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สภาพการณ์ปัจจุบัน 
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   ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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อ านวยความสะดวกแกผู่้ประกอบการให้
สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
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สาระส าคัญตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 

1. การก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม   (มาตรา 15, มาตรา 17 – 19) 
2. การออกใบอนุญาต/การอนุญาต                  (มาตรา 16, มาตรา 20 – 21 ทวิ) 
3. ผู้รับใบอนุญาต และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ             (มาตรา 22 – 29) 
4. เครื่องหมายมาตรฐานและการใช้เครื่องหมาย       (มาตรา 30 – 32) 
5. การควบคุมผู้รับใบอนุญาตผู้รับใบอนุญาต/ผูจ้ าหน่าย (มาตรา 33 – 43) 
6. พนักงานเจ้าหน้าที่       (มาตรา 44 ,45 ,47) 
7. การด าเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ยึดและอายัดไว้      (มาตรา 46) 
8. บทลงโทษ                                               (มาตรา 48 – 57) 
 



บทบาทหน้าที่ สมอ. 

การก าหนดมาตรฐาน 
/กฎระเบียบ 
 

การตรวจสอบ 
รับรอง 

 

การอนุญาต 
 

การควบคุม 
 



 
ผู้ท าผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน  
(มาตรา 20) 
 
ผู้ท าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจาก
มาตรฐานที่ก าหนดเพื่อใช้ในราชอาณาจักร 
(มาตรา 20 ทวิ) 
 
ผู้ท าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจาก
มาตรฐานที่ก าหนดเพื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร 
(มาตรา 20 ตรี) 
 
ผู้ที่ประสงค์จะแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานทั่วไป 
(มาตรา 16) 
 

 
ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
เพ่ือจ าหน่ายในราชอาณาจักร 
(มาตรา 21) 
 
ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยไม่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือจ าหน่ายใน
ราชอาณาจักร 
(มาตรา 21 วรรคสอง) 
 
ผูน้ าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่
ก าหนดเข้ามาใช้ในราชอาณาจักร  
(มาตรา 21 ทวิ) 
 
ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
เพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือวิธีอื่นใดโดยมี
วัตถุประสงค์พื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งหมด 
(มาตรา 21 ตร)ี 

 
ผูจ้ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน โดยไม่ได้เป็นของผูไ้ด้รับใบอนุญาต
ท าหรือน าเข้าจาก สมอ.  
(มาตรา 36) 
 
จ าหน่ายหรือมีไว้เพื่อจ าหน่าย 
ซึ่งผลิตภัณฑ์ทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
(มาตรา 36) 

 
 

ผู้ท า ผู้น าเข้า ผู้จ าหน่าย 

ผู้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กา

รค
วบ

คุม
 



การท า ตามมาตรา 20 

ขออนุญาตท า 
ท าเพื่อเป็น
ตัวอย่าง 

 

ท าเพื่อ - วจิัยและพัฒนา 
  ท าเพื่อ -  การทดลอง 

 

ต้องให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  
และ ได้รับใบอนุญาต 
จาก ลมอ. 
เสนอ ลมอ. อนุญาต 

แจ้ง สมอ. ก่อนเร่ิมท า 
และปฏบิัตติาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
 
 กมอ. ก าหนด 

หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข 

ส าหรับการท าเพื่อเป็น
ตัวอย่าง 

แจ้ง สมอ. ก่อนเร่ิมท า 
และปฏบิัตติาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
 
 กมอ. ก าหนด 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ส าหรับการท าเพื่อการ
วิจัย พัฒนา และเพื่อ

การทดลอง 

ท าผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ท าผลิตภณัฑ์ 

ออกใบอนุญาต 
ท าผลิตภัณฑ์ 

 ลมอ. ก าหนด 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ตามมาตรา 25 ทวิ 

วิจัย/พัฒนา/ทดลอง จ าหน่าย 

สมอ. 

