตัดคาว่า “เพื่อจาหน่าย”
ในมาตรา 21 ออก แทนด้วยคาว่า “เพื่อประโยชน์ในทางการค้า” (3) แก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษในมาตรา 48
โดยกาหนดโทษปรับคิดเป็นร้อยละของมูลค่าสินค้าที่กระทาความผิด เพื่อให้ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และสามารถยับยัง้ การกระทาความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คาสาคัญ: นาเข้าสินค้ามาตรฐานบังคับ; มาตรา 21; มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
บทนา
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ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศเป็นกลไก
หนึ่งในการพัฒนาและนาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่
ประเทศ รวมทั้งมีสว่ นสาคัญในการผลักดันให้
เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในปีพ.ศ.
2553 โครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนผ่านจาก
ภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น
ภาคการผลิตมีการสั่งสมองค์ความรู้และปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการไทย
จาเป็นต้องยกระดับการผลิต ส่งออกและนาเข้าสินค้า
ให้ได้มาตรฐานที่กาหนด เพื่อสามารถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการอื่นได้ (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555: 2)
ซึ่งการส่งออกผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานของไทย (มอก.) หรือ
มาตรฐานของต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่สง่ ออกไปยังประเทศคูค่ ้ามี
คุณภาพ สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของนานา
ประเทศได้ ทั้งยังทาให้ประเทศคูค่ ้ามั่นใจในคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่สง่ ออกจากไทย(สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ออนไลน์) ส่วนการนาเข้านั้น
จะต้องมีการควบคุมให้มีการนาเข้าผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพเพื่อคุม้ ครองผู้บริโภคในประเทศให้ปลอดภัย
จากการบริโภคสินค้าที่ไม่มคี ุณภาพ อันส่งผลต่อชีวิต
และสุขภาพ ทั้งยังมีประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจส่วนรวม
เช่น เป็นบรรทัดฐานทางการค้า ทาให้ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคมีความเข้าใจที่ตรงกัน ก่อให้เกิดความ

ยุติธรรมในการซื้อขาย และป้องกันสินค้าคุณภาพต่า
เข้ามาจาหน่ายในประเทศ เป็นต้น จึงเป็นผลให้ทุก
ประเทศเข้มงวดกับมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งการส่งออกและนาเข้า
ผลิตภัณฑ์ (สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ออนไลน์) การควบคุมการ
ส่งออกและนาเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้
มาตรฐาน จึงมีความสาคัญต่อความมั่นคงและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้การควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เป็นมาตรการหนึ่งของมาตรการควบคุมที่มิใช่ภาษี
(Non Tariff Measures: NTMs) ซึ่งมีกฎระเบียบ
ระหว่างประเทศกากับการบังคับใช้มาตรการต่างๆ แต่
ละประเทศสามารถใช้มาตรการกาหนดมาตรฐาน
สินค้าได้อย่างเป็นธรรม หากนามาควบคุมอย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คณะกรรมการร่วม
WTO,
ออนไลน์)
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่นาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรนั้น มีทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีการขอรับรอง
คุณภาพด้วยความสมัครใจ และผลิตภัณฑ์ที่กฎหมาย
กาหนดให้ต้องมีมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน
บังคับ) ซึ่งวิทยานิพนธ์เล่มนี้ เป็นการศึกษาถึงการ
ควบคุมการนาเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เฉพาะ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานบังคับเท่านัน้
หมายถึงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน กล่าวคือ เป็น
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่ต้องมี มอก. ประเภท
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มาตรฐานบังคับ เท่านัน้ ซึ่งการนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานบังคับเข้ามาใน
ราชอาณาจักรนั้น ถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่ง
บัญญัติไว้ในมาตรา 21 และมาตรา 21 ทวิ ดังนี้
มาตรา 21
บัญญัติว่า “...ผู้ใดนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อ
จาหน่ายในราชอาณาจักร ต้องแสดงหลักฐานให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตจาก
เลขาธิการ...”
มาตรา 21 ทวิ บัญญัตวิ า่ “เมื่อมีความ
จาเป็นต้องนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่
กาหนด เพื่อใช้ในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว
เลขาธิการจะอนุญาตเป็นการเฉพาะคราว ให้ผู้ใด
นาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ตอ้ ง
เป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นไปตามมาตรฐานของ
ต่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ ไม่วา่ จะ
ต่ากว่าหรือสูงกว่ามาตรฐานตามพระราชบัญญัตินกี้ ็
ได้...”
