พระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
เปนปที่ ๒๓ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญั ตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“มาตรฐาน” หมายความวา ขอกําหนดรายการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับ
(๑) จําพวก แบบ รูปราง มิติ การทํา เครื่องประกอบ คุณภาพ ชั้น สวนประกอบ
ความสามารถ ความทนทาน และความปลอดภัยของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(๒) วิธีทํา วิธีออกแบบ วิธีเขียนรูป วิธีใช วัตถุที่จะนํามาทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
ความปลอดภัยอันเกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(๓) จําพวก แบบ รูปราง มิติของหีบหอหรือสิ่งบรรจุชนิดอื่น รวมตลอดถึงการทําหีบหอ
หรือสิ่งบรรจุชนิดอื่น วิธีการบรรจุ หุมหอหรือผูกมัด และวัตถุที่ใชในการนั้นดวย

(๔) วิธีทดลอง วิธีวิเคราะห วิธีเปรียบเทียบ วิธีตรวจ วิธีทดสอบ และวิธีชั่ง ตวง วัด
อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(๕) คําเฉพาะ คํายอ สัญลักษณ เครื่องหมาย สี เลขหมาย และหนวยที่ใชในทางวิชาการ
อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(๖) ข อ กํ าหนดรายการอย างอื่ น อัน เกี่ ย วกั บ ผลิต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมตามที่ รั ฐมนตรี
ประกาศหรือตามพระราชกฤษฎีกา
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ - นิ ย าม คํ าว า “เลขาธิ ก าร” ได แ กไ ขเพิ่ม เติม ตามมาตรา ๓ แห ง พระราชบั ญญั ติ ม าตรฐานผลิต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๔ ให จั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมขึ้ น ในกระทรวง
อุตสาหกรรม และใหมอี ํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบการขอใชเครื่องหมายมาตรฐานตามมาตรา ๑๖ การขออนุญาตทําและนําเขา
ซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๑ ทวิ
(๒) ตรวจสอบและควบคุ มการทําผลิต ภัณ ฑอุต สาหกรรมและผลิตภั ณฑอุต สาหกรรม
ตามที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่
ไดรับอนุญาตใหทําตามมาตรา ๒๐ ทวิ
(๒/๑) ทํ า ความตกลงกั บ หน ว ยงานของต า งประเทศเกี่ ย วกั บ การให ก ารรั บ รอง
การตรวจสอบหรือรับรองผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามมาตรา ๒๐ จัตวา
(๓) ตรวจสอบและควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมที่ ข อนํ า เข า มาเพื่ อ จํ า หน า ย
ในราชอาณาจักรตามที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตใหนําเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๑ ทวิ
(๔) ควบคุมการใชเครื่องหมายมาตรฐาน
(๕) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หมายเหตุ-ความใน (๑) ของมาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘

๒

มาตรา ๔ ทวิ ใหเลขาธิการมีหนาที่บังคับบัญชา ควบคุมและดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของ
สํานักงาน
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบั บ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๕ รั ฐ มนตรี มี อํ า นาจประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการกํ า หนดใหส ว นราชการ องค ก ารของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ
หนวยงานอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ เปนผูตรวจสอบการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือ
เปนผูตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อเสนอคณะกรรมการวาเปนไปตามมาตรฐานหรือไม
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับ ที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๖ รัฐมนตรี มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดอัตราค าใชจายในการ
ตรวจสอบการทํา ผลิ ต ภั ณ ฑอุ ต สาหกรรม หรื อตรวจสอบผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมหรื อวั ต ถุ
ตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑ ทวิ และมาตรา ๔๔ (๑)
เฉพาะผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ใชเครื่องหมายมาตรฐานตามมาตรา ๑๖ หรือที่ไดรับใบอนุญาต
หรือไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๑ ทวิ แลวแตกรณี
ค าใช จ ายในการตรวจสอบการทํ าผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม หรื อ ตรวจสอบผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรมหรือวัตถุตามวรรคหนึ่ง ใหเรียกเก็บจากผูขอรับใบอนุญาต ผูรับใบอนุญาต ผูร บั อนุญาต
ผูทํา ผูนําเขา ผูจําหนาย หรือผูมีไวเพื่อจําหนาย แลวแตกรณี
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๗ ให มี ค ณะกรรมการมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมประกอบด ว ย
ปลั ด กระทรวงอุต สาหกรรมเป นประธานกรรมการ อธิ บดี ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรม อธิ บดี
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทน
กระทรวงพาณิ ชย ผูแทนกระทรวงวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี และการพลังงาน ผูแทนกระทรวง
สาธารณสุข ผูแทนกรมศุลกากร ผูแทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
ผู แ ทนสํ านั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ มการลงทุ น ผู แ ทนสํ านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กั บผูทรงคุ ณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี แตงตั้งอีกไมเกิ นหกคนเปน
กรรมการ
ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ-ความในวรรคสองของมาตรานี้ ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๖ แหงพระราชบั ญ ญัติมาตรฐานผลิตภัณ ฑ
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘

๓

มาตรา ๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณากําหนด แกไข และยกเลิกมาตรฐานเพื่อเสนอรัฐมนตรี โดยอาจกําหนดใหใช
หรืออางอิงมาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจําเปน
อาจกําหนดใหใชหรืออางอิงมาตรฐานดังกลาวที่เปนเอกสารภาษาตางประเทศได
(๒) พิจารณากําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหทําหรือนําเขามาในราชอาณาจักร
ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมที่ มี พ ระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดให ต อ งเป น ไปตามมาตรฐาน
ตามมาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศตามมาตรา ๒๐ ทวิ และมาตรา ๒๑ ทวิ
(๓) คัดเลือกบุคคลผูทรงคุณวุฒิเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการวิชาการ
(๔) ปฏิบัติการอื่นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๙ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสามป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง กรรมการซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ได รั บโทษจํ า คุ ก โดยคํ าพิพ ากษาถึง ที่สุด ใหจํ าคุ ก เว น แต ค วามผิ ด ลหุ โ ทษหรื อ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๖) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออก
เมื่อกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้ง
ผูอื่นเปนกรรมการแทนได
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคสองอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวาหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม
ในการประชุมครั้งใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในการประชุมครั้งนั้น
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก

๔

กรรมการคนหนึ่งยอมมีเสีย งหนึ่ งในการออกเสีย งลงคะแนน ถามีคะแนนเสีย งเทากั น
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมีอํา นาจแต งตั้ งอนุ ก รรมการเพื่อชว ยเหลือทํากิ จ การ หรื อ
พิจารณาเรื่องตางๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
การประชุมคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ รั ฐ มนตรี มี อํา นาจแต งตั้ ง บุ ค คลผูท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง คณะกรรมการเสนอตาม
มาตรา ๘ (๓) เปนคณะกรรมการวิชาการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ
คณะกรรมการวิ ชาการมีห น า ที่ จั ด ทํ า ร า งมาตรฐานและปฏิบั ติ ง านทางวิ ช าการอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวกับมาตรฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการ ในการปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการวิชาการมีอํานาจ
แต งตั้ ง อนุ ก รรมการเพื่อ ชว ยเหลือทํา กิ จ การหรื อ พิจ ารณาเรื่ องต างๆ ที่ไ ด รั บมอบหมายจาก
คณะกรรมการวิชาการ
การประชุมของคณะกรรมการวิ ชาการและคณะอนุก รรมการวิ ชาการใหนํ ามาตรา ๑๑
มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมายเหตุ-ความในวรรคหนึ่งของมาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๘ แหงพระราชบั ญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๑๔ กรรมการวิชาการพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ได รั บโทษจํ า คุ ก โดยคํ าพิพ ากษาถึง ที่สุด ใหจํ าคุ ก เว น แต ค วามผิ ด ลหุ โ ทษหรื อ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๖) รัฐมนตรีมีหนังสือแจงใหทราบ
มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชน ใ นการสงเสริ มอุต สาหกรรม รั ฐมนตรี อาจประกาศกํ าหนด
แกไข และยกเลิกมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใดๆ โดยอาจกําหนดใหใชหรืออางอิง
มาตรฐานของต างประเทศหรื อมาตรฐานระหว างประเทศ ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีความจําเปน อาจ
กําหนดใหใชหรืออางอิงมาตรฐานดั งกลาวที่เปน เอกสารภาษาต างประเทศ ตามขอเสนอของ
คณะกรรมการได
ประกาศตามวรรคหนึ่งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบั บ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘

๕

มาตรา ๑๖ ภายใตบังคับมาตรา ๒๕ ผูใดทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีประกาศกําหนด
มาตรฐานแลว จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นไดตองใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบและไดรับใบอนุญาตจากเลขาธิการ
การขออนุ ญ าต การตรวจสอบ และการออกใบอนุ ญาตใหเปน ไปตามหลัก เกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมายเหตุ-ความในวรรคหนึ่งของมาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบั ญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๑๗ เพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแกประชาชน
หรือแกกิจการอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจของประเทศ จะกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ชนิดใดตองเปนไปตามมาตรฐานก็ได
การกําหนดตามวรรคหนึ่งใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา และระบุวันเริ่มใชบังคับไมนอยกวา
หกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ กอนตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๗ ใหสํานั ก งานจั ด ใหมีก ารรั บฟง
ความคิดเห็นของตัวแทนของกลุมผูมีสวนไดเสียหรือผูมีประโยชนเกี่ยวของ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๑๙ เมื่อไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา ๑๘ แลว ใหสํานักงานนําผล
การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น นั้ น มาประกอบการพิ จ ารณาดํ า เนิ น การตราพระราชกฤษฎี ก าตาม
มาตรา ๑๗ ตอไป
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับ ที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๒๐ ภายใตบังคับมาตรา ๒๕ ผูใดทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน ตองแสดงหลักฐานใหพนัก งานเจ าหนาที่ตรวจสอบและ
ไดรับใบอนุญาตจากเลขาธิการ
การขออนุ ญ าต การตรวจสอบ และการออกใบอนุ ญาตใหเปน ไปตามหลัก เกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมายเหตุ-ความในวรรคหนึ่งของมาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบั ญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘

