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กฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจาหน่ายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๖๓
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา ๒๑
วรรคสาม และมาตรา ๒๖ วรรคสี่ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิต ภั ณ ฑ์อุต สาหกรรม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๓ วรรคสอง และมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และมาตรา ๒๕ วรรคห้า และมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ ง
แห่งพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการขออนุญาต การตรวจสอบ และการออก
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มี
พระราชกฤษฎีกากาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และการนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจาหน่ายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙
(๒) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีการเกี่ยวกับการขอและการออกใบแทนใบอนุญาต
การย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรา ๑๖
ทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงกาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามมาตรา ๒๐ หรือ
น าผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมที่ มี กฎกระทรวงกาหนดให้ต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานเข้ ามาเพื่ อ จ าหน่ าย
ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๑ ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อเลขาธิการพร้อมด้วยข้อมูล เอกสาร
หรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคาขอนั้น
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ข้อ ๓ เมื่อได้รับ คาขอรับใบอนุญาต ให้เลขาธิการออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต
ไว้เป็นหลักฐาน และให้ตรวจสอบคาขอรับใบอนุญาต รวมทั้งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานว่าถูกต้องและ
ครบถ้วนหรือไม่
ในกรณีคาขอรับใบอนุญาต หรือข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ให้บันทึกความบกพร่องนัน้ ไว้ และแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับใบอนุญาต หรือจัดส่งข้อมูล
เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เลขาธิการกาหนด ในกรณีที่การยื่นคาขอรับ
ใบอนุ ญาตมิไ ด้กระทาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เลขาธิการและผู้ขอรับใบอนุญาตลงนามไว้
ในบันทึกนั้นด้วย
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับใบอนุญาต หรือไม่จัดส่งข้อมูล เอกสาร
หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เลขาธิการกาหนด ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาต
ไม่ประสงค์จะดาเนินการต่อไป และให้เลขาธิการจาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
ข้อ ๔ การพิจารณาคาขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๒ ให้เลขาธิการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพเป็นไปตามที่มาตรฐานกาหนด
(๒) โรงงานที่ทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีระบบการควบคุมคุณภาพเพียงพอที่จะรักษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างสม่าเสมอ
การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและระบบการควบคุมคุณภาพของโรงงาน
ที่ทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเข้าไป
ในสถานที่ผลิตเพื่อตรวจดูกรรมวิธีการผลิต วิธีทดสอบ ตลอดจนอุปกรณ์การทดสอบ เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ทา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้ว
ข้อ ๕ ในกรณี ที่ ค าขอรับ ใบอนุญาต รวมทั้ ง ข้ อมู ล เอกสาร หรื อ หลั ก ฐานถู กต้ องและ
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคาขอรับใบอนุญาต และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๔ แล้ว ให้เลขาธิการ
พิจารณาคาขอรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
ในกรณีที่เลขาธิการพิจารณาแล้วมีคาสั่งไม่อนุญาต ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคาสั่ง
ข้อ ๖ ในกรณีที่เลขาธิการมีคาสั่งอนุญาต ให้มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ และ
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว
เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้ว ให้เลขาธิการออกใบอนุญาตภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้รับชาระค่าธรรมเนียม
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ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่อาจชาระค่าธรรมเนียมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
และผู้ขอรับใบอนุ ญาตได้มีห นั งสือแจ้งเหตุผลหรือความจาเป็นให้เลขาธิการทราบก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามวัน หากเลขาธิการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอาจมีคาสั่งให้ขยายระยะเวลาชาระ
ค่าธรรมเนียมออกไปได้อีกไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ครบกาหนดชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง
เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง แล้วแต่กรณี หากผู้ขอรับใบอนุญาต
ไม่ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าต ให้ ถื อ ว่ า ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ระสงค์ จ ะรั บ ใบอนุ ญ าต และ
ให้เลขาธิการจาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ขอย้ายสถานที่
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ ขอโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ หรือขอรับโอนใบอนุญาต
ตามมาตรา ๒๖ ให้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต คาขอย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต คาขอ