โดยมาตรา 21 เป็นการควบคุมการนาเข้ามา
ในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่มี
มาตรฐานบังคับ ตาม มอก.บังคับของประเทศไทย
ส่วนมาตรา 21 ทวิ เป็นการควบคุมการนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มี

มาตรฐานที่แตกต่างจากมาตรฐานบังคับของประเทศ
ไทย ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นจะต้องนาผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นครั้งคราว ซึ่ง
มาตรฐานที่แตกต่างนี้จะต้องได้มาตรฐานตาม
มาตรฐานของต่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่าง
ประเทศด้วย ซึ่งการนาเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มี
มาตรฐานบังคับตามมาตรา 21 นัน้ หากเป็นการ
นาเข้ามาเพื่อจาหน่าย จะต้องขออนุญาตจาก
เลขาธิการ ส่วนการนาเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มี
มาตรฐานแตกต่างตามมาตรา 21 ทวินนั้ หากเป็นการ
นาเข้ามาเพื่อใช้ จะต้องแสดงเหตุจาเป็นและขอ
อนุญาตจากเลขาธิการ
จากการศึกษาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับการควบคุมการนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่
มีมาตรฐานบังคับ เข้ามาในราชอาณาจักร ตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 นัน้ พบว่า ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มี
มาตรฐานบังคับที่มีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย
และการควบคุมคือ ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่โดย
สภาพของตัวผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถรู้ได้อย่างชัดแจ้ง
ว่าผลิตภัณฑ์น้มี ีไว้เพื่อจาหน่าย หรือมีไว้เพื่อเป็น
วัตถุดบิ หรือส่วนประกอบในอุตสาหกรรม เช่น
เหล็กเส้น หลอดไฟ ที่สามารถนาตัวเหล็กเส้นหรือ
หลอดไฟมาจาหน่ายได้เลย หรือจะนามาเป็น
ส่วนประกอบในอุตสาหกรรมแล้วผลิตเป็นสินค้าอื่น
ก่อนนาออกจาหน่าย กรณีนเี้ องจึงเกิดปัญหาในการ
บังคับใช้กฎหมาย ในการนาเข้า
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ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ เนื่องจากมาตรา 21
กาหนดให้ขออนุญาตนาเข้ากรณีนาเข้ามาเพื่อ
จาหน่าย หากเป็นการนาเข้ามาเพื่อใช้ กฎหมายไม่ได้
กาหนดให้ต้องขออนุญาต ซึ่งกรณีเช่นนี้ หาก
ผู้ประกอบการที่นาเข้าผลิตภัณฑ์สาแดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่า ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่
นาเข้ามานัน้ นาเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมของตน
เพื่อหลีกเลี่ยงการขออนุญาตตามมาตรา 21 พนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถทราบถึงเจตนาที่
แท้จริงของผู้ประกอบการได้ เนื่องจากไม่สามารถ
พิจารณาเจตนาของผู้ประกอบการจากสภาพของตัว
ผลิตภัณฑ์ที่นาเข้าได้ จึงไม่สามารถบังคับให้
ผู้ประกอบการที่นาเข้าในลักษณะนีใ้ ห้ขออนุญาตตาม
มาตรา 21 ได้ เนื่องจากกฎหมายได้กาหนดไว้ว่าต้อง
เป็นการนาเข้ามาเพื่อจาหน่าย ประกอบกับความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ตคี วามการนาเข้ามา
เพื่อจาหน่ายตามมาตรา 21 นัน้ ต้องเป็นการนาเข้ามา
เพื่อจาหน่ายโดยตรงเท่านัน้ (บันทึกสานักงาน
คณะกรรมการ เรื่องเสร็จที่ 1488/2555) หากเป็น
ผู้ประกอบการที่เคยมีประวัตใิ นการนาเข้ามาเพื่อ
จาหน่ายหรือมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าเจตนา
หลีกเลี่ยงการขออนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่จะทา
การอายัดผลิตภัณฑ์นั้นไว้ก่อนเพื่อทาการสอบสวน
ซึ่งการหาพยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
เสาะหาอย่างรอบด้าน เพื่อชีใ้ ห้เห็นว่าผู้ประกอบการ
นาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจาหน่าย และ
เพื่อไม่ให้เกิดข้อต่อสู้ในชั้นศาล (ร้อยตารวจเอกปิยะ

รักสกุล, 2560. สัมภาษณ์) เนื่องจากความผิดที่เกิด
จากการฝ่าฝืนมาตรา 21 มีโทษทางอาญา การตีความ