๖

มาตรา ๒๐ ทวิ ในกรณีที่มีความจําเปนตองทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่แตกตางไปจาก
มาตรฐานที่ กํ า หนด เพื่ อ ใช ใ นราชอาณาจั ก รเป น ครั้ ง คราว เลขาธิ ก ารจะอนุ ญ าตเป น การ
เฉพาะคราวใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีก า
กํ าหนดใหต อ งเปน ไปตามมาตรฐาน ตามมาตรฐานของต างประเทศหรื อมาตรฐานระหว า ง
ประเทศ ไมวาจะต่ํากวาหรือสูงกวามาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได
มาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศตามวรรคหนึ่งจะตองไดรับความ
เห็น ชอบจากคณะกรรมการ และการทํ าผลิต ภั ณ ฑอุ ต สาหกรรมดั งกลาวจะต องเปน ไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
หมายเหตุ–ความในวรรคหนึ่งของมาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบั ญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๒๐ ตรี เมื่ อ มี ค วามจํ า เป น ต อ งทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมที่ แ ตกต า งไปจาก
มาตรฐานที่กํ าหนดเพื่อประโยชนใ นการสงออก ใหผูทําผลิต ภั ณ ฑอุต สาหกรรมที่มีพระราช
กฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน แจงตอสํานักงานกอนเริ่มทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
นั้นและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
เมื่อไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานออกใบรับแจงเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแก
ผูแจงในวันที่ไดรับแจงและใหผูแจงเริ่มทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดตั้งแตวันที่ไดรับใบรับแจง
หมายเหตุ–มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับ ที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๒๐ จัตวา ในกรณีที่มีขอกําหนดของต างประเทศหรือขอตกลงระหวางประเทศ
หรื อสั ญ ญาระหว า งผู สง ออกและผูนํ าเข ากํ าหนดใหผ ลิต ภั ณ ฑ อุต สาหกรรมใดเป น ไปตาม
มาตรฐานหรือกฎเกณฑของตางประเทศหรือระหวางประเทศ จึงจะนําเขาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
นั้นได สํานั กงานอาจทําความตกลงกับหน วยงานของตางประเทศเกี่ ยวกับการใหก ารรับรอง
การตรวจสอบหรื อ รั บ รองผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมนั้ น ได ต ามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการกํ าหนด ไมวาผลิตภัณ ฑอุตสาหกรรมนั้ นจะมีพระราชกฤษฎีก ากําหนดใหตอง
เปนไปตามมาตรฐานหรือไมก็ตามและไมวาหนวยงานของตางประเทศนั้นจะเปนหนวยงานของ
รัฐหรือเอกชนก็ตาม
หมายเหตุ–มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับ ที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๘

๗

มาตรา ๒๐ เบญจ การตรวจสอบหรื อรั บรองเกี่ ย วกั บมาตรฐานตามพระราชบัญ ญั ติ นี้
คณะกรรมการจะประกาศยอมรั บมาตรฐานหรื อการตรวจสอบหรื อรั บรองที่ กํ าหนดขึ้ นหรื อ
ดําเนินการโดยหนวยงานอืน่ หรือมอบหมายหนวยงานอื่นใหดําเนินการตรวจสอบหรือรับรองหรือ
กระทําการใดที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบหรือรับรองก็ได ไมวาหนวยงานนั้นจะตั้งอยูในประเทศ
หรือตางประเทศหรือเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตาม ทั้งนี้ โดยประกาศมาตรฐานรายชื่อของ
หนวยงานที่ดําเนินการตรวจสอบหรือรับรอง ชนิดของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หองปฏิบัติการและ
ขอบเขตของการตรวจสอบหรือรับรองที่เกี่ยวของในราชกิจจานุเบกษา
หมายเหตุ–มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับ ที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๒๑ ภายใตบังคับมาตรา ๒๕ ผูใดนําผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหต องเปนไปตามมาตรฐานเขามาเพื่อจําหนายในราชอาณาจั กร ตองแสดงหลักฐานให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบและไดรับใบอนุญาตจากเลขาธิการ
การขออนุ ญ าต การตรวจสอบ และการออกใบอนุ ญาตใหเปน ไปตามหลัก เกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมายเหตุ-ความในวรรคหนึ่งของมาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบั ญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๒๑ ทวิ เมื่อมีความจําเปนตองนําเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ที่แตกต างไปจากมาตรฐานที่กําหนดเพื่อใชในราชอาณาจักรเปนครั้ งคราว เลขาธิก ารจะอนุญาต
เปนการเฉพาะคราวใหผูใดนําเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน ตามมาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศ
ไมวาจะต่ํากวาหรือสูงกวามาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได
มาตรฐานของต างประเทศหรื อมาตรฐานระหว างประเทศตามวรรคหนึ่ ง จะต องได รั บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาวเขามาในราชอาณาจักร
จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
หมายเหตุ-ความในวรรคหนึ่งของมาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบั ญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๒๑ ตรี (ยกเลิก)
หมายเหตุ–มาตรานี้ถูก ยกเลิกโดยมาตรา ๑๕ แหง พระราชบัญญั ติมาตรฐานผลิตภั ณฑอุ ตสาหกรรม (ฉบั บ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘

๘

มาตรา ๒๒ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตต อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว ใ นที่ เ ป ด เผยและเห็ น ได ง า ย
ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต
มาตรา ๒๓ ถาใบอนุญาตหายหรือชํารุดเสียหายมาก ใหผูรับใบอนุ ญาตขอรับใบแทน
ใบอนุญาตจากเลขาธิการภายในสามสิบวันนับแตวันทราบวาใบอนุญาตหายหรือชํารุดเสียหายมาก
การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุ ญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมายเหตุ-ความในวรรคหนึ่งของมาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบั ญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๒๔ การยายสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตตองไดรับใบอนุญาตจากเลขาธิการ
การขออนุญ าตและการออกใบอนุญ าต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
หมายเหตุ-ความในวรรคหนึ่งของมาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบั ญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๒๕ การโอนใบอนุ ญ าตที่ออกใหต ามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑
จะกระทําไดตอเมื่อไดรับใบอนุญาตใหโอนใบอนุญาตจากเลขาธิการ
เมื่อผูข อโอนใบอนุญาตไดยื่นขอโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหผขู อรับโอนใบอนุญาต
แสดงหรือใชเครื่องหมายมาตรฐาน หรือทํา หรือนําเขาผลิตภัณฑที่เปนไปตามมาตรฐาน แลวแต
กรณี ต อไปได จ นกว าจะมีคํ าสั่งไมอนุ ญาตใหโอนใบอนุ ญ าต โดยถือว าผูข อรั บโอนเปน ผูรั บ
ใบอนุญาตซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ใหเลขาธิการพิจารณาคํ าขอโอนใบอนุ ญาตและมีคําสั่งใหแลวเสร็ จภายในสามสิบวั นนั บแต
วันทีไ่ ดรับคําขอ
กรณีที่เลขาธิการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหถือวาคําขอโอน
ใบอนุญาตดังกลาวไดรับการอนุญาตและเลขาธิการจะตองออกใบอนุญาตใหโอนใบอนุญาตให
โดยมิชักชา
การขอโอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหโอนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบั บ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘

๙

มาตรา ๒๕ ทวิ ในการออกใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๔
และมาตรา ๒๕ เลขาธิก ารจะกํ าหนดเงื่อนไขเปน หนั งสือใหผูรั บใบอนุ ญ าตปฏิบัติ ใ นเรื่ อ ง
ตอไปนี้ดวยก็ได
(๑) วิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐาน
(๒) กําหนดเวลาสําหรับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
(๓) กํ า หนดเวลาสํ า หรั บ การชํ า ระค า ใช จ า ยในการตรวจสอบการทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรมหรือตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เงื่อนไขที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการจะแกไขเพิ่มเติมก็ได
หมายเหตุ–มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบั บ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๒๖ (ยกเลิก)
หมายเหตุ–มาตรานี้ถูก ยกเลิกโดยมาตรา ๒๐ แหง พระราชบัญญั ติมาตรฐานผลิตภั ณฑอุ ตสาหกรรม (ฉบั บ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๒๗ ใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อ
(๑) ผูรับใบอนุญาตเลิกประกอบกิจการ
(๒) ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ แจงขอเลิกแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมตอเลขาธิการ
(๓) ประกาศหรือพระราชกฤษฎีกากําหนดมาตรฐานใหม แก ไขหรือยกเลิกมาตรฐาน
สําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชนิดนั้น มีผลใชบังคับ ในกรณีที่มีการกําหนดมาตรฐานใหมหรือ
แกไขมาตรฐาน ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะประกอบกิจการตามมาตรฐานใหมหรือมาตรฐานที่
แกไข ใหยื่นคําขออนุญาตไดกอนวันที่มาตรฐานใหมหรือมาตรฐานที่แกไขมีผลใชบังคับ และ
เมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตแลว ใหประกอบกิจการตามใบอนุญาตเดิมตอไปไดตามมาตรฐาน
เดิมภายในระยะเวลาที่เลขาธิก ารกํ าหนด ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนับแตวั นที่มาตรฐานใหมหรื อ
มาตรฐานที่แกไขมีผลใชบังคับ
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบั บ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๒๘ เมือ่ ผูรับใบอนุญาตเลิกประกอบกิจการ ผูรับใบอนุญาตตองแจงเปนหนังสือ
ใหเลขาธิการทราบภายในสามสิบวันนับแตวันเลิกประกอบกิจการ
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบั บ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๐

