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พระราชบัญญัติ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  ๗) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

(ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า  “เลขาธิการ”  ระหว่างบทนิยามคําว่า  “คณะกรรมการ”  

และคําว่า  “พนักงานเจ้าหน้าที่”  ในมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ.  ๒๕๑๑ 

““เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน   (๑)   ของมาตรา   ๔   แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“(๑)  ตรวจสอบการขอใช้เคร่ืองหมายมาตรฐานตามมาตรา  ๑๖  การขออนุญาตทําและนําเข้า 
ซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๐  ทวิ  มาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๑  ทวิ” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔  ทวิ  ให้เลขาธิการมีหน้าที่บังคับบัญชา  ควบคุมและดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของ
สํานักงาน” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ” 
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตมิาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณากําหนด  แก้ไข  และยกเลิกมาตรฐานเพื่อเสนอรัฐมนตรี  โดยอาจกําหนดให้ใช้ 

หรืออ้างอิงมาตรฐานของต่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีความจําเป็น   
อาจกําหนดให้ใช้หรืออ้างอิงมาตรฐานดังกล่าวที่เป็นเอกสารภาษาต่างประเทศได้ 

(๒) พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ทําหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
ซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  ตามมาตรฐานของ
ต่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศตามมาตรา  ๒๐  ทวิ  และมาตรา  ๒๑  ทวิ 

(๓) คัดเลือกบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการวชิาการ 
(๔) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้” 
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓ รัฐมนตรีมีอํานาจแต่งตั้งบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการเสนอตามมาตรา  ๘  (๓)  
เป็นคณะกรรมการวิชาการคณะหน่ึงหรือหลายคณะ” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ.  ๒๕๑๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม  รัฐมนตรีอาจประกาศกําหนด  แก้ไข  
และยกเลิกมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใด ๆ  โดยอาจกําหนดให้ใช้หรืออ้างอิงมาตรฐานของ
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ต่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีความจําเป็น  อาจกําหนดให้ใช้หรืออ้างอิง
มาตรฐานดังกล่าวที่เป็นเอกสารภาษาต่างประเทศ  ตามข้อเสนอของคณะกรรมการได้ 

ประกาศตามวรรคหน่ึงให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๕  ผู้ใดทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีประกาศกําหนด
มาตรฐานแล้ว  จะแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๕  ผู้ใดทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  ต้องแสดงหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและได้รับใบอนุญาต
จากเลขาธิการ” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๒๐  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๐  ทวิ  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจาก
มาตรฐานท่ีกําหนด  เพื่อใช้ในราชอาณาจักรเป็นคร้ังคราว  เลขาธิการจะอนุญาตเป็นการเฉพาะคราว 
ให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๐  ทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน  ตามมาตรฐานของต่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ  ไม่ว่าจะต่ํากว่าหรือสูงกว่า
มาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๑ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๕  ผู้ใดนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักร  ต้องแสดงหลักฐานให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๒๑  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๒๑  ทวิ  เม่ือมีความจําเป็นต้องนําเข้ามาในราชอาณาจักร  ซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กําหนดเพื่อใช้ในราชอาณาจักรเป็นคร้ังคราว  เลขาธิการจะอนุญาต 
เป็นการเฉพาะคราวให้ผู้ใดนําเข้ามาในราชอาณาจักร  ซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนด 
ให้ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน  ตามมาตรฐานของต่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ  ไม่ว่าจะต่ํากว่า
หรือสูงกว่ามาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกมาตรา  ๒๑  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  ๖)   
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๓