ของศาลจึงต้องตีความโดยเคร่งครัด และการวินิจฉัย
ชี้ขาดต้องแน่ชัดว่าจาเลยกระทาความผิดจริงจึงจะ
พิพากษาลงโทษได้ ตามหลักของกฎหมายอาญา
อีกทัง้ บทกาหนดโทษสาหรับผู้ที่ฝ่าฝืน
มาตรา 21 ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 48 ที่มีโทษจาคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ นั้น แม้จะเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบ
ปรับได้ ก็ไม่สามารถลดแรงจูงใจในการกระทา
ความผิดได้ เนื่องจากโทษปรับตามมาตรา 48 นัน้ มี
เพดานสูงสุดไม่เกินหนึ่งล้านบาท เมื่อเทียบกับมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่นาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรในแต่ละครัง้ นัน้ ค่าปรับตามกฎหมาย
เป็นเงินจานวนน้อยที่ผู้ประกอบการยอมเสี่ยงในการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย เพราะหากพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถ
สอบสวนได้ความว่าผู้ประกอบการกระทาความผิด
จริง ผู้ประกอบการมักยอมรับสารภาพเพื่อให้ถูกปรับ
(ร้อยตารวจเอกปิยะ รักสกุล, 2560. สัมภาษณ์)
เนื่องจากหากผลิตภัณฑ์ที่นาเข้ามาโดยไม่ขออนุญาต
นัน้ หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน กฎหมาย
ยินยอมให้ผู้ประกอบการนาผลิตภัณฑ์นนั้ มาขอ
อนุญาตนาเข้าใหม่ได้ ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 46(2)
ปัญหาการบังคับใช้ตามมาตรา 21 นัน้ ยังไม่
มีการแก้ไขในประเด็นนี้ แม้วา่ จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 อยู่หลายครั้ง เพื่อให้กฎหมายครอบคลุม
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และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันก็ตาม ซึ่งการ
แก้ไขกฎหมายครัง้ ล่าสุดนั้น แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 แต่ก็มิได้มกี ารแก้ไขในส่วนของ
มาตรา 21 ทาให้ไม่สามารถตรวจสอบ ควบคุม
พฤติการณ์ในการเอาเปรียบหรือลักลอบการนาเข้า
ของผู้ประกอบการได้ และทาให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ไม่สามารถดาเนินคดีกับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการควบคุมการนาเข้าตาม
มาตรา 21 นี้ เป็นไปเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือ
ป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชนหรือ
แก่กิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศ อัน
บัญญัติไว้ในมาตรา 17 ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของ
กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสาคัญและต้อง
ควบคุมอย่างเคร่งครัด หากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ชนิดใดเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน
บังคับแล้ว กฎหมายจะกาหนดมาตรการควบคุมทุก
ขั้นตอน มิให้มผี ลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไป
จากมาตรฐานที่กาหนดเกิดขึ้นในประเทศ ที่บุคคลใด
อาจนาไปใช้เพื่อการต่างๆ จนเกิดความไม่ปลอดภัย
หรือความเสียหายตามที่กฎหมายมุง่ หมายจะป้องกัน
อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน
โดยการกาหนดให้ผู้ใดที่จะนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เข้ามาจาหน่ายในราชอาณาจักรจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตเสียก่อน ดังปรากฏใน
มาตรา 21 และกฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ยังเป็นการเอาเปรียบ
ผู้ประกอบการอื่นที่ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ซึ่งมีขนั้ ตอน
และใช้ระยะเวลาดาเนินการ รวมทั้ง มีค่าใช้จ่ายในการ
นาตัวอย่างสินค้ามาตรวจสอบและนาเจ้าหน้าที่ไป
ตรวจพิสูจน์ขนั้ ตอนผลิตที่ต่างประเทศก่อนได้รับ
อนุญาตและต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อันเป็น
รายได้ของแผ่นดินที่มีมูลค่ามาก เนื่องจากการนาเข้า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานบังคับในแต่ละปี