ก่อนน าออกจากสถานที่ผลิต  
ต้องแสดงเคร่ืองหมาย 

ตามมาตรา 33 

กา
รอ
นุญ

าต
 



ผู้ท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรา 20) 

เดิม   ผู้ใดท ำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมทีม่ีพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดให้ตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำน 
ต้องแสดงหลักฐำนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบและได้รบัใบอนุญำตจำกเลขำธิกำร  

แก้ไขใหม่   ผู้ใดท ำผลิตภัณฑ์ที่มีกฎกระทรวงก ำหนดให้ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน  
ต้องได้รับใบอนุญำตจำกเลขำธิกำรก่อนท าผลิตภัณฑ์นั้น  
เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ ต้ องแจ้ ง  สมอ .  ก่อนเริ่ มท าและต้องปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่ กมอ. ก าหนด 
1. การท าเพื่อวิจัย พัฒนา  
2. ทดลองผลิต 
3. ท าเป็นตัวอย่างเพื่อขอรับใบอนุญาต 



โทษของผู้ท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 

ท ำโดยได้รับใบอนุญำตแต่ท ำไม่เป็นไป
ตำมมำตรฐำน (มาตรา 29) 

มาตรา 48  จ ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน       
1 ล้ำนบำท 2 ล้านบาท หรือทั้งจ ำทั้งปรบั 

มาตรา 51 จ ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน        
1 ล้ำนบำท 2 ล้านบาท หรือทั้งจ ำทั้งปรบั 

ท ำ :  ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่ำงไปจำกมำตรฐำนที่
ก ำหนด เพื่อใช้ในรำชอำณำจักร โดยไม่ได้ขอ
อนุญำตจำกเลขำธิกำร (มาตรา 20 ทวิ) 

มาตรา 48 ทวิ จ ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน        
1 ล้ำนบำท 2 ล้านบาท หรือทั้งจ ำทั้งปรบั 

ท ำโดยไม่ได้รับใบอนุญำต (มาตรา 20) 



มาตรา 20 ตรี  เมื่อมีควำมจ ำเป็นต้องท ำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที่แตกต่ำงไปจำก
มำตรฐำนที่ก ำหนดเพื่อประโยชน์ ในกำรส่งออก ให้ผู้ท ำ ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที่มี               
พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวงก ำหนดให้ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน แจ้งต่อส ำนักงำนก่อนเริ่มท ำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

เมื่อได้รับแจ้งตำมวรรคหนึ่ง ให้ส ำนักงำนออกใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐำนกำรแจ้งให้แก่      
ผูแ้จ้งในวันที่ได้รับแจ้งและให้ผู้แจ้งเริ่มท ำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง  

ผู้ท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแตกต่างไปจาก 
มาตรฐานที่ก าหนด เพื่อประโยชน์ในการส่งออก  



โทษของผู้ท ามาตรฐานแตกต่างเพื่อการส่งออก  
ฝ่าฝืนตามมาตรา 20 ตรี 

มาตรา 48 ทวิ  จ ำคุกไม่เกิน 2 ปี  
หรือปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 2 ล้านบาท  
หรือทั้งจ ำทั้งปรบั 

แจ้งกำรท า ม.20 ตรี แต่ 
1. ไม่ส่งออก 
2. ส่งออกแต่สินค้ำถูกส่งกลับ 
3. ไม่แสดงเครื่องหมำยและข้อควำมให้
เป็นไปตำมที่ กมอ. ก ำหนด 
4. ไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

มาตรา 39 ตรี   
เลขำธิกำร สมอ. สั่งเพิกถอนใบรับแจ้งได้ 

มาตรา 46 (2)  
ในกรณีที่ถูกเพิกถอนใบรบัแจ้ง ให้ท ำผลิตภัณฑ์ฯ  
เพื่อกำรส่งออกนั้นให้สิ้นสภำพ 

ท า โดยไม่ได้แจ้ง ตามมาตรา 20 ตรี 



การน าเข้า ตาม มาตรา 21 
ขออนุญาตน าเข้า 
เพื่อจ าหน่าย 

มไิด้มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อจ าหน่าย 

 
เพื่อแปรรูป และส่งออกไป
นอกราชอาณาจักรทัง้หมด 

 ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบและได้รับ
ใบอนุญาต จาก ลมอ. 
เสนอ ลมอ. อนุญาต 

