พระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2511
เปนปที่ 23 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนํา และยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ ี้เรียกวา "พระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511"
มาตรา 2* พระราชบัญญัตนิ ี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
*[รก.2511/121/1023/31 ธันวาคม 2511]
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ "มาตรฐาน" หมายความวา ขอกําหนดรายการอยางใด
อยางหนึ่งหรือ หลายอยางเกี่ยวกับ (1) จําพวก แบบ รูปราง มิติ การทํา เครื่องประกอบ
คุณภาพ ชั้น สวนประกอบ ความสามารถ ความทนทาน และความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (2) วิธีทํา วิธีออกแบบ วิธเี ขียนรูป วิธีใช วัตถุที่จะนํามาทําผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และความปลอดภัยอันเกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (3) จําพวก แบบ
รูปราง มิติของหีบหอหรือสิ่งบรรจุชนิดอื่น รวมตลอดถึงการ ทําหีบหอหรือสิ่งบรรจุชนิดอื่น
วิธีการบรรจุ หุมหอหรือผูกมัดและวัตถุที่ใชในการนัน้ ดวย (4) วิธีทดลอง วิธีวิเคราะห วิธี
เปรียบเทียบ วิธตี รวจ วิธที ดสอบและวิธชี ั่ง ตวง วัด อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (5) คํา
เฉพาะ คํายอ สัญลักษณ เครื่องหมาย สี เลขหมาย และหนวยที่ใชในทาง วิชาการอันเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (6) ขอกําหนดรายการอยางอื่นอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ตามที่รัฐมนตรี ประกาศหรือตามพระราชกฤษฎีกา "สํานักงาน" หมายความวา สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ ใหปฏิบัติการ
ตาม พระราชบัญญัตินี้ "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี
มาตรา 4 ใหจัดตั้งสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขึ้นในกระทรวง
อุตสาหกรรม และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
*(1) ตรวจสอบการขอใชเครื่องหมายมาตรฐานตามมาตรา 16 การขออนุญาตทํา และ
นําเขาซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามมาตรา 20 มาตรา 20 ทวิ มาตรา 21 และมาตรา
21 ทวิ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
*(2) ตรวจสอบและควบคุมการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม
ตามที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานรวมทั้งผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมที่
ไดรับอนุญาตใหทําตามมาตรา 20 ทวิ
*(3) ตรวจสอบและควบคุมผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ขอนําเขามาเพื่อจําหนายใน
ราชอาณาจักรตามที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตใหนําเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 21 ทวิ
(4) ควบคุมการใชเครื่องหมายมาตรฐาน
(5) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
*[ความใน (1) (2) และ (3) ของมาตรา 4 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2522]
มาตรา 4 ทวิ* ใหเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีหนาที่ บังคับ
บัญชา ควบคุมและดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
*[มาตรา 4 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522]
มาตรา 5* รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาโดยความ เห็นชอบ
ของคณะกรรมการใหสวนราชการ องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือ หนวยงาน
อื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ เปนผูต รวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อเสนอ
คณะกรรมการวาเปนไปตามมาตรฐานหรือไม
*[มาตรา 5 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531]
มาตรา 6* รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดอัตราคาใชจาย ใน
การตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือวัตถุตามมาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 20 ทวิ มาตรา
21 มาตรา 21 ทวิ และมาตรา 44 (1) เฉพาะผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ใชเครื่องหมาย มาตรฐาน
ตามมาตรา 16 หรือที่ไดรับใบอนุญาตหรือไดรับอนุญาตตามมาตรา 20 มาตรา 20 ทวิ มาตรา
21 หรือมาตรา 21 ทวิ แลวแตกรณี

คาใชจายในการตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือวัตถุตามวรรคหนึ่งให เรียกเก็บ
จากผูขอรับใบอนุญาต ผูรบั ใบอนุญาต ผูรับอนุญาต ผูทํา ผูนําเขาผูจําหนาย หรือผูมีไว เพื่อ
จําหนาย แลวแตกรณี
*[มาตรา 6 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531]
มาตรา 7* ใหมีคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมประกอบดวย
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรม
สงเสริมอุตสาหกรรม ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทน
กระทรวงพาณิชย ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน ผูแทนกระทรวง
สาธารณสุข ผูแ ทนกรมศุลกากร ผูแทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กับผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินหกคนเปน
กรรมการ ใหเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเปนกรรมการและ เลขานุการ
*[มาตรา 7 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522]
มาตรา 8 คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) พิจารณากําหนด แกไข และยกเลิกมาตรฐานเพื่อเสนอรัฐมนตรี
(2) อนุญาตใหใชเครื่องหมายมาตรฐาน
(3) อนุญาตใหทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตอง เปนไป
ตามมาตรฐาน
(4) อนุญาตใหนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตอง เปนไป
ตามมาตรฐานเขามาเพื่อจําหนายในราชอาณาจักร
*(4 ทวิ) พิจารณากําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหทําหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตาม
มาตรฐาน ตามมาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศตามมาตรา 20
ทวิ และมาตรา 21 ทวิ เพื่อเสนอรัฐมนตรี
(5) คัดเลือกบุคคลผูทรงคุณวุฒิเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ
วิชาการ
(6) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
*[ความใน (4 ทวิ) ของมาตรา 8 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522]
มาตรา 9 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสามป กรรมการซึ่ง
พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา 10 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง กรรมการ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนบุคคลลมละลาย
(4) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(6) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออก
เมื่อกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระคณะรัฐมนตรีอาจ
แตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนได
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคสองอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการ ซึ่งตน
แทน
มาตรา 11 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวาหนึ่ง ในสาม
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม
ในการประชุมครั้งใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมใหกรรมการซึ่งมา ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในการประชุมครั้งนัน้
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง เทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 12 คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อชวยเหลือทํากิจการ หรือ
พิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
การประชุมคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 13* รัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งบุคคลผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการเสนอ ตาม
มาตรา 8 (5) เปนคณะกรรมการวิชาการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ คณะกรรมการวิชาการมี
หนาที่จัดทํารางมาตรฐานและปฏิบัติงานทางวิชาการอืน่ ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานเพือ่ เสนอ
คณะกรรมการ ในการปฏิบตั ิหนาที่คณะกรรมการวิชาการมีอํานาจ แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อ
ชวยเหลือทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายจาก คณะกรรมการวิชาการ การ
ประชุมของคณะกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการวิชาการใหนํา มาตรา 11 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม *[มาตรา 13 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531]
มาตรา 14 กรรมการวิชาการพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนบุคคลลมละลาย
(4) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ

(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(6) รัฐมนตรีมหี นังสือแจงใหทราบ
มาตรา 15 เพื่อประโยชนในการสงเสริมอุตสาหกรรม รัฐมนตรีอาจกําหนด แกไข และ
ยกเลิกมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใด ๆ ตามขอเสนอของคณะกรรมการได
การกําหนด แกไข และยกเลิกมาตรฐานตามวรรคหนึง่ ใหประกาศในราชกิจจา นุเบกษา
มาตรา 16* ภายใตบังคับมาตรา 25 ผูใดทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีประกาศ
กําหนดมาตรฐานแลว จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นไดตองให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบและไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
การขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
*[มาตรา 16 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535]
มาตรา 17 เพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิด แก
ประชาชน หรือแกกิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศจะกําหนดใหผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมชนิดใดตองเปนไปตามมาตรฐานก็ได การกําหนดตามวรรคหนึ่งใหตราเปนพระราช