โอนใบอนุญาต หรือคาขอรับโอนใบอนุญาตต่อเลขาธิการพร้อมด้วยข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานตามที่
ระบุไว้ในคาขอนั้น
ให้ น าความในข้ อ ๓ ข้ อ ๕ และข้ อ ๖ มาใช้ บั ง คั บ แก่ ก ารพิ จ ารณาค าขอรั บ ใบแทน
ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ และคาขอโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ ด้วยโดยอนุโลม
ให้นาความในข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคาขอย้ายสถานที่
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ ด้วยโดยอนุโลม
ให้ น าความในข้อ ๓ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคาขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖
ด้ ว ยโดยอนุ โ ลม ในกรณี ที่ ค าขอและข้ อ มู ล เอกสาร หรื อ หลั ก ฐานถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นแล้ ว
ให้เลขาธิการมีคาสั่งอนุญาตและออกใบอนุญาตแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตต่อไป
ข้อ ๘ การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เลขาธิการออกใบอนุญาตใหม่ตามใบอนุญาตเดิม โดยให้
กากับคาว่า “ใบแทน” และระบุวันเดือนปีที่ออกใบแทนใบอนุญาตไว้ด้วย
ข้อ ๙ การออกใบอนุญาตให้ย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ใบอนุญาตให้โอนใบอนุญาต
และการอนุญาตให้รบั โอนใบอนุญาต ให้เลขาธิการบันทึกลงในบันทึกการเปลี่ยนแปลงของใบอนุญาตเดิม
ข้อ ๑๐ ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าต ค าขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าต ค าขอย้ า ยสถานที่ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
ใบอนุญาต คาขอโอนใบอนุญาต คาขอรับโอนใบอนุญาต ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไป
ตามแบบที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๑ การยื่นคาขอ การออกใบรับ การแจ้ง การชาระค่าธรรมเนียม และการอนุญาต
ตามกฎกระทรวงนี้ ให้ดาเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก
ในกรณี ที่ ยั ง ไม่ ส ามารถดาเนิ น การหรื อ มี เหตุอื่ น ใดท าให้ ไ ม่ส ามารถดาเนิน การโดยวิธีการ
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามวรรคหนึ่ ง ได้ ให้ ก ารด าเนิ น การดั ง กล่ า วกระท า ณ ส านั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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ข้อ ๑๒ ใบอนุ ญาตที่ออกให้ ต ามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการขออนุญาต
การตรวจสอบ และการออกใบอนุ ญ าตแสดงเครื่ อ งหมายมาตรฐานกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
การทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และการนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจาหน่ายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๔๙ และใบแทนใบอนุญาต ใบอนุญาตให้ย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และใบอนุญาต
ให้โอนใบอนุญาตที่ออกให้ตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอและการออก
ใบแทนใบอนุญาต การย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน
ข้อ ๑๓ บรรดาค าขอตามกฎกระทรวงก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารการขออนุ ญ าต
การตรวจสอบ และการออกใบอนุ ญ าตแสดงเครื่ อ งหมายมาตรฐานกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
การทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และการนา
ผลิต ภัณฑ์อุต สาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจาหน่าย
ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ และกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอและ
การออกใบแทนใบอนุญาต การย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๑
ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคาขอที่ได้ยื่น
ตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม
ในกรณีคาขอที่ยื่นตามวรรคหนึ่ง และข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคาขอดังกล่าว
แตกต่างไปจากที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้เลขาธิการมีอานาจสั่งให้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคาขอ
หรือจัดส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖3
สุริยะ จึงรุง่ เรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลั กเกณฑ์
และวิ ธี การในการขออนุ ญาต การตรวจสอบ การออกใบอนุ ญาต การขอและการออกใบแทนใบอนุ ญาต
การย้ ายสถานที่ ที่ ร ะบุ ไว้ ในใบอนุ ญาต และการโอนใบอนุ ญาตแสดงเครื่ องหมายมาตรฐานกั บผลิ ตภั ณ ฑ์
อุ ตสาหกรรม ใบอนุ ญาตท าผลิ ต ภั ณฑ์ อุ ตสาหกรรมที่ มี กฎกระทรวงก าหนดให้ ต้ อ งเป็ น ไปตามมาตรฐาน
และใบอนุญาตนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงกาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจาหน่าย
ในราชอาณาจักร ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๑๖
วรรคสอง มาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา ๒๑ วรรคสาม และมาตรา ๒๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบั ญญัติ
มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ อุ ตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญญั ติ มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๓ วรรคสอง และมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และมาตรา ๒๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้การขออนุญาต การตรวจสอบ การออกใบอนุญาต การขอและการออก
ใบแทนใบอนุญาต การย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใบอนุญาตทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงกาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
และใบอนุญาตนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงกาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจาหน่าย
ในราชอาณาจักร เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