แจ้ง สมอ. ก่อนรับ
มอบ 

และปฏบิัตติาม
หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไข 
 
 

กมอ. ก าหนด 
หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไข 
ส าหรับการน าเข้ามา 

ใช้เอง 

แจ้ง สมอ. ก่อนน าเข้า 
และปฏิบัตติาม

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
 
 กมอ. ก าหนด 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ส าหรับการน าเข้ามา 

แปรรูป 

เกนิจ านวน 

ท าผลิตภณัฑ์ 

ออกใบอนุญาต 
น าเข้าผลิตภัณฑ์ 

ส่งออกต่างประเทศ จ าหน่าย 

ศุลกากร 

มาตรา 21 ตรี 

ไม่เกนิ 

น าไปใช้โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจ าหน่าย 

ก่อนรับมอบจาก 
เจ้าพนักงานศุลกากร 
ต้องแสดงเคร่ืองหมาย 

ตามมาตรา 33 

ลมอ. ก าหนด 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ตามมาตรา 25 ทวิ 

กา
รอ
นุญ

าต
 



ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม 
ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรา 21) 

เดิม  ผู้น ำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมทีม่ีพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดให้ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนเข้ำ
มำเพื่อจ ำหน่ำยในรำชอำณำจักร ต้องแสดงหลักฐำนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบและได้รับ
ใบอนุญำตจำกเลขำธิกำร 

แก้ไขใหม่ ผู้ใดน ำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที่มกีฎกระทรวงก ำหนดให้ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน
เข้ำมำเพื่อจ ำหน่ำยในรำชอำณำจักร ต้องแสดงหลักฐำนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบและ
ได้รับใบอนุญำตจำกเลขำธิกำรกอ่นรับมอบไปจากเจ้าพนักงานศุลกากร 
 ในกรณีน าเข้ามาโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจ าหน่ายในราชอาณาจักร แต่น าเข้า
มาเกินจ านวนที่ สมอ. ก าหนด ต้องแจ้ง สมอ. ก่อนรับมอบไปจากเจ้าพนักงานศุลกากร 
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
 



น าเข้า โดยไม่ได้รับใบอนุญำต (มำตรำ 21) 

น าเข้า โดยได้รับใบอนุญำต แต่น ำเข้ำ
ผลิตภัณฑ ์   ที่ไม่ได้มำตรฐำน (มำตรำ 29) 

น าเข้าผลิตภัณฑ์ฯ ที่แตกต่ำงไปจำกมำตรฐำนที่ก ำหนด  
เพื่อใชใ้นรำชอำณำจักรเป็นครั้งครำว โดยไม่ได้ขออนุญำต 
จำกเลขำธิกำร (มำตรำ 21 ทวิ) 

น าเข้า โดยได้รับใบอนุญำตแต่ไม่แสดงชื่อผู้รับ
ใบอนุญำตหรือเครื่องหมำยกำรค้ำ (มำตรำ 34) 

น าเข้า มำใช้เองโดยไม่ได้แจ้ง สมอ.          
(มำตรำ 21 วรรคสอง) 

มาตรา 48  จ ำคุก ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไมเ่กิน 
หนึ่งล้ำนบำท 2 ล้านบาท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

มาตรา 51 จ ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 
 หนึ่งล้ำนบำท 2 ล้านบาท หรือทั้งจ ำทั้งปรบั 

มาตรา 48 ทวิ จ ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน         
หนึ่งล้ำนบำท 2 ล้านบาท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