กฤษฎีกา และระบุวันเริ่มใชบังคับ ไมนอยกวาหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 18 กอนตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 17 ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) ใหสํานักงานประกาศโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพรายวัน
ภาษาไทยอยางนอยหนึ่งฉบับ มีกําหนดไมนอยกวาเจ็ดวัน ระบุวาประสงคจะใหมกี าร
กําหนด ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชนิดใดตองเปนไปตามมาตรฐานและดูรายละเอียดได
ณ ที่ใด พรอมทั้ง กําหนดเวลาใหผูที่ประสงคจะคัดคานยื่นคําคัดคานตอสํานักงาน
ภายในกําหนดไมนอยกวาสามสิบ วันนับแตวันประกาศ
(2) ถาไมไดรับคําคัดคาน ใหสํานักงานรายงานใหคณะกรรมการทราบในกรณี เชนนี้ ให
คณะกรรมการดําเนินการตอไปได
(3) ในกรณีที่ไดรับคําคัดคาน ใหสํานักงานเสนอคําคัดคานนั้นไปยังคณะ กรรมการ
(4) ใหสํานักงานปดประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่ฟงคําแถลงคัดคานไว ณ
สํานักงาน และแจงเปนหนังสือใหผูคัดคานทราบ
(5) ในการฟงคําแถลงคัดคาน ใหคณะกรรมการเปดโอกาสใหบุคคลซึ่งมีสวน ไดเสียเขา
ฟง และเสนอความเห็นไดดวย
(6) เมื่อถึงเวลาตามที่กําหนด ถาผูคัดคานไมมา ใหคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณา ไป
ตามที่เห็นสมควร
(7) เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยแลว ใหสํานักงานปดประกาศสําเนาคําวินิจฉัย ไว ณ
สํานักงาน และสงสําเนาคําวินิจฉัยไปใหผูคัดคานทราบ

มาตรา 19 บุคคลซึ่งมีสวนไดเสียเนื่องจากคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตาม มาตรา 18
มีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยนั้นตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวนั ปดประกาศ สําเนาคํา
วินิจฉัยไว ณ สํานักงาน
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา 20* ภายใตบังคับมาตรา 25 ผูใดทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราช
กฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน ตองแสดงหลักฐานใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบ และไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ การขออนุญาต การตรวจสอบ และการออก
ใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง *[มาตรา 20 แกไขโดย
พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535]
มาตรา 20 ทวิ* เพื่อประโยชนในการสงออก หรือเมื่อมีความจําเปนตองทํา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่แตกตางไปจากมาตรฐานที่กาํ หนด เพื่อใชในราชอาณาจักรเปนครั้ง
คราว รัฐมนตรีจะอนุญาตเปนการเฉพาะคราวใหผูรบั ใบอนุญาตตามมาตรา 20 ทํา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน ตาม
มาตรฐานของตางประเทศหรือ มาตรฐานระหวางประเทศ ไมวาจะต่าํ กวาหรือสูงกวามาตรฐาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ ก็ได
มาตรฐานของตางประเทศ หรือมาตรฐานระหวางประเทศตามวรรคหนึ่ง จะตอง ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาว จะตองเปนไป
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
*[มาตรา 20 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522]
มาตรา 21* ภายใตบังคับมาตรา 25 ผูใดนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราช
กฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานเขามาเพื่อจําหนายในราชอาณาจักรตองแสดง
หลักฐาน ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบและไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
การขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
*[มาตรา 21 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535]
มาตรา 21 ทวิ* เมื่อมีความจําเปนตองนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมที่
แตกตางไปจากมาตรฐานทีก่ ําหนดเพื่อใชในราชอาณาจักรเปนครั้งคราว รัฐมนตรี จะอนุญาต
เปนการเฉพาะคราวใหผใู ดนําเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มี พระราช
กฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานที่เปนไปตามมาตรฐานของตางประเทศ หรือ
มาตรฐานระหวางประเทศไมวาจะต่ํากวาหรือสูงกวามาตรฐานตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ก็ได

มาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศตามวรรคหนึ่ง จะตอง ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาวเขามาในราช
อาณาจักร จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขทีค่ ณะกรรมการกําหนด
*[มาตรา 21 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522]
มาตรา 22 ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ
สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต
มาตรา 23 ถาใบอนุญาตหายหรือชํารุดเสียหายมาก ใหผูรับใบอนุญาตขอรับ ใบแทน
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวนั ทราบวาใบอนุญาตหายหรือ ชํารุด
เสียหายมาก
การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 24 การยายสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตตองไดรับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการ
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา 25* การโอนใบอนุญาตที่ออกใหตามมาตรา 16 มาตรา 20 และมาตรา 21 จะ