มาตรา ๒๙ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๒๐ หรื อ มาตรา ๒๑ ต อ งทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรมนั้นใหเปนไปตามมาตรฐาน หรือนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เปนไปตามมาตรฐาน
เขามา แลวแตกรณี
มาตรา ๓๐ ใหรัฐมนตรีกําหนดเครื่องหมายมาตรฐานขึ้นไวสําหรั บแสดงกับผลิตภัณ ฑ
อุตสาหกรรมตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑
ลักษณะของเครื่องหมายมาตรฐาน การทําเครื่องหมายมาตรฐาน และวิธีแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๑ หามมิใ ห ผูใ ดนอกจากผู รั บใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ หรื อ
มาตรา ๒๑ ใชเครื่องหมายมาตรฐาน
มาตรา ๓๒ หามมิใ หผูใ ดเลียนเครื่ องหมายมาตรฐานเพื่อใหประชาชนหลงเชื่อว าเปน
เครื่องหมายมาตรฐาน
มาตรา ๓๓ ใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
กอนนําผลิตภั ณฑอุต สาหกรรมออกจากสถานที่ผลิตหรือรับมอบไปจากเจ าพนัก งานศุลกากร
ในกรณีหลังนี้เลขาธิการจะอนุญาตใหทําภายหลังตามเงื่อนไขที่กําหนดก็ได
ในกรณีที่มีก ารอนุญ าตใหทําหรือนําเขามาในราชอาณาจัก รซึ่งผลิตภั ณฑอุตสาหกรรม
ที่แตกตางไปจากมาตรฐานทีก่ ําหนดตามมาตรา ๒๐ ทวิ หรือมาตรา ๒๑ ทวิ แลวแตกรณี ใหผูรบั
ใบอนุญาตหรือผูรับอนุญาตแสดงเครื่องหมายหรือขอความวาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นไมได
เปนไปตามมาตรฐานตามพระราชบัญญั ติ นี้ต ามความในวรรคหนึ่ ง สําหรั บเครื่องหมายหรื อ
ขอความดังกลาวนั้นใหคณะกรรมการกําหนด
ในกรณี ที่ มี ห ลั ก ฐานว า ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมที่ นํ า เข า เป น ไปตามมาตรฐานของ
ตางประเทศที่เทียบไดไมต่ํากวามาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ และมีเครื่องหมายมาตรฐานของ
ตางประเทศแสดงแลว คณะกรรมการอาจยกเวนใหผูรับใบอนุญาตหรือผูรับอนุญาตไมตองแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานตามวรรคหนึ่งหรือเครื่องหมายหรือขอความตามวรรคสอง แลวแตกรณี
ในกรณีที่มีการแจงเพื่อทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่แตกตางไปจากมาตรฐานที่กําหนดตาม
มาตรา ๒๐ ตรี ใหผู แจ ง แสดงเครื่ องหมายหรื อข อ ความว าผลิต ภั ณ ฑอุ ต สาหกรรมนั้ น เป น
ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมเพื่ อ การส ง ออกตามที่ ค ณะกรรมการกํ า หนดก อ นนํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรมออกจากสถานที่ผลิต
หมายเหตุ-ความในวรรคหนึ่งของมาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบั ญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๑

มาตรา ๓๔ ในการใชเครื่องหมายมาตรฐาน ผูรับใบอนุญาตตองแสดงชื่อผูรับใบอนุญาต
หรือเครื่องหมายการคาของผูรับใบอนุญาตที่จดทะเบียนแลวตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๕ ห า มมิ ใ ห ผู รั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ หรื อ มาตรา ๒๑
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน
มาตรา ๓๖ ห า มมิ ใ ห ผู ใ ดโฆษณา จํ า หน า ย หรื อ มี ไ ว เ พื่ อ จํ า หน า ย ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ
อุต สาหกรรม โดยรู อยู วาไมเปน ไปตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ มาตรา ๒๑
มาตรา ๒๑ ทวิ มาตรา ๒๙ หรื อมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ งหรื อวรรคสอง หรื อโดยรู อยู ว าเป น
ผลิ ต ภั ณ ฑ อุต สาหกรรมที่ใ ช หรื อ แสดงเครื่ องหมายมาตรฐานอัน เปน การฝ าฝ น มาตรา ๓๑
มาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๕
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๙ แหงพระราชบั ญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๓๖/๑ ห า มมิ ใ ห ผู ใ ดโฆษณา จํ า หน า ย หรื อ มี ไ ว เ พื่ อ จํ า หน า ยซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรมโดยรูอยูวาเปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ทําขึ้นเพื่อการสงออกตามมาตรา ๒๐ ตรี
เวนแตเปนการจําหนายเพื่อการสงออก
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับ ที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๓๗ เลขาธิ ก ารมี อํ า นาจสั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตได ไ ม เ กิ น ครั้ ง ละสามเดื อ น
เมื่อปรากฏว าผูรั บ ใบอนุ ญ าตฝ าฝน หรื อไมป ฏิบัติ ต ามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๓ วรรคหนึง่ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้
หรือเงือ่ นไขทีเ่ ลขาธิการกําหนดตามมาตรา ๒๕ ทวิ
หมายเหตุ-ความในวรรคหนึ่งของมาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบั ญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ผูถูกสั่งพักใชใบอนุญาตไดปฏิบัติการถูกตองตามพระราชบัญญัตนิ แี้ ลว
ใหเลขาธิการสั่งเพิกถอนคําสั่งพักใชใบอนุญาตนั้นกอนถึงกําหนดได
มาตรา ๓๙ เลขาธิ ก ารมี อํ า นาจสั่ งเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต เมื่ อ ปรากฏว า ผู รั บ ใบอนุ ญ าต
เคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตแลวมากระทําความผิดในเหตุอยางเดียวกันอีกภายในหาป
หมายเหตุ-มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๒๕ แหง พระราชบั ญญัติมาตรฐานผลิตภัณ ฑ
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๒