มาตรา 50 ปรับ ตั้งแต่ 3 หมื่นบำท 
ถึง 3 แสนบำท      ไม่เกิน 3 แสนบาท  

มาตรา 49  
ปรับตั้งแต่  5 พันบาท ถึง 5 หมื่นบาท 

โทษของผู้น าเข้า 



o เมื่อมีควำมจ ำเป็นต้องน ำผลิตภัณฑ์ที่มีกฎกระทรวงก ำหนดให้ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร 

o เพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด ำเนินกำรด้วยวิธีอื่นใดกับผลิตภัณฑ์นั้น 

o โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกรำชอำณำจักรทั้งหมด  

o ให้ผู้น ำเข้ำแจ้งต่อ สมอ. ก่อนเริ่มกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ และต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ 
กมอ. ก ำหนด 

o เมื่อได้รับแจ้ง ให้ สมอ. ออกใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐำนกำรแจ้ง ในวันท่ีได้รับแจ้ง 

o ให้ผู้แจ้งเริ่มน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง 

o ฝ่ำฝืนไม่แจ้งก่อนน ำเข้ำ หรือ ไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข                

 มีโทษจ ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้ำนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ (มำตรำ 48 ทวิ ) 

น าผลิตภัณฑ์เข้ามาเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ  
เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (มาตรา 21 ตร)ี 



การแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานตามมาตรา 16 

ประสงค์จะแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน          
กับผลิตภณัฑ์ที่มีประกาศก าหนด 

ขออนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน 

ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ   
และ ได้รับใบอนุญาต จาก ลมอ. 

 

เสนอ ลมอ. อนุญาต 

ออกใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน 
กับผลิตภณัฑ์ 

 ลมอ. ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ตาม มาตรา 25 ทว ิ

จ าหน่าย 

แสดงเคร่ืองหมายก่อนออกจากสถานที่ผลิต 

กา
รอ
นุญ

าต
 



ผูข้อรับใบอนุญาต 
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป 

มาตรา 16  

เดิม 
ต้องให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ และได้รับใบอนุญำตจำกเลขำธิกำร 

แก้ไขเป็น 
ต้องให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ และได้รับใบอนุญำตจำกเลขำธิกำร 
ก่อนน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นออกจากสถานที่ผลติ 

ผู้ใด ท าผลิตภัณฑ์
มาตรฐานทั่วไป  

จะแสดง
เครื่องหมาย
มาตรฐาน  



แสดงเครื่องหมำยโดยไม่ได้รับใบอนุญำต  
(มำตรำ 31) 

มาตรา 52 จ ำคุกไมเ่กิน 3 เดือน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 1แสนบำท
ถึง 1 ล้ำนบำท ไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

โทษของผู้แสดงเครื่องหมาย 

ผู้รับใบอนุญำตแสดงเครื่องหมำยกับผลิตภัณฑ ์
ที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน (มำตรำ 35) 

มาตรา 50  ปรับตั้งแต่ 3 หมื่นบำทถึง 3 แสนบำท             
ไม่เกิน 3 แสนบาท ผู้รับใบอนุญำต แต่แสดงเครื่องหมำยโดยไม่ระบุชื่อ 

ผู้ได้รับใบอนุญำต/เครื่องหมำยกำรค้ำ (มำตรำ 34) 

มาตรา 54 
(1) ผู้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ 16 จ ำคุกไม่เกินสำมเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่ง
แสนบำทถึงหนึ่งล้ำนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ     ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท 
(2) ผู้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ 20 หรือมำตรำ 21 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท  
2 ล้านบาท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 



เลขำธิกำรจะก ำหนดเง่ือนไขเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญำตตำม ม.16  ม.20 ม.21 ม.24 และ ม.25      
ปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี ้ ด้วยก็ได้  

(1) วิธีกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ฯ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน  

(2) ก ำหนดเวลำส ำหรับกำรแสดงเครื่องหมำยมำตรฐำน  

(3) ก ำหนดเวลำส ำหรับกำรช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบกำรท ำผลิตภัณฑ์ฯ หรือตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฯ  

(4) ส่งรายงานเก่ียวกับการประกอบกิจการต่อเลขาธิการตามแบบ หลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่
คณะกรรมการก าหนด 

เงื่อนไขที่ก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง เลขำธิกำรจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้  

การก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาต 
ปฏิบัติตามมาตรา 25 ทวิ 

NEW!!
! 



ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

พักใช้ใบอนุญาต (มาตรา 37) 
• ผู้รับใบอนุญำตฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 22 มำตรำ 23 วรรคหนึ่ง มำตรำ 24 วรรคหนึ่ง มำตรำ 25 

วรรคหนึ่ง มำตรำ 29 มำตรำ 33 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มำตรำ 34 มำตรำ 35 หรือกฎกระทรวงซึ่งออก
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขที่เลขำธิกำรก ำหนดตำมมำตรำ 25 ทวิ  

• เลขำธิกำรมีอ ำนำจสั่งพักใช้ใบอนุญำตได้ 
• ไม่เกินครั้งละสำมเดือน 
• เพิกถอนค ำสั่งก่อนครบก ำหนดได้ หำกปฏิบัติถูกต้อง (มำตรำ 38) 

การเตือนก่อนพักใช้/เพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 40) 
• ก่อนสั่งพักใชใ้บอนุญำต/สั่งเพิกถอนใบอนุญำต 
• ให้เลขำธิกำรมีหนังสือเตือนให้ปฏิบัติกำรให้ถูกต้องภำยในเวลำทีก่ ำหนด  
• ทั้งนีไ้ม่เป็นเหตุลบล้ำงควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ 



ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

เพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 39) 
• ผู้รับใบอนุญำตเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำต 
• กระท ำควำมผิดในเหตุเดียวกนัอีก ภำยใน 5 ปี 

ผลของการถูกเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 39) 
• ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญำตส ำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใดแล้ว 
• จะขอใบอนุญำตส ำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นใหม่อีกไม่ได้ จนกว่ำจะพ้น 6 เดือน 



มาตรา 26 การโอนใบอนุญาต 

ถ้าผู้รับใบอนุญาตตาย ทายาทหรือผู้จัดการมรดก  
สามารถย่ืนค าขอรับโอนใบอนุญาตภายใน 180 วนั  

นับแต่วนัทีผู้่รับใบอนุญาตตาย  กา
รอ
นุญ

าต
 

NEW !!! 



ผู้รับใบอนุญำตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่ควำมตำย  

ทำยำทหรือผู้จัดกำรมรดกย่ืนค ำขอเพื่อรับโอนใบอนุญำต 

ภำยใน 180 วัน นับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญำตถึงแก่ควำมตำย  
หรือภำยในระยะเวลำที่ขยำยให้ตำมควำมจ ำเป็น  

ถ้ำมิได้ยื่นค ำขอภำยในก ำหนดเวลำ ให้ถือว่ำใบอนุญำตสิ้นอำยุ 

ในระหว่ำงก ำหนดเวลำยื่นค ำขอ ให้ถือว่ำทำยำทหรือผู้จัดกำรมรดกเป็นผู้รับใบอนุญำต                
ซึ่งต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ต่อไปได้จนกว่ำจะมีค ำสั่งไม่อนุญำตให้โอนใบอนุญำต  

ใช้บังคับรวมไปถึงกรณีที่ผู้รับใบอนุญำตถูกศำลสั่งให้เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ 

การรับโอนใบอนุญาต 
กรณีผู้รับใบอนุญาตถึงแก่ความตาย (มาตรา 26) 



1.  ผู้รับใบอนุญำตเลิกประกอบกิจกำร 

2. ผู้รับใบอนุญำตตำม ม. 16 แจ้งขอเลิกแสดงเครื่องหมำยมำตรฐำนกับผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  
   ต่อเลขำธิกำร 

3.  มีประกำศ/พระรำชกฤษฎีกำกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนใหม่ แก้ไขหรือยกเลิกมำตรฐำน
ส ำหรับผลิตภัณฑ์ฯ ชนิดนั้น มีผลใช้บังคับ  

** หำกผู้รับใบอนุญำตประสงค์จะประกอบกิจกำรตำมมำตรฐำนใหม/่ที่แก้ไข ให้ยื่นค ำขอก่อน
วันที่มำตรฐำนใหม่/ทีแ่ก้ไข มีผลใชบ้ังคับ โดยจะประกอบกิจกำรตำมใบอนุญำตเดิมได้ภำยใน
ระยะเวลำที่เลขำธิกำรก ำหนด (แต่ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่มำตรฐำนใหม/่ที่แก้ไขมีผลใช้บังคับ) 