กระทําไดตอเมื่อไดรับใบอนุญาตใหโอนใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
เมื่อไดยื่นคําขอโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลวใหผยู ื่นคําขอแสดงหรือใช เครื่องหมาย
มาตรฐาน หรือทํา หรือนําเขาผลิตภัณฑที่เปนไปตามมาตรฐาน แลวแตกรณีตอไปได จนกวาจะ
มีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยถึงที่สดุ ไมอนุญาตใหโอนใบอนุญาต โดยถือวาผูยื่นคําขอเปนผูรับ
ใบอนุญาตซึ่งจะตองปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการจะตองพิจารณาคําขอโอนใบอนุญาตและมีคําสั่งใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ให ถือวา
คําขอโอนใบอนุญาตดังกลาวไดรับการอนุญาตและคณะกรรมการจะตองออกใบอนุญาตให โอน
ใบอนุญาตใหโดยมิชักชา
การขอโอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหโอนใบอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
*[มาตรา 25 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535]
มาตรา 25 ทวิ* ในการออกใบอนุญาตตามมาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 24
และมาตรา 25 คณะกรรมการจะกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ ในเรื่อง
ตอไปนี้ดวยก็ได
(1) วิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐาน
(2) กําหนดเวลาสําหรับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

(3) กําหนดเวลาสําหรับการชําระคาใชจายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม
เงื่อนไขที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะแกไขเพิ่มเติมก็ได
*[มาตรา 25 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531]
มาตรา 26 คําขอตามมาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 24 และมาตรา 25 นั้น
ถาคณะกรรมการมีคําสั่งไมอนุญาต ผูขอมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแต
วันทราบคําสัง่
คําวินจิ ฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา 27* ใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อ
(1) ผูรับใบอนุญาตเลิกประกอบกิจการ
(2) ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 16 ขอเลิกแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
(3) ประกาศหรือพระราชกฤษฎีกากําหนดมาตรฐานใหม แกไขหรือยกเลิก มาตรฐาน
สําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชนิดนั้น มีผลใชบังคับ ในกรณีที่มีการกําหนดมาตรฐาน ใหมหรือ
แกไขมาตรฐาน ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะประกอบกิจการตามมาตรฐานใหมหรือ มาตรฐานที่
แกไข ใหยื่นคําขออนุญาตไดกอนวันที่มาตรฐานใหมหรือมาตรฐานทีแ่ กไขมีผลใชบังคับ และเมื่อ
ไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตแลว ใหประกอบกิจการตามใบอนุญาตเดิมตอไปไดตาม มาตรฐานเดิม
ภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการกําหนด ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่มาตรฐาน ใหมหรือ
มาตรฐานที่แกไขมีผลใชบังคับ
*[มาตรา 27 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531]
มาตรา 28 เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกประกอบกิจการ ผูรับใบอนุญาตตองแจงเปน หนังสือ
ใหคณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแตวันเลิกประกอบกิจการ
มาตรา 29 ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ตองทําผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมนั้นใหเปนไปตามมาตรฐาน หรือนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เปนไปตามมาตรฐาน
เขามา แลวแตกรณี
มาตรา 30 ใหรัฐมนตรีกําหนดเครื่องหมายมาตรฐานขึ้นไวสําหรับแสดงกับ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามมาตรา 16 มาตรา 20 และมาตรา 21
ลักษณะของเครื่องหมายมาตรฐาน การทําเครื่องหมายมาตรฐานและวิธีแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 31 หามมิใหผูใดนอกจากผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 16 มาตรา 20 หรือ มาตรา
21 ใชเครื่องหมายมาตรฐาน
มาตรา 32 หามมิใหผูใดเลียนเครื่องหมายมาตรฐานเพือ่ ใหประชาชนหลงเชื่อวา เปน
เครื่องหมายมาตรฐาน

มาตรา 33* ใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 20 และมาตรา 21 แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานกอนนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมออกจากสถานที่ผลิตหรือรับมอบไปจากเจาพนักงาน
ศุลกากร ในกรณีหลังนี้รัฐมนตรีจะอนุญาตใหทําภายหลังตามเงื่อนไขที่กําหนดก็ได
ในกรณีที่มีการอนุญาตใหทาํ หรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมที่
แตกตางไปจากมาตรฐานทีก่ ําหนดตามมาตรา 20 ทวิ หรือมาตรา 21 ทวิ แลวแต กรณี ใหผูรับ
ใบอนุญาตหรือผูรับอนุญาตแสดงเครื่องหมายหรือขอความวาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม นั้นไมได
เปนไปตามมาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ตามความในวรรคหนึ่ง สําหรับเครื่องหมาย หรือ
ขอความดังกลาวนั้นใหคณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่มีหลักฐานวาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่นําเขาเปนไปตามมาตรฐานของ