มาตรา ๓๙ ทวิ เลขาธิ ก ารมี อํ า นาจสั่ ง เพิก ถอนการอนุ ญ าตตามมาตรา ๒๐ ทวิ หรื อ
มาตรา ๒๑ ทวิ เมื่ อปรากฏว าผู รั บใบอนุ ญ าตหรื อผู รั บอนุ ญ าต แล ว แต ก รณี ไม ปฏิ บั ติ ต าม
มาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๓๙ ตรี เลขาธิการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบรับแจงตามมาตรา ๒๐ ตรี เมื่อปรากฏวา
ผูแจ งไมสงออกซึ่งผลิต ภั ณฑอุต สาหกรรมที่ทําขึ้ น ไมว าในกรณี ใ ดๆ หรื อสงออกแลว แต ถูก
สงกลับเขามาในราชอาณาจั กรอีก หรือไมปฏิบัติต ามมาตรา ๓๓ วรรคสี่ หรื อหลักเกณฑหรื อ
เงือ่ นไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๒๐ ตรี
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๔๐ กอนสั่งพัก ใชใ บอนุ ญ าตตามมาตรา ๓๗ หรื อสั่งเพิก ถอนใบอนุ ญ าตตาม
มาตรา ๓๙ ใหเลขาธิการมีหนังสือเตื อนใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติก ารใหถูก ตองภายในเวลาที่
กําหนด แต ทั้งนี้ไมเปน เหตุ ลบลางความผิด ตามพระราชบัญ ญั ติ นี้ ในกรณี ที่ไมพบตั ว ผูรั บ
ใบอนุญาตดังกลาว ใหปดหนังสือเตือนไว ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตและใหถือวาผูรับ
ใบอนุญาตนั้นไดทราบคําเตือนนั้นแลวตั้งแตวันปดหนังสือเตือน
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบั บ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๔๑ คํ า สั่ ง ตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙ ทวิ หรื อ มาตรา ๓๙ ตรี
ให สํ า นั ก งานแจ ง เป น หนั ง สื อ ให ผู ถู ก สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าต เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต เพิ ก ถอน
การอนุญาตหรือเพิกถอนใบรับแจงทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวผูถูกสั่งดังกลาว ใหปดหนังสือไว
ณ สถานที่ที่ระบุไว ในใบอนุญาต หนั งสืออนุญาต หรือใบรับแจง แลวแตกรณี และใหถือว า
ผูนั้นไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันปดหนังสือ
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบั บ ที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๔๒ การอุทธรณ คํ าสั่งของเลขาธิก าร ใหเปน ไปตามกฎหมายว าด ว ยวิ ธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบั บ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๓

มาตรา ๔๓ ผูใ ดถูก สั่งเพิก ถอนใบอนุญ าตสําหรั บผลิตภั ณ ฑอุต สาหกรรมชนิด ใดแลว
จะขอใบอนุ ญ าตสําหรั บผลิตภั ณ ฑอุต สาหกรรมชนิ ด นั้น ใหมอีกไมได จ นกว าจะพน หกเดื อน
นับแตวันทราบคําสั่ง
มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
(๑) เข าไปในสถานที่ผลิต เก็ บ หรื อจํ าหน ายผลิต ภัณ ฑอุตสาหกรรมในเวลาระหว าง
พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการ หรือยานพาหนะที่บรรทุกผลิตภัณฑ
อุต สาหกรรมเพื่อตรวจสอบผลิตภั ณฑอุต สาหกรรมหรือการทําผลิตภั ณฑอุต สาหกรรม วาได
ปฏิบัติ ถูก ต องตามพระราชบัญ ญัติ นี้ หรื อไม และนํ าผลิต ภั ณ ฑอุต สาหกรรม วั ต ถุที่นํ ามาทํา
ผลิต ภั ณ ฑ อุต สาหกรรม หรื อ วั ต ถุ ที่มีเ หตุ อั น ควรเชื่ อว า จะนํ ามาทํา ผลิต ภั ณ ฑ อุต สาหกรรม
ในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ
(๒) เขาไปในสถานที่หรือที่อื่นใดในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือ
ในระหวางเวลาทําการ หรือยานพาหนะใดเมื่อมีเหตุ อันควรสงสัย วามีก ารไมปฏิบัติต ามหรื อ
ฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ และนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วัตถุที่นํามาทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หรือวัตถุที่มีเหตุอันควรเชื่อวาจะนํามาทําผลิตภัณ ฑอุตสาหกรรมในปริมาณพอสมควรไปเปน
ตัวอยางเพื่อตรวจสอบ
(๓) ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อวา
(ก) ไม เ ป น ไปตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ มาตรา ๒๐ ตรี
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑ ทวิ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
(ข) ไม เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ ห รื อ เงื่ อ นไขที่ ค ณะกรรมการกํ า หนดตาม
มาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง มาตรา ๒๐ ตรี วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๑ ทวิ วรรคสอง
(ค) เปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ใชหรือแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอันเปนการ
ฝาฝนมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๕ หรือ
(ง) เป น ผลิต ภั ณ ฑ อุต สาหกรรมเพื่ อ การส ง ออกที่ ถู ก เพิ ก ถอนใบรั บ แจ ง ตาม
มาตรา ๓๙ ตรี
หมายเหตุ-ความใน (๓) ของมาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๔๕ พนักงานเจาหนาที่ตองมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๔ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวพนักงาน
เจาหนาที่ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ

๑๔

มาตรา ๔๖ ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมที่ พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ไ ด ยึ ด หรื อ อายั ด ไว ต าม
มาตรา ๔๔ (๓) นั้น ใหคณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ฝาฝนมาตรา ๓๕ หรือเปนกรณีที่ไมปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๖ อัน เป น การฝาฝน มาตรา ๓๑ คณะกรรมการอาจสั่ งใหแก ไข หรื อปรั บปรุ ง
ผลิตภั ณฑอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐาน หรือสั่งใหทําลายเครื่องหมายมาตรฐาน หรื อ
ทําใหเครื่องหมายมาตรฐานหลุด พนจากผลิตภั ณฑอุตสาหกรรมนั้นด วยก็ ได หากไมสามารถ
ทํ า ลายเครื่ อ งหมายมาตรฐาน หรื อ ทํ า ให เ ครื่ อ งหมายมาตรฐานหลุ ด พ น จากผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรมไดก็อาจสั่งใหทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นใหสิ้นสภาพ
(๒) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๑ ทวิ
วรรคสอง คณะกรรมการอาจสั่งใหทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหสิ้นสภาพ หรือในกรณีที่นําเขา
อาจสั่ งให สง กลั บคื น ไป ถา ไมส งกลับ คื น ไปก็ อ าจสั่ง ให ทํ าผลิต ภั ณ ฑ อุต สาหกรรมนั้ น ให
สิ้นสภาพ หรืออาจสั่งใหรอไวเพื่อใหผูทําหรือผูนําเขาขอรับใบอนุญาต หรือขอรับอนุญาตกอนได
(๒/๑) ในกรณีที่เปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกที่ถูกเพิกถอนใบรับแจงตาม
มาตรา ๓๙ ตรี คณะกรรมการอาจสั่งใหทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นใหสิ้นสภาพได
(๓) ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ คณะกรรมการอาจสั่งใหแกไข
หรื อ ปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมให เ ป น ไปตามมาตรฐาน หรื อ สั่ ง ให ทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรมใหสิ้นสภาพ หรื อในกรณี ที่นําเขาอาจสั่งใหสงกลับคืนไป และอาจสั่งใหทําลาย
เครื่องหมายมาตรฐาน หรือทําใหเครื่องหมายมาตรฐานหลุดพนจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้น
ดวยก็ได ถาไมสงกลับคืน ไป หรือไมทําลายเครื่องหมายมาตรฐาน หรื อไมทําใหเครื่องหมาย
มาตรฐานหลุ ด พ น จากผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม ก็ อ าจสั่ ง ให ทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมนั้ น
ใหสิ้นสภาพ
(๔) ในกรณี ที่ ผู โ ฆษณา ผู จํ า หน า ย หรื อ ผู มี ไ ว เ พื่ อ จํ า หน า ยฝ า ฝ น มาตรา ๓๖
คณะกรรมการอาจสั่งใหแกไขหรือปรับปรุงผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐาน หรือ
อาจสั่งใหทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นใหสิ้นสภาพ
ทั้งนี้ โดยใหผูรับใบอนุญาต ผูรับอนุญาต ผูทํา ผูนําเข า ผูโ ฆษณา ผูจําหน าย หรื อผูมีไว
เพื่ อ จํ า หน า ย แล ว แต ก รณี เป น ผู เ สี ย ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การแก ไ ข การปรั บ ปรุ ง การทํ า ให
สิ้นสภาพ หรือการสงกลับคืนไปซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือการรอไวเพื่อขอรับใบอนุญาต
หรือขอรับอนุญาต หรือการทําลายเครื่องหมายมาตรฐาน หรือการทําใหเครื่องหมายมาตรฐาน
หลุดพนจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -ความใน (๒/๑) ของมาตรานี้ไดแ กไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบั ญญัติ มาตรฐานผลิตภัณ ฑ
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๕

มาตรา ๔๖ ทวิ สิ่งที่ยึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๔๔ (๓) ถาภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ยึด หรื ออายั ด ไมปรากฏเจ าของหรื อผูค รอบครองใหต กเปน ของแผน ดิ น และใหสํานั ก งาน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจจัดการอยางใดอยางหนึ่งไดตามที่เห็นสมควร
ถาสิ่งที่ยึด หรืออายั ด ไว ต ามมาตรา ๔๔ (๓) นั้ นเปนของเสีย งาย หรื อถาเก็ บไว จ ะเปน
การเสี่ย งต อความเสีย หายหรื อจะเสียค าใชจ ายในการเก็ บรั ก ษาเกิ น ค าของสิ่งนั้ น สํานั ก งาน
จะจัดการขายทอดตลาดสิ่งนั้นเสียกอนคดีถึงที่สุด หรือกอนที่สิ่งนั้นจะตกเปนของแผนดินก็ได
เงิน ค าขายสิ่งนั้ น เมื่อหัก ค าใชจ ายและค าภาระติ ด พัน ทั้งปวงแลวเหลือเงินจํ านวนสุทธิเทาใด
ใหถือไวแทนสิ่งนั้น
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบั ญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบั บ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๓๑

มาตรา ๔๗ ใหบุค คลซึ่งเกี่ ย วข อ งกั บการปฏิ บัติ หน า ที่ข องพนั ก งานเจ า หน าที่ อํานวย
ความสะดวก ชวยเหลือ หรือใหคําชี้แจงแกพนักงานเจาหนาที่ตามที่ขอรอง
มาตรา ๔๘ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๔๘ ทวิ ผูใ ดทํ าหรื อนํ าเข ามาในราชอาณาจั ก รซึ่งผลิ ต ภั ณ ฑ อุต สาหกรรมตาม
มาตรา ๒๐ ทวิ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๒๐ ตรี วรรคหนึ่ ง หรือมาตรา ๒๑ ทวิ วรรคหนึ่ ง โดยไมได
รับอนุญาตหรือไมได แจง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนดตามมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง มาตรา ๒๐ ตรี วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๑ ทวิ วรรคสอง
แลวแตกรณี หรื อไมปฏิบัติ ตามมาตรา ๓๓ วรรคสองหรือวรรคสี่ ต องระวางโทษจําคุ กไมเกิ น
สองป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับ ที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๔๘ ตรี ผูใ ดทํารายงานการตรวจสอบการทําผลิต ภั ณ ฑอุ ต สาหกรรมหรื อการ
ตรวจสอบมาตรฐานผลิต ภั ณ ฑอุต สาหกรรมขึ้ นทั้งฉบับหรื อแตสว นหนึ่ งสว นใด เติ ม หรื อ
ตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใดในรายงานดั งกลาวอัน เปน เท็จ เพื่อใหผูหนึ่ งผูใ ด
หลงเชื่อวาการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นเปนไปตามมาตรฐาน
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงสองลานบาท
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๖