นัน้ มีมูลค่าเป็นหลักพันล้าน และมีผู้ประกอบการที่
เป็นผู้นาเข้าจานวนหลายร้อยราย และยังเป็นการ
ปฏิบัตทิ างการค้าที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่นาเข้ามานั้น อาจจะไม่ได้
คุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ
อนุญาต ซึ่งหากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีการนาออก
ขายในท้องตลาดและมีการนาไปใช้ในการ
อุตสาหกรรมหรือนาไปใช้ในกิจการใดๆ โดยไม่ผ่าน
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ อาจเกิดความเสียหาย
และเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงแก่ผู้บริโภค ซึ่งมี
ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
จากปัญหาที่กล่าวมา ผู้เขียนจึงได้ศึกษาถึง
ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของการกาหนด
มาตรฐาน มาตรการการควบคุมการนาเข้า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยศึกษาจากประวัตคิ วาม
เป็นมาและองค์การด้านมาตรฐานระหว่างประเทศ
กฎระเบียบระหว่างประเทศในด้านมาตรฐาน และ
กฎหมายของประเทศแคนาดาและประเทศญี่ปุ่น เพื่อ
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นาแนวทางมาใช้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่
เกี่ยวกับการควบคุมการนาเข้า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานบังคับ ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป

จากตัวบทกฎหมาย ตารา หนังสือ วารสาร บทความ
งานวิจัย ผลงานทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ เอกสาร
การสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
จาน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องของต่างประเทศ ต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูล
ที่ได้จากสื่อข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Internet) อีกทัง้
วัตถุประสงค์
ทาการวิจัยภาคสนาม ( Field Research) ด้วยการ
1. เพื่อศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีทาง
สัมภาษณ์เจาะลึก ( Indepth Interview) เจ้าหน้าที่รัฐที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดมาตรฐาน
2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ เกี่ยวข้อง
การกากับ ควบคุมการใช้และจาหน่าย
ผลการวิจัย
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ปัญหาในการใช้
1. ทาให้ทราบเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการ
บังคับกฎหมายในการควบคุมการ นาผลิตภัณฑ์ ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่มีพระราช
อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ตอ้ ง
กฤษฎีกากาหนดให้ตอ้ งเป็นไปตามมาตรฐาน
เป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจาหน่ายใน
2. ทาให้ทราบปัญหาในการใช้บังคับ
ราชอาณาจักร
กฎหมายในการควบคุมการ
นาผลิตภัณฑ์
4. เพื่อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ตอ้ ง
กฎหมายเกี่ยวกับการนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่มี เป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจาหน่ายใน
พระราชกฤษฎีกากาหนดให้ตอ้ งเป็นไปตามมาตรฐาน ราชอาณาจักร
เข้ามาเพื่อจาหน่ายในราชอาณาจักร ภายใต้
3. สามารถเสนอแนะแนวทางการตีความ
พระราชบัญญัติมาตรฐานลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. กฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
2511 ให้มีประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ให้เหมาะสมและ
ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์
วิธีดาเนินการวิจัย
4. สามารถเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข
ศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (
Documentary กฎหมายเกี่ยวกับการนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่มี
Research) โดยศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ พระราชกฤษฎีกากาหนดให้ตอ้ งเป็นไปตามมาตรฐาน