ตางประเทศทีเ่ ทียบไดไมต่ํากวามาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ และมีเครื่องหมายมาตรฐาน
ของ ตางประเทศแสดงแลวคณะกรรมการอาจยกเวนใหผูรับใบอนุญาตหรือผูรับอนุญาตไมตอง
แสดง เครื่องหมายมาตรฐานตามวรรคหนึ่งหรือเครื่องหมายหรือขอความตามวรรคสอง แลวแต
กรณี
*[มาตรา 33 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522]
มาตรา 34 ในการใชเครื่องหมายมาตรฐาน ผูรับใบอนุญาตตองแสดงชื่อผูรับ
ใบอนุญาตหรือเครื่องหมายการคาของผูรับใบอนุญาตทีจ่ ดทะเบียนแลวตามหลักเกณฑและ
วิธีการ ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 35 หามมิใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 16 มาตรา 20 หรือมาตรา 21 แสดง
เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน
มาตรา 36* หามมิใหผูใดโฆษณา จําหนาย หรือมีไวเพื่อจําหนายซึ่งผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม โดยรูอยูวาไมเปนไปตามมาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 20 ทวิ มาตรา 21 มาตรา
21 ทวิ มาตรา 29 หรือมาตรา 33 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือโดยรูอยูวาเปน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ที่ใชหรือแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอันเปนการฝาฝนมาตรา 31 มาตรา
32 หรือมาตรา 35
*[มาตรา 36 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522]
มาตรา 37* คณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดไมเกินครั้งละสามเดือน เมื่อ
ปรากฏวาผูรบั ใบอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามมาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 29 มาตรา 33
วรรคหนึ่ง มาตรา 34 มาตรา 35 หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 25 ทวิ
*[มาตรา 37 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531]
มาตรา 38 ถาผูถูกสั่งพักใชใบอนุญาตไดปฏิบัติการถูกตองตามพระราชบัญญัตนิ ี้ แลว
คณะกรรมการอาจสั่งถอนคําสั่งพักใชใบอนุญาตนั้นกอนถึงกําหนดได

มาตรา 39 คณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ ใบอนุญาต
เคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตแลวมากระทําผิดในเหตุอยางเดียวกันอีกภายในหาป
มาตรา 39 ทวิ* รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตามมาตรา 20 ทวิ หรือ
มาตรา 21 ทวิ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต หรือผูรับอนุญาต แลวแตกรณี ไมปฏิบัตติ าม
มาตรา 33 วรรคสอง หรือหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
*[มาตรา 39 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522]
มาตรา 40 กอนสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา 37 หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตาม
มาตรา 39 ใหคณะกรรมการสั่งใหสํานักงานเตือนเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติการใหถกู
ตองภายในเวลาที่กําหนด แตทั้งนี้ไมเปนเหตุลบลางความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีทไี่ ม
พบ ตัวผูรบั ใบอนุญาตดังกลาว ใหปดหนังสือเตือนไว ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตและใหถอื
วา ผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําเตือนนัน้ แลวตั้งแตวนั ปดหนังสือเตือน
มาตรา 41* คําสั่งตามมาตรา 37 มาตรา 39 หรือมาตรา 39 ทวิ ใหสํานักงานแจง เปน
หนังสือใหผูถูกสั่งพักใชใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต หรือเพิกถอนการอนุญาตทราบ ใน กรณี
ที่ไมพบตัวผูถกู สั่งดังกลาว ใหปดหนังสือไว ณ สถานทีท่ ี่ระบุไวในใบอนุญาตหรือหนังสือ
อนุญาต แลวแตกรณี และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันปดหนังสือ
*[มาตรา 41 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522]
มาตรา 42 เมื่อคณะกรรมการมีคําสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตผูถูกสั่งพักใช หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอทุ ธรณคําสั่งนัน้ ตอรัฐมนตรีได ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสัง่
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในระหวางอุทธรณ ผูอุทธรณอาจรองขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชหรือ เพิกถอน
ใบอนุญาตตอรัฐมนตรีได
มาตรา 43 ผูใดถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชนิดใด แลว
จะขอใบอนุญาตสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชนิดนั้นใหมอีกไมไดจนกวาจะพนหกเดือน นับ
แตวันทราบคําสั่ง
มาตรา 44* ในการปฏิบตั กิ ารตามหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ (1) เขาไปใน
สถานที่ผลิต เก็บ หรือจําหนายผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในเวลา ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระ
อาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการหรือยานพาหนะที่บรรทุก
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อ
ตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วาไดปฏิบัตถิ ูกตองตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือไมและนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วัตถุที่นํามาทํา ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หรือวัตถุที่มีเหตุอันควรเชือ่ วาจะนํามาทําผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมในปริมาณ พอสมควรไปเปน
ตัวอยางเพื่อตรวจสอบ (2) เขาไปในสถานที่หรือที่อื่นใดในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระ
อาทิตยตก หรือในระหวางเวลาทําการ หรือยานพาหนะใดเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการไม
ปฏิบัตติ ามหรือ ฝาฝนพระราชบัญญัตนิ ี้ และนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วัตถุที่นํามาทํา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ วัตถุทมี่ ีเหตุอันควรเชื่อวาจะนํามาทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใน

ปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยาง เพื่อตรวจสอบ (3) ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมทีม่ ี
เหตุอันควรเชือ่ วา (ก) ไมเปนไปตามมาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 20 ทวิ มาตรา 21 มาตรา 21
ทวิ มาตรา 29 หรือมาตรา 33 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง (ข) ไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตาม มาตรา 20 ทวิ วรรคสอง หรือมาตรา 21 ทวิ วรรคสอง
หรือ (ค) เปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ใชหรือแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอันเปน การฝาฝน
มาตรา 31 มาตรา 32 หรือมาตรา 35 *[มาตรา 44 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2531]
มาตรา 45 พนักงานเจาหนาที่ตองมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามแบบ ที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ในการปฏิบตั หิ นาที่ตามมาตรา 44 พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
มาตรา 46* ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่พนักงานเจาหนาที่ไดยึดหรืออายัดไวตาม มาตรา
44 (3) นั้น ใหคณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี้
(1) ในกรณีทผี่ ูรับใบอนุญาตตามมาตรา 16 ฝาฝนมาตรา 35 หรือเปนกรณีที่ไม ปฏิบัติ
ตามมาตรา 16 อันเปนการฝาฝนมาตรา 31 คณะกรรมการอาจสั่งใหแกไข หรือปรับปรุง
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐาน หรือสั่งใหทําลายเครื่องหมายมาตรฐาน
หรือทําให เครื่องหมายมาตรฐานหลุดพนจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นดวยก็ได หาก
ไมสามารถทําลาย เครื่องหมายมาตรฐานหรือทําใหเครือ่ งหมายมาตรฐานหลุดพนจาก
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมได ก็อาจสั่งใหทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นใหสิ้นสภาพ
(2) ในกรณีที่ไมปฏิบัตติ ามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 20 ทวิ วรรคสอง หรือ
มาตรา 21 ทวิ วรรคสอง คณะกรรมการอาจสั่งใหทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหสิ้น
สภาพ หรือในกรณีที่นําเขาอาจ สั่งใหสงกลับคืนไป ถาไมสงกลับคืนไปก็อาจสั่งใหทํา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นใหสิ้นสภาพ หรือ อาจสั่งใหรอไวเพื่อใหผูทําหรือผูนําเขา
ขอรับใบอนุญาต หรือขอรับอนุญาตกอนได
(3) ในกรณีทผี่ ูรับอนุญาตไมปฏิบัตติ ามมาตรา 29 คณะกรรมการอาจสั่งใหแกไข หรือ
ปรับปรุงผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานหรือสั่งใหทํา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ใหสิ้นสภาพ หรือในกรณีที่นําเขาอาจสั่งใหสงกลับคืนไป และ
อาจสั่งใหทําลายเครื่องหมาย มาตรฐาน หรือทําใหเครือ่ งหมายมาตรฐานหลุดพนจาก
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นดวยก็ได ถาไม สงกลับคืนไป หรือไมทําลายเครื่องหมาย
มาตรฐาน หรือไมทําใหเครือ่ งหมายมาตรฐานหลุดพนจาก ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ก็
อาจสั่งใหทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นใหสิ้นสภาพ

(4) ในกรณีทผี่ ูโฆษณา ผูจําหนาย หรือผูมีไวเพื่อจําหนายฝาฝนมาตรา 36
คณะกรรมการอาจสั่งใหแกไขหรือปรับปรุงผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนไปตาม
มาตรฐาน หรือ อาจสั่งใหทําผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนั้นใหสิ้นสภาพ
ทั้งนี้ โดยใหผูรับใบอนุญาต ผูรับอนุญาต ผูทํา ผูนําเขา ผูโฆษณา ผูจําหนาย หรือ ผูมี
ไวเพื่อจําหนาย แลวแตกรณี เปนผูเสียคาใชจายเกี่ยวกับการแกไข การปรับปรุง การทํา
ให สิ้นสภาพ หรือการสงกลับคืนไปซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือการรอไวเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตหรือ ขอรับอนุญาต หรือการทําลายเครื่องหมายมาตรฐาน หรือการทําให
เครื่องหมายมาตรฐานหลุดพน จากผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
*[มาตรา 46 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531]
มาตรา 46 ทวิ* สิ่งที่ยึดหรืออายัดไวตามมาตรา 44 (3) ถาภายในเกาสิบวันนับแต วันที่