ใบอนุญาตสิ้นอายุ  (มาตรา 27) 



โทษของผู้จ าหน่าย 

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย (มาตรา 36) มาตรา 55  

จ ำคุกไมเ่กิน 1 เดือน 6 เดือน หรือ
ปรับตั้งแต่ 5 พันบำทถึง 5 หมื่นบำท   
ไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ท า        
เพื่อส่งออก (มาตรา 36/1) 



การเข้าไปในสถานที่ผลิต เก็บ จ าหน่าย หรือยานพาหนะ / สถานที่อื่นใดตาม ม.44 (1)-(2) 

อ านาจในการยึดอายัดผลิตภัณฑ์ ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าไม่เป็นไปตามกฎหมาย ตาม ม.44 (3) 

มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า แจ้งข้อเท็จจริง  หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือ
ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรือประกอบการพิจารณา ม.44 (4) 

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ / การท าผลิตภัณฑ ์

น าผลิตภัณฑ์ วัตถุที่น ามาท าผลิตภัณฑ์ วัตถุที่มีเหตุอันควรเชื่อ ไปเป็นตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบ 

สอบถามข้อเท็จจริง ตรวจดูเอกสารหรือหลักฐาน 

อ า
นา

จพ
นัก

งา
นเ

จ้า
หน

้าท
ี่ 



การอ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ หรือให้ค าชี้แจง 
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่ขอร้อง 

ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก 
ช่วยเหลือหรือให้ค าชี้แจงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ขอร้อง 

มำตรำ 47 

มำตรำ 57 (บทก ำหนดโทษ) 
ผู้ใดไม่อ ำนวยควำมสะดวก ไม่ช่วยเหลือ หรือไม่ให้ค ำชี้แจงแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำม     
มำตรำ 47 ต้องระวำงโทษปรับไมเ่กิน 1 พันบำท 2 พันบาท 
 



การขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ผู้ใดขัดขวำงพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัตหิน้ำที่ตำมมำตรำ 44    
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบำท            
3 แสนบาท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

มาตรา 56 

“ขัดขวาง” หมายถึง ท าให้ไม่สะดวก, ท าให้ติดขัด 



การเปรียบเทียบปรับ (มาตรา 57 ตรี) 

แกไ้ขใหม่ 
บรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้  เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 48 ตรี ให้ เลขำธิกำร หรือ

คณะกรรมกำรเปรียบเทียบ มีอ ำนำจเปรียบเทียบได้ ดังนี้ 
(1) เลขำธิกำรมีอ ำนำจเปรียบเทียบควำมผิด ที่มีโทษปรับสถำนเดียว หรือเป็นควำมผิดที่มีโทษปรับหรือโทษ

จ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน 
(2) คณะกรรมกำรเปรียบเทียบมีอ ำนำจเปรียบเทียบควำมผิดอื่น นอกจำกที่ก ำหนดไว้ ใน (1) 

 

คณะกรรมการเปรียบเทียบ ประกอบด้วย  
(1) ผู้แทนส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด    ประธำนกรรมกำร  
(2) ผู้แทนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ   กรรมกำร  
(3) ผู้แทน สมอ.         กรรมกำรและเลขำนุกำร 



การเปรียบเทียบปรับ (มาตรา 57 ตร)ี 

แก้ไขใหม่ 
เมื่อผู้ต้องหำได้ช ำระเงินค่ำปรับตำมจ ำนวนที่เปรียบเทียบภำยในระยะเวลำที่

ก ำหนดแล้ว ให้ถือว่ำคดีเลิกกันตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
 
ถ้ำผู้ต้องหำไม่ยินยอมตำมที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช ำระค่ำปรับ

ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ด ำเนินคดีต่อไป 



กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลอื่นใด 
ซึ่งกระท าการแทนนิติบุคคล จะมีความผิดหรือไม่ 

