เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผ ลและความจาเป็น ในการจากัด สิ ท ธิแ ละเสรีภ าพของบุค คลตามพระราชบัญ ญั ติ นี้
เพื่อให้การกากับดูแลการทา การนาเข้า และการจาหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อั น จะเป็ น ประโยชน์ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ ของประเทศและป้ อ งกั นความเสี ย หาย
อันอาจจะเกิดแก่ประชาชน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ใ ห้ใ ช้บังคับเมื่อ พ้นกาหนดเก้าสิบ วัน นับ แต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ย กเลิก ความใน (๖) ของบทนิย ามคาว่า “มาตรฐาน” ในมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๖) ข้อกาหนดรายการอย่างอื่นอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรีประกาศ
หรือตามกฎกระทรวง”
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๒) ของมาตรา ๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) ตรวจสอบและควบคุมการทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามที่มี
กฎกระทรวงกาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ทา
ตามมาตรา ๒๐ ทวิ หรือที่ได้รับใบรับแจ้งตามมาตรา ๒๐ ตรี”
มาตรา ๕ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๓) ของมาตรา ๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) ตรวจสอบและควบคุมการนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ขอนาเข้ามาเพื่อจาหน่ายในราชอาณาจักร
ตามที่มีกฎกระทรวงกาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ให้นาเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๑ ทวิ หรือที่ได้รับใบรับแจ้งตามมาตรา ๒๑ ตรี”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กาหนดให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

และต่างประเทศเป็นผู้ตรวจสอบการทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณากาหนด แก้ไข และยกเลิกมาตรฐานเพื่อเสนอรัฐมนตรี โดยอาจกาหนดให้ใช้หรือ
อ้างอิงมาตรฐานของต่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจาเป็นอาจกาหนด
ให้ใช้หรืออ้างอิงมาตรฐานดังกล่าวที่เป็นเอกสารภาษาต่างประเทศได้
(๒) พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๗/๑
(๓) พิจ ารณากาหนดหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขในการให้ทาหรือ นาเข้า มาในราชอาณาจัก ร
ซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงกาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามมาตรฐานของต่างประเทศ
หรือมาตรฐานระหว่างประเทศตามมาตรา ๒๐ ทวิ และมาตรา ๒๑ ทวิ
(๔) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
(๕) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
กรรมการซึ่ง คณะรัฐ มนตรีแ ต่ง ตั้ง ซึ่ง พ้น จากตาแหน่ง ตามวาระอาจได้รับ แต่ง ตั้ง อีก ได้
แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

“ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจ
แต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตัง้ กรรมการแทนก็ได้ และ
ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตาแหน่งตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่มีอยู่จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นใหม่”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ ให้ มี ค ณะกรรมการวิ ช าการคณะหนึ่ ง หรื อ หลายคณะตามความเหมาะสม
ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่จัดทาร่างมาตรฐานและปฏิบัติงานทางวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
มาตรฐานเสนอคณะกรรมการพิจารณา
กรรมการวิ ช าการต้ อ งเป็ น บุ ค คลผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง มี ค วามรู้ ห รื อ ความเชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ
ผลิต ภัณฑ์ อุต สาหกรรมที่ ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการวิชาการ
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการวิชาการมีอานาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือทากิจการ
หรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวิชาการ
วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งตามวาระ และการประชุมของคณะกรรมการ
วิชาการและคณะอนุกรรมการวิชาการ ให้นามาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการวิชาการพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิด
อันได้กระทาโดยประมาท
(๖) คณะกรรมการมีมติให้ออก”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕ ผู้ใดทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีประกาศกาหนด
มาตรฐานแล้ว จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการก่อนนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นออกจากสถานที่ผลิต
การขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวงตามวรรคสองจะกาหนดให้การตรวจสอบในแต่ละผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็น
เรื่องรายละเอียดทางด้านเทคนิคเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการก็ได้”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๗ เพื่อความปลอดภัย หรื อเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน
หรือแก่กิจการอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการอาจเสนอรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวง
กาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของมาตรฐานก็ได้