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เข้ามาเพื่อจาหน่ายในราชอาณาจักร ภายใต้
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 ให้มีประสิทธิภาพ
สรุปผลวิจัย
การควบคุมการนาเข้าผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานบังคับของประเทศไทยนัน้
กฎหมายกาหนดให้ต้องขออนุญาตในกรณีที่นาเข้ามา
ในราชอาณาจักรเพื่อจาหน่าย หากเป็นการนาเข้ามา
เพื่อใช้ ไม่มกี ฎหมายกาหนดให้ผู้ประกอบการต้องขอ
อนุญาต ปัญหาการควบคุมการนาเข้าจึงมักเกิดกับ
การนาเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่โดยสภาพของตัว
สินค้า สามารถนามาจาหน่ายได้และสามารถนามาใช้
เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมก็ได้ จึงไม่อาจทราบ
ได้ว่าสินค้าที่นาเข้ามานั้น ผู้ประกอบการนาเข้ามาเพื่อ
จาหน่ายหรือนามาใช้เป็นส่วนประกอบใน
อุตสาหกรรม ทาให้ผู้ประกอบการอาศัยช่องว่างนีใ้ น
การฝ่าฝืนการขออนุญาตตามมาตรา 21 โดยการ
สาแดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่านา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อใช้ ซึ่งในความเป็น
จริงแล้วนาเข้ามาเพื่อจาหน่าย ปัญหาการควบคุมการ
ขออนุญาตนี้ สามารถสรุปที่มาของปัญหาได้ดังนี้
1. ปัญหาของตัวบทกฎหมายที่ไม่มกี าร
บัญญัติคานิยามของคาว่า “จาหน่าย” ตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 ทาให้ผู้บังคับใช้กฎหมายไม่มีแนวทางที่แน่
ชัดในการควบคุมว่าจะต้องเป็นการนาเข้ามาเพื่อ
จาหน่ายโดยตรง หรือนาเข้ามาแล้วถ้ากรรมสิทธิพ้น

ไปจากผู้นาเข้า ก็ถือว่าเป็นการนาเข้ามาเพื่อจาหน่าย
ประกอบกับโทษของการฝ่าฝืนมาตรา 21 มีโทษทาง
อาญา ทาให้การตีความต้องตีความโดยเคร่งครัด การ
ควบคุมการนาเข้าจึงจากัดเพียงการนาเข้ามาเพื่อ
จาหน่ายโดยตรง ซึ่งไม่ตรงตามเจตนาของกฎหมาย
2. การตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่
ตีความว่าการนาเข้ามาเพื่อจาหน่ายตามมาตรา 21
นัน้ ต้องเป็นการนาเข้ามาเพื่อจาหน่ายโดยตรงเท่านัน้
ที่ต้องขออนุญาต ทาให้ผู้ประกอบการอาศัยเหตุนี้
เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงการขออนุญาตโดยการ
สาแดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่านาเข้ามาเพื่อใช้ ซึ่ง
ภาระการหาพยานหลักฐานตกอยู่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ที่จะต้องหาหลักฐานมาหักล้างและเอาผิดแก่ผู้ฝ่าฝืน
3. โทษของผู้ฝ่าฝืนมาตร 21 มีอัตราโทษที่ต่า
เมื่อเทียบกับสัดส่วนของมูลค่าสินค้าที่นาเข้า หาก
สามารถหลุดจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ทาให้
ผู้กระทาผิดไม่เกรงกลัวต่อโทษที่จะได้รับหากพิสูจน์ได้
ว่ากระทาผิดจริง
เพื่อให้การควบคุมมีประสิทธิภาพ บรรลุ
ความมุ่งหมายของการใช้มาตรการที่มิใช่ภาษี ในด้าน
การกาหนดมาตรฐาน เพื่อป้องกันเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและรักษาความมั่นคงของประเทศ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
เพื่อให้การควบคุมการนาเข้าผลิตภัณฑ์
มาตรฐานอุตสาหกรรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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และเป็นไปตามเจตนารมณ์ จึงขอเสนอแนะแนวทาง
ไม่วา่ จะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในการแก้ไขปัญหา ดังนี้
ว่าเป็นการใช้ในภาคอุตสาหกรรมหรือเพื่อผลกาไร
1. ตัดถ้อยคา “จาหน่าย ” ในมาตรา 21
3. เพิ่มโทษปรับให้สูงขึน้ โดยคานวนจาก
ออกไป เพื่อควบคุมกากับการนาเข้าผลิตภัณฑ์ ส่งผล ฐานราคาผลิตภัณฑ์ที่นาเข้ามา
ให้ไม่ว่าจะนาเข้ามาเพื่อใช้หรือจาหน่าย จะต้องขอ
อนุญาตทุกกรณี และไม่เกิดปัญหาในการตีความ
2. เพิ่มนิยามคาว่า “เพื่อประโยชน์ทาง
การค้า” หมายความว่า
การกระทาใดๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลกาไร ส่งเสริมและเพิ่มยอดขาย
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