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญตัินี้  
ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจำกกำรสั่งกำร  
หรือกำรกระท ำของบุคคลใด หรือไม่สั่งกำร หรือไม่กระท ำกำรอนัเป็นหน้ำที ่
ที่ต้องกระท ำของผู้แทน 
นิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งกระท าการแทนนิติบุคคลนั้น ผู้นั้น     
ต้องรับโทษ ตำมที่บัญญตัิไว้ส ำหรับควำมผิดนั้นๆ ด้วย 

มาตรา 57 ทว ิ



เปรียบเทยีบปรับ
ตามหลกัเกณฑ์
และวธิีการ
พจิารณา ที ่กมอ.
ก าหนด 

เปรียบเทยีบปรับ
ตามหลกัเกณฑ์
และวธิีการ
พจิารณา ที ่กมอ.
ก าหนด 

กมอ. ก าหนด 
หลกัเกณฑ์และ
วธิีการพจิารณา 

การเปรียบเทียบปรับ ตาม มาตรา 57 ตรี 

ลมอ. 
 

ท ารายงานการ
ตรวจสอบเป็นเท็จ 

( 5 แสน ถึง 5 ล้าน ) 
 

เปรียบเทียบ
ปรับตาม
หลกัเกณฑ์และ
วธีิการพจิารณา 
ที่ กมอ.ก าหนด 

โทษปรับหรือโทษจ าคุก
ไม่เกนิ 6 เดือน 

ส่งด าเนินคดี 

ยกเว้นมาตรา 48 ตรี 

ความผดิอ่ืนๆ 

คณะกรรมการ 
(ผู้แทน สนง.อยัการสูงสุด/

ต ารวจ/สมอ.) 

โทษปรับสถานเดยีว 

กมอ. ก าหนด 
หลกัเกณฑ์และ
วธิีการพจิารณา 

กมอ. ก าหนด 
หลกัเกณฑ์และ
วธิีการพจิารณา 

กา
รค

วบ
คุม

 



 
 

การด าเนินการกบัผลิตภัณฑ์ 
ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

เลขาธิการมีอ านาจ
เปรียบเทียบปรับ 

 
 

ตรวจพบการกระท า
ความผดิ ตาม พ.ร.บ. 

คณะกรรมการเปรียบเทียบ 
มีอ านาจเปรียบเทียบปรับ 

 

พจิารณา/ตรวจสอบ 
เอกสารหลกัฐาน 

ผู้ต้องหา 
เปรียบเทียบปรับ 

 
 

ด าเนินการจัดท าค าส่ัง
และท าลายของกลาง 

ให้ส้ินสภาพ 
 
 

ความผิดท่ีมีโทษ
ปรับสถานเดียว 
ความผิดท่ีมีโทษ
ปรับหรือโทษจ าคุก
ไม่เกิน 6 เดือน 

ความผิดอ่ืน นอกจาก
ท่ีเลขาธิการมีอ านาจ
เปรียบเทียบปรับ 

(*ยกเว้น มาตรา 48 ตรี) 

ด าเนินการจัดการ
ซากผลติภัณฑ์ 

 
 

กา
รค

วบ
คุม

 
การด าเนินการกับผลติภัณฑต์าม พ.ร.บ. มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 



ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมที่คณะกรรมกำรมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมสั่ง
ตำม มำตรำ 46 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน          
2 หมื่นบำท 3 แสนบาท หรือทั้งจ ำทัง้ปรับ  

มาตรา 56 ทว ิ

เมื่อมคี าสั่งในการด าเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตาม
กฎหมายแล้ว ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม 



ผู้ท า 

โทษของผู้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กา

รค
วบ

คุม
 มาตรา การกระท า ความผิด 

20 ไม่ขอรับใบอนุญาต จ าคุกไม่เกิน 2 ปี / ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท (มาตรา 48) 

ท าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จ าคุกไม่เกิน 2 ปี / ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท (มาตรา 51) 

20 ทวิ ไม่ขอรับใบอนุญาต จ าคุกไม่เกิน 2 ปี / ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท (มาตรา 48 ทว)ิ 

ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ กมอ. ก าหนด 

ลมอ. สั่งเพิกถอนการอนุญาต 

20 ตรี ไม่แจ้งก่อนการท าเพื่อส่งออก จ าคุกไม่เกิน 2 ปี / ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท (มาตรา 48 ทว)ิ 