ยึดหรืออายัด ไมปรากฏเจาของหรือผูครอบครองใหตกเปนของแผนดิน และใหสํานักงานโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจจัดการอยางใดอยางหนึ่งไดตามที่เห็นสมควร ถาสิ่งที่
ยึดหรืออายัดไวตามมาตรา 44 (3) นั้นเปนของเสียงายหรือถาเก็บไวจะเปน การเสี่ยงตอความ
เสียหายหรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกินคาของสิ่งนั้น สํานักงานจะจัดการ ขาย
ทอดตลาดสิ่งนั้นเสียกอนคดีถึงที่สุด หรือกอนที่สิ่งนั้นจะตกเปนของแผนดินก็ได เงินคาขาย สิ่ง
นั้นเมื่อหักคาใชจายและคาภาระติดพันทัง้ ปวงแลวเหลือเงินจํานวนสุทธิเทาใดใหถอื ไวแทน สิ่ง
นั้น
*[มาตรา 46 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531]
มาตรา 47 ใหบุคคลซึ่งเกีย่ วของกับการปฏิบัติหนาทีข่ องพนักงานเจาหนาที่อํานวย
ความสะดวก ชวยเหลือ หรือใหคําชี้แจงแกพนักงานเจาหนาที่ตามที่ขอรอง
มาตรา 48* ผูใดไมปฏิบัตติ ามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ตองระวางโทษจําคุก ไมเกิน
สองป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
*[มาตรา 48 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531]
มาตรา 48 ทวิ* ผูใดไดรับอนุญาตใหทําหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่ง
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามมาตรา 20 ทวิ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 21 ทวิ วรรคหนึ่ง แลวฝาฝน
หรือ ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 20 ทวิ วรรคสอง
หรือ มาตรา 21 ทวิ วรรคสอง แลวแตกรณี หรือไมปฏิบัตติ ามมาตรา 33 วรรคสอง ตองระวาง
โทษจําคุก ไมเกินสองปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
*[มาตรา 48 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531]
มาตรา 49* ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบตั ิตามมาตรา 22 หรือมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
*[มาตรา 49 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531]

มาตรา 50* ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบตั ิตามมาตรา 24 มาตรา 25 หรือมาตรา 28
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ *[มาตรา 50
แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531]
มาตรา 51* ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบตั ิตามมาตรา 29 ตองระวางโทษจําคุก ไมเกิน
สองป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
*[มาตรา 51 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531]
มาตรา 52 ผูใดฝาฝนมาตรา 31 หรือมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน สามเดือน
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 53 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัตติ ามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 34 ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 54* ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 35 ตองระวางโทษ ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่เปนผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 16 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน สามเดือน
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(2) ในกรณีที่เปนผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ตองระวางโทษ จําคุกไม
เกินสองป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
*[มาตรา 54 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531]
มาตรา 55 ผูใดฝาฝนมาตรา 36 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ ปรับไมเกิน
หาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 56* ผูใดขัดขวางพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 44 ตอง ระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
*[มาตรา 56 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531]
มาตรา 56 ทวิ* ผูใดไมปฏิบัตติ ามที่คณะกรรมการสั่งตามมาตรา 46 ตองระวาง โทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ *[มาตรา 56 ทวิ
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตฯิ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531]
มาตรา 57* ผูใดไมอํานวยความสะดวก ไมชวยเหลือหรือไมใหคําชี้แจงแก พนักงาน
เจาหนาที่ตามมาตรา 47 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
*[มาตรา 57 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531]
มาตรา 57 ทวิ* ในกรณีที่นติ ิบุคคลเปนผูก ระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือ
วาผูแทนนิติบคุ คล กรรมการ ผูจัดการ และบุคคลอื่นใดซึ่งกระทําการแทนนิติบคุ คล เปน
ผูกระทําความผิดและตองระวางโทษเชนเดียวกับนิตบิ ุคคลนั้นดวย เวนแตจะพิสจู นไดวาตนมิได
มีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
*[มาตรา 57 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531]

มาตรา 57 ตรี* ความผิดตามมาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 53 มาตรา 55 หรือ มาตรา