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งให้ระบุ วันเริ่มใช้บังคับไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๑๔ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๑๗/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

“มาตรา ๑๗/๑ ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่หากปล่อยให้เนิ่นช้าต่อไปอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชน หรือแก่กิจการอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการอาจ
เสนอรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือ
กฎเกณฑ์ของต่างประเทศหรือระหว่างประเทศทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ดังกล่าว
และในกฎกระทรวงนั้นจะระบุวันเริ่มใช้บังคับน้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได้
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจาเป็นอาจกาหนดให้ใช้หรืออ้างอิงมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวที่เป็นเอกสาร
ภาษาต่างประเทศตามข้อเสนอของคณะกรรมการก็ได้”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ ก่อนมีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๗/๑ ให้สานักงาน
จัด ให้มีการรับฟังความคิด เห็น ของตัว แทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๙ เมื่อได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๑๘ แล้ว ให้สานักงานนาผล
การรับฟังความคิดเห็นนั้นเสนอคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนเสนอรัฐมนตรีออกกฎกระทรวง
ต่อไป”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๒๕ ผู้ ใ ดท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ฎกระทรวง
กาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ต้องแสดงหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและได้รับใบอนุญาต
จากเลขาธิการก่อนทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น เว้นแต่เป็นการทาเพื่อการวิจัยและพัฒนา การทา
เพื่อทดลองกระบวนการผลิต หรือการทาเป็นตัวอย่างเพื่อการขอรับใบอนุญาต ให้แจ้งต่อสานักงาน
ก่อนเริ่มทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก
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การขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวงตามวรรคสองจะกาหนดให้การตรวจสอบในแต่ละผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่เป็น
เรื่องรายละเอียดทางด้านเทคนิคให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการก็ได้”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๐ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ ทวิ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจาก
มาตรฐานที่กาหนดเพื่อใช้ในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว เลขาธิการจะอนุญาตเป็นการเฉพาะคราว
ให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงกาหนดให้ต้องเป็น ไป
ตามมาตรฐาน ตามมาตรฐานของต่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศก็ได้”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๐ ตรี แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ ตรี เมื่อมีความจาเป็นต้องทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจากมาตรฐาน
ที่กาหนดเพื่อประโยชน์ในการส่งออก ให้ผู้ทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงกาหนดให้ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน แจ้งต่อสานักงานก่อนเริ่มทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ จัตวา และมาตรา ๒๐ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ จัต วา ในกรณีที่มีข้อกาหนดของต่างประเทศหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
หรื อ สั ญญาระหว่างผู้ส่ งออกและผู้ น าเข้ากาหนดให้ผลิ ต ภัณ ฑ์ อุต สาหกรรมใดเป็นไปตามมาตรฐาน
หรื อ กฎเกณฑ์ ข องต่ า งประเทศหรื อ ระหว่ า งประเทศ จึ ง จะน าเข้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมนั้ น ได้
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สานั กงานอาจทาความตกลงกับหน่วยงานของต่างประเทศเกี่ยวกับการให้การรับรองการตรวจสอบ
หรือรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น ได้ต ามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด ไม่ว่า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นจะมีกฎกระทรวงกาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่า
หน่วยงานของต่างประเทศนั้นจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตาม
มาตรา ๒๐ เบญจ การตรวจสอบหรื อ รั บ รองเกี่ ย วกั บ มาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการจะประกาศยอมรับมาตรฐานหรือการตรวจสอบหรือรับรองที่กาหนดขึ้นหรือดาเนินการ
โดยหน่วยงานอื่น หรือมอบหมายหน่วยงานอื่นให้ดาเนินการตรวจสอบหรือรับรองหรือกระทาการใด
ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบหรือรับรองก็ได้ ไม่ว่าหน่วยงานนั้นจะตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ
หรือเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตาม ทั้ งนี้ ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มี อ านาจประกาศรายชื่ อ หน่ ว ยงานที่ ด าเนิ น การตรวจสอบหรื อ รั บ รอง ชนิ ด และมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการ และขอบเขตของการตรวจสอบหรือรับรองที่ได้รับการยอมรับ
ในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๒๕ ผู้ ใ ดน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ฎกระทรวง
กาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจาหน่ายในราชอาณาจักร ต้องแสดงหลักฐานให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการก่อนรับมอบไปจากเจ้าพนักงานศุลกากร