แจ้งแต่ไม่ส่งออก / ไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

ลมอ. สั่งเพิกถอนใบรับแจ้ง 



ผู้น าเข้า 

กา
รค

วบ
คุม

 
โทษของผู้อยูภ่ายใต้ พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

มาตรา การกระท า ความผิด 

21 ไม่ขอรับใบอนุญาตน าเข้า จ าคุกไม่เกิน 2 ปี / ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท (มาตรา 48) 

น าเข้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จ าคุกไม่เกิน 2 ปี / ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท (มาตรา 51) 

ได้รับอนุญาตแต่ไม่แสดงชื่อผู้รับ
ใบอนุญาต 

ปรับไม่เกิน 3 แสนบาท 

21 ว.2 (ไม่ได้น าเข้า
มาจ าหน่าย) 

ไม่แจ้ง สมอ. ปรับตั้งแต่  5 พัน – 5 หมื่นบาท 

21 ทวิ ไม่ขออนุญาตน าเข้าต่อ ลมอ. จ าคุกไม่เกิน 2 ปี / ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท (มาตรา 48 ทวิ) 

21 ตรี ไม่แจ้งก่อนน าเข้า จ าคุกไม่เกิน 2 ปี / ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท (มาตรา 48 ทวิ) 

ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ กมอ. ก าหนด 

จ าคุกไม่เกิน 2 ปี / ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท (มาตรา 48 ทวิ) 



ผู้จ าหน่าย 

กา
รค

วบ
คุม

 มาตรา การกระท า ความผิด 

 
36 

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์         ที่ท าหรือน าเข้า  
จากผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจาก สมอ.  

 
 

จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน /  
ปรับไม่เกิน  5 แสนบาท  

(มาตรา 55) 

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์          ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์          ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน 
จากผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจาก สมอ. 

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์         ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน 
แต่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

โทษของผู้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 



มาตรา การกระท า ความผิด 

31 
(ผู้ใด) 

แสดงเครื่องหมายโดยไม่ได้
รับใบอนุญาต 

จ าคุกไม่เกิน 1 ปี / ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท (มาตรา 52) 

34 
(ผู้รับใบอนุญาตตาม 

ม.16, 20, 21) 

แสดงเครื่องหมายแต่ไม่ระบุ
ชื่อผู้รับใบอนุญาต 

ปรับไม่เกิน 3 แสนบาท 

35  
(ผู้รับใบอนุญาตตาม 

ม.16, 20, 21) 

แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ม16  ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท  

ม 20 ม 21  จ าคุกไม่เกิน 2 ปี/ ปรับไม่เกิน 2 ล้าน 

กา
รค

วบ
คุม

 
โทษของผู้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ผู้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน 



อัตราโทษ 
กา

รค
วบ

คุม
 

โทษเดมิ โทษใหม่ 
ท า/น าเข้า 

โดยไม่ได้รับอนุญาต 

จ ำคุกไม่เกิน 2 ปี 
ปรับไม่เกิน 1 ล้ำน 

 

จ าคุกไม่เกิน 2 ปี 
ปรับไม่เกิน 2 ล้าน 

 

ท า/น าเข้า 
ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

จ ำคุกไม่เกิน 2 ปี 
ปรับไม่เกิน 1 ล้ำน 

 

จ าคุกไม่เกิน 2 ปี 
ปรับไม่เกิน 2 ล้าน 

 

แสดงเครื่องหมายกับ 
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

จ ำคุกไม่เกิน 2 ปี 
ปรับไม่เกิน 1 ล้ำน 

 

จ าคุกไม่เกิน 2 ปี 
ปรับไม่เกิน 2 ล้าน 

 

ผู้จ าหน่าย 
( มาตรา 36 ) 

จ ำคุกไม่เกิน 1 เดือน 
ปรับ 5,000 – 50,000 

 

จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน 
ปรับไม่เกิน 500,000 

 



Panicha Tongchumnum 
Legal Division 

Tel. 02-202-3320-2 / 3522 