57 ใหเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได
เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามทีเ่ ปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
*[มาตรา 57 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531]
มาตรา 58 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราช บัญญัตินี้
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม ไมเกิน
อัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทย
กําลังเรงรัด พัฒนากิจการอุตสาหกรรม มีผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหลายชนิดที่ผลิตขึ้นได
ภายในประเทศ แตยัง มิไดมีการกําหนดมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนที่
แนนอนและเหมาะสม ทําให มีการแขงขันกันลดราคา โดยทําคุณภาพใหต่ําลง เปนเหตุให
ประชาชนขาดความนิยมเชื่อถือ นอกจากนี้ยังอาจเกิดอันตรายแกประชาชน และกอใหเกิดความ
ไมมั่นคงในการประกอบกิจการ อุตสาหกรรม ซึ่งเปนผลเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศจึงเปน
การสมควรตรากฎหมายฉบับนี้ กําหนดมาตรฐานเพื่อประโยชนในการสงเสริมอุตสาหกรรม เพื่อ
ความปลอดภัย หรือเพื่อปองกัน ความเสียหายอันอาจจะเกิดแกประชาชนหรือแกกิจการ
อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศ
บทเฉพาะกาล
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการจัดตั้ง
สํานักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขึ้นเปนสวนราชการมีฐานะเปนกรมในกระทรวง
อุตสาหกรรม สมควรใหมีเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีหนาที่บังคับ
บัญชา ควบคุม และดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงานดังกลาว และสมควรแกไข
องคประกอบคณะกรรมการ มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเสียใหม จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น [รก.2522/41/7พ./24 มีนาคม 2522]

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวา
ดวยมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมซึ่งประกาศใชมาตั้งแต พ.ศ. 2511 ยังไมมีบทบัญญัติทใี่ ห
ทําหรือนําเขา มาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให
ตองเปนไปตาม มาตรฐาน ตามมาตรฐานของตางประเทศ หรือมาตรฐานระหวางประเทศ
เฉพาะเพื่อประโยชนใน การสงออก หรือเมื่อมีความจําเปนตองใชในราชอาณาจักรเปนครั้งคราว
ทําใหกฎหมายเครงครัด เกินไปและกอใหเกิดผลเสียในบางกรณี สมควรมีบทบัญญัติยอมใหทํา
หรือนําเขามาในราช อาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาวได เมื่อไดรับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีเปนการเฉพาะ คราวและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกําหนด จึงจําเปน ตองตราพระราชบัญญัตนิ ี้ขึ้น
[รก.2522/74/30พ./9 พฤษภาคม 2522]
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัตใิ น
พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ที่ใชบังคับในปจจุบันเกี่ยวกับ
อํานาจของพนักงาน เจาหนาที่และของคณะกรรมการและในเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุม
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนไป ตามมาตรฐานยังไมเหมาะสมกับภาวการณปจจุบัน และอัตรา
โทษสําหรับการกระทําผิดบางมาตราก็ต่ําเกินไปไมไดสัดสวนกัน และยังขาดบทบัญญัติลงโทษ
ผูแทนนิติบคุ คลกรณีที่นติ บิ ุคคลกระทํา ผิดกับบทบัญญัติเปรียบเทียบคดีดวย นอกจากนั้น ยัง
ไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจในการกําหนด เงื่อนไขในการออกใบอนุญาตไวดวยทําใหผูรับ
ใบอนุญาตปฏิบัติฝาฝนกฎหมายกันเปนจํานวนมาก กับยังขาดบทบัญญัติที่จําเปนอีกบาง
ประการในการสงเสริมใหมีการปฏิบัติการใหเปนไปตาม พระราชบัญญัตินี้ สมควรแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัตบิ างมาตราเพื่อใหเหมาะสมกับภาวการณปจ จุบัน และเปนประโยชนในการสงเสริม
และควบคุมการผลิตสินคาใหมีมาตรฐานยิ่งขึ้น จึงจําเปนตอง ตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.2531/206/28พ./8 ธันวาคม 2531]
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก
พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 กําหนดหลักเกณฑในการโอน
ใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมวาจะกระทําไดตอเมื่อไดรับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม ซึ่งการพิจารณาของคณะกรรมการไมมี
กําหนดเวลาบังคับไววาจะใชเวลานานเพียงใด กอใหเกิดความลาชา นอกจากนั้นในกรณีที่มีการ
โอนโรงงานผลิตสินคาที่อยูใ นมาตรฐานบังคับ ผูรับโอนโรงงานไมสามารถผลิตสินคาในระหวาง
ที่คณะกรรมการพิจารณาคําขอโอนใบอนุญาต ยังผลใหผูประกอบธุรกิจไดรับความเดือดรอนและ

เสียหายเพราะไมสามารถผลิตสินคาได ดังนั้น เพื่อใหผูรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
สามารถประกอบกิจการผลิตสินคาไดทันทีและ มีความตอเนื่องไมหยุดชะงัก เกิดความคลองตัว
และรวดเร็ว เปนผลดีตอผูประกอบการและเศรษฐกิจ ของประเทศโดยสวนรวม สมควรแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราช บัญญัตินี้
[รก.2535/45/14/9 เมษายน 2535]