มาตรา ๔๙ ผูรั บใบอนุ ญ าตผูใ ดไมปฏิบัติ ต ามมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ ง
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๓๑

มาตรา ๕๐ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตผู ใ ดไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘
มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
หมายเหตุ–มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับ ที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๕๑ ผูรั บใบอนุญ าตผูใ ดไมปฏิบัติต ามมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษจํ าคุ กไมเกิ น
สองป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบั บ ที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๕๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน
หรือปรับตัง้ แตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
หมายเหตุ-มาตรานีไ้ ดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับ ที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๕๓ (ยกเลิก)
หมายเหตุ-มาตรานี้ ถูก ยกเลิ กโดยมาตรา ๑๙ แหง พระราชบัญ ญั ติม าตรฐานผลิ ต ภัณ ฑอุ ตสาหกรรม (ฉบั บ ที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๕๔ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๓๕ ตองระวางโทษดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เปนผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน
หรือปรับตัง้ แตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๒) ในกรณีที่เปนผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
หมายเหตุ–มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๗

มาตรา ๕๕ ผู ใ ดฝ า ฝ น มาตรา ๓๖ หรื อ มาตรา ๓๖/๑ ต อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม เ กิ น
หนึ่งเดือน หรือปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
หมายเหตุ–มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๕๖ ผูใดขัดขวางพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๓๑

มาตรา ๕๖ ทวิ ผูใ ดไมปฏิบัติ ต ามที่ค ณะกรรมการสั่งตามมาตรา ๔๖ ต องระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบั บ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๓๑

มาตรา ๕๗ ผูใ ดไมอํานวยความสะดวก ไมชว ยเหลือหรื อไมใ หคําชี้แจงแก พนั ก งาน
เจาหนาที่ตามมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
หมายเหตุ–มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบั ญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบั บ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๓๑

มาตรา ๕๗ ทวิ ในกรณีที่นิติ บุคคลเปน ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญั ตินี้ ถาการ
กระทําความผิดของนิติ บุค คลนั้นเกิด จากสั่งการ หรื อการกระทําของบุคคลใด หรือไมสั่งการ
หรือไมกระทําการ อันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของผูแทนนิติบุคคล กรรมการ ผูจ ดั การ หรือบุคคล
อื่นใดซึ่งกระทําการแทนนิติบุคคลนั้น ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนัน้ ๆ ดวย
หมายเหตุ-มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๕๗ ตรี บรรดาความผิด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ที่ มี โ ทษปรั บ สถานเดี ย ว หรื อ
มีโทษปรับหรือโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน ใหเลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งเลขาธิการ
มอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได
เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมายเหตุ-ความในวรรคหนึ่งของมาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบั ญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๘

มาตรา ๕๘ ใหรั ฐมนตรีว าการกระทรวงอุตสาหกรรมรัก ษาการตามพระราชบัญ ญัติ นี้
และใหมอี ํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตรา
ทายพระราชบัญญั ตินี้ ลดหรือยกเวนค าธรรมเนี ยม และกํ าหนดกิ จการอื่นเพื่อปฏิบัติก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมือ่ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมายเหตุ-ความในวรรคหนึ่งของ มาตรานี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบั ญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

๑๙

อัตราคาธรรมเนียม

(๑)

ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖

ฉบับละ

๑๐,๐๐๐

บาท

(๒)

ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐

ฉบับละ

๑๐,๐๐๐

บาท

(๓)

ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑

ฉบับละ

๑๐,๐๐๐

บาท

(๔)

ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔

ฉบับละ

๕,๐๐๐

บาท

(๕)

ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕

ฉบับละ

๕,๐๐๐

บาท

(๖)

ใบแทนใบอนุญาต

ฉบับละ

๑,๐๐๐

บาท

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยกําลัง
เรงรัดพัฒนากิจการอุตสาหกรรม มีผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหลายชนิดที่ผลิตขึ้นไดภายในประเทศ
แตยังมิไดมีการกําหนดมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนที่แนนอนและเหมาะสม
ทําใหมีการแขงขันกันลดราคา โดยทําคุณภาพใหต่ําลง เปนเหตุใหประชาชนขาดความนิยมเชือ่ ถือ
นอกจากนี้ยังอาจเกิดอันตรายแกประชาชน และกอใหเกิดความไมมั่นคงในการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรม ซึ่งเปนผลเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศ จึงเปนการสมควรตรากฎหมายฉบับนี้
กําหนดมาตรฐานเพื่อประโยชนในการสงเสริมอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อปองกัน
ความเสียหายอันอาจจะเกิดแกประชาชนหรือกิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศ

๒๐