ในกรณีเป็นการนาเข้ามาโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจาหน่ายในราชอาณาจักร แต่ได้นาเข้ามา
เกินจานวนที่สานักงานกาหนด ต้องแจ้งต่อสานักงานก่อนรับมอบไปจากเจ้าพนักงานศุลกากรและปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
การขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในกฎกระทรวง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก
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กฎกระทรวงตามวรรคสามจะกาหนดให้การตรวจสอบในแต่ละผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็น
เรื่องรายละเอียดทางด้านเทคนิคให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการก็ได้”
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๑ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ทวิ เมื่อมีความจาเป็นต้องนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่ แ ตกต่ า งไปจากมาตรฐานที่ ก าหนดเพื่ อ ใช้ ใ นราชอาณาจั กรเป็ นครั้ ง คราว เลขาธิ ก ารจะอนุ ญาต
เป็นการเฉพาะคราวให้ผู้ใดนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงกาหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ตามมาตรฐานของต่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศก็ได้”
มาตรา ๒๒ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๒๑ ตรี แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
“มาตรา ๒๑ ตรี เมื่อมีความจาเป็นต้องนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงกาหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดาเนินการด้วยวิธีอื่นใด
กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งหมด ให้ผู้นาเข้า
แจ้งต่อสานักงานก่อนเริ่มการนาเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกาหนด
เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานออกใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง
ในวันที่ได้รับแจ้งและให้ผู้แจ้งเริ่มนาเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง”
มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔) ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
“(๔) ส่ ง รายงานเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การต่ อ เลขาธิ ก ารตามแบบ หลั ก เกณฑ์ และ
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๔ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๒๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
“มาตรา ๒๖ ในกรณีผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย ให้ทายาทหรือ
ผู้จัดการมรดกยื่นคาขอเพื่อรับโอนใบอนุญาตภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตถึงแก่
ความตาย หรือภายในระยะเวลาที่ขยายให้ตามความจาเป็น ถ้ามิได้ยื่นคาขอภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ
ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเสมือนว่าทายาทหรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้รับใบอนุญาต
ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และให้แสดงหรือใช้เครื่องหมายมาตรฐาน หรือทา หรือนาเข้า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐาน แล้วแต่กรณี ต่อไปได้จนกว่าจะมีคาสั่งไม่อนุญาตให้โอน
ใบอนุญาต และให้นามาตรา ๒๕ วรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ให้นาความในวรรคหนึ่งและ
วรรคสองมาใช้บังคับแก่ผู้อนุบาลโดยอนุโลม
การขอรับโอนใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๒๕ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๓) ของมาตรา ๒๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) ประกาศหรือกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานใหม่ แก้ไข หรือยกเลิกมาตรฐานสาหรับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดนั้นมีผลใช้บังคับ ในกรณีที่มีการกาหนดมาตรฐานใหม่หรือแก้ไขมาตรฐาน
ถ้าผู้รับใบอนุ ญาตประสงค์จะประกอบกิจการตามมาตรฐานใหม่หรือมาตรฐานที่แก้ไข ให้ยื่นคาขอ
อนุญาตได้ก่อนวันที่มาตรฐานใหม่หรือมาตรฐานที่แก้ไขมีผลใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตแล้ว
ให้ประกอบกิจการตามใบอนุญาตเดิมต่อไปได้ตามมาตรฐานเดิมภายในระยะเวลาที่เลขาธิการกาหนด
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่มาตรฐานใหม่หรือมาตรฐานที่แก้ไขมีผลใช้บังคับ”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๗ เลขาธิการมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินครั้งละสามเดือน เมื่อปรากฏว่า
ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕
หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่เลขาธิการกาหนดตามมาตรา ๒๕ ทวิ”
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้ า ไปในสถานที่ ผ ลิ ต เก็ บ หรื อ จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมในเวลาระหว่ า ง
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทาการ หรือยานพาหนะที่บรรทุกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ตรวจดูเอกสารหรือหลักฐาน หรือตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือการทา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ และนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วัตถุที่นามาทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือวัตถุที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะนามาทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
(๒) เข้าไปในสถานที่หรือที่อื่นใดในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่าง
เวลาทาการ หรือยานพาหนะใดเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้
และนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วัต ถุที่นามาทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือวัตถุที่มีเหตุอันควรเชื่อว่า
จะนามาทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
(๓) ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อว่า
(ก) ไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ มาตรา ๒๐ ตรี มาตรา ๒๑
มาตรา ๒๑ ทวิ มาตรา ๒๑ ตรี มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(ข) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดตามมาตรา ๒๐ ทวิ
วรรคสอง มาตรา ๒๐ ตรี วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๑ ทวิ วรรคสอง หรื อ
มาตรา ๒๑ ตรี วรรคหนึ่ง
(ค) เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้หรือแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๕ หรือ
(ง) เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกที่ถูกเพิกถอนใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ตรี
(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคา แจ้งข้อเท็จจริง หรือทาคาชี้แจงเป็นหนังสือ หรือ
ให้ส่งบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา”
มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๖ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๔๔
(๓) นั้น ให้คณะกรรมการมีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ฝ่าฝืนมาตรา ๓๕ หรือเป็นกรณีที่ไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๖ อั น เป็น การฝ่ าฝื น มาตรา ๓๑ หรื อ เป็นกรณี ที่ผู้ โฆษณา ผู้ จ าหน่าย หรือผู้มีไ ว้
เพื่อจาหน่ายฝ่าฝืนมาตรา ๓๖ คณะกรรมการอาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน หรือสั่งให้ทาลายเครื่องหมายมาตรฐาน หรือทาให้เครื่องหมายมาตรฐานหลุดพ้นจาก
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นด้วยก็ได้ หากไม่สามารถทาลายเครื่องหมายมาตรฐานหรือทาให้เครื่องหมาย
มาตรฐานหลุดพ้นจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ ก็อาจสั่งให้ทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นให้สิ้นสภาพ
(๒) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ตรี มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๑ ตรี
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดตามมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง
มาตรา ๒๐ ตรี วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๑ ทวิ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๑ ตรี
วรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจสั่งให้ทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้สิ้นสภาพ หรือในกรณีที่นาเข้าอาจสั่ง
ให้ส่งกลับคืนไป ถ้าไม่ส่งกลับคืนไปก็อาจสั่งให้ทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นให้สิ้นสภาพ หรืออาจสั่งให้รอไว้
เพื่อให้ผู้ทาหรือผู้นาเข้าขอรับใบอนุญาต หรือขอรับอนุญาต หรือขอรับใบรับแจ้งก่อนได้
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(๓) ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกที่ถูกเพิกถอนใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ตรี
คณะกรรมการอาจสั่งให้ทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นให้สิ้นสภาพได้
(๔) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ คณะกรรมการอาจสั่งให้แก้ไขหรือ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือสั่งให้ทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้สิ้นสภาพ
หรือในกรณีที่น าเข้าอาจสั่ งให้ ส่งกลับคืนไปและอาจสั่งให้ทาลายเครื่องหมายมาตรฐาน หรือทาให้
เครื่องหมายมาตรฐานหลุดพ้นจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นด้วยก็ได้ ถ้าไม่ส่งกลับคืนไป หรือไม่ทาลาย
เครื่องหมายมาตรฐาน หรือไม่ทาให้เครื่องหมายมาตรฐานหลุดพ้นจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก็อาจสั่ง
ให้ทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นให้สิ้นสภาพ
ให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้รับอนุญาต ผู้ทา ผู้นาเข้า ผู้โฆษณา ผู้จาหน่าย หรือผู้มีไว้เพื่อจาหน่าย
แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแก้ไข การปรับปรุง หรือการทาให้สิ้นสภาพ รวมทั้ง
การจัดการซากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือการส่งกลับคืนไปซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือการรอไว้
เพื่อขอรับใบอนุญาตหรือขอรับอนุญาต หรือการทาลายเครื่องหมายมาตรฐาน หรือการทาให้เครื่องหมาย
มาตรฐานหลุดพ้นจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทาให้สิ้นสภาพและการจัดการซากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามหลัก เกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกาหนด”
มาตรา ๒๙ ให้ย กเลิก ความในมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๘ ทวิ และมาตรา ๔๘ ตรี
แห่งพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๘ ผู้ใ ดไม่ป ฏิบัติต ามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๘ ทวิ ผู้ใดทาหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรา ๒๐
ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ ตรี วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ ทวิ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๑ ตรี วรรคหนึ่ง
โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้แจ้ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กาหนดตามมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง มาตรา ๒๐ ตรี วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ ทวิ วรรคสอง
หรือมาตรา ๒๑ ตรี วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือวรรคสี่
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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มาตรา ๔๘ ตรี ผู้ใดทารายงานการตรวจสอบการทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือการตรวจสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขึน้ ทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึง่ ส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไข
ด้วยประการใดในรายงานดังกล่าวอันเป็นเท็จ เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าการทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และ
ปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงห้าล้านบาท”
มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาท
ถึงห้าหมื่นบาท”
มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๐ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท
มาตรา ๕๑ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๔ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
(๒) ในกรณีที่เป็นผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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มาตรา ๕๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๖/๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๖ ทวิ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๖ ผู้ใดขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๖ ทวิ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสั่งตามมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๗ ผู้ใดไม่อานวยความสะดวก ไม่ช่วยเหลือ หรือไม่ให้คาชี้แจงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๔๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท”
มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๗ ตรี แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุต สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๗ ตรี บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา ๔๘ ตรี
ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบมีอานาจ
เปรียบเทียบได้ดังต่อไปนี้
(๑) เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบความผิด
ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
(๒) คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอานาจเปรียบเทียบความผิดอื่น นอกจากที่กาหนดไว้ใน (๑)
คณะกรรมการเปรีย บเที ยบตามวรรคหนึ่ง ให้ ป ระกอบด้วยผู้แทนสานั กงานอั ยการสูงสุด
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ และผู้แทนสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑ์แ ละวิธีการพิจารณาของผู้มีอานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด
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เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้ว ให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้ า ผู้ ต้ องหาไม่ยิน ยอมตามที่เปรียบเทีย บ หรื อ เมื่อยิ นยอมแล้วไม่ชาระเงินค่าปรับภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้ดาเนินคดีต่อไป”
มาตรา ๓๕ ให้คณะกรรมการวิชาการซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บัง คับ คงอยู่ใ นตาแหน่ง ต่อ ไปจนกว่า จะมีก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการวิช าการต ามมาตรา ๑๓
แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๖ บรรดาพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะมีกฎกระทรวง
กาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดนั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๗ บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคง
ใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภั ณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดาเนินการออกกฎกระทรวงและประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๓๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีปัญหาและอุปสรรคบางประการทาให้การดาเนินการตามกฎหมาย
ดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพื่อให้การกากับดูแลการทาและการนาเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันมิให้สินค้าที่ด้อยคุณภาพเข้ามาในประเทศ อันจะเป็นการคุ้มครองประชาชน
กิจการอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศยิ่งขึ้น สมควรแก้ไขเพิ่ มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและคณะกรรมการวิชาการเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความต่อเนื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
กระบวนการในการกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ มีความกระชับและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น รวมทั้ง
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การกากับดูแลการทาและการนาเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ชัดเจนและเหมาะสมกับ
ลั กษณะการดาเนิ น ธุร กิจ ในปั จ จุ บั น ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษและการเปรีย บเทีย บคดี ใ ห้ มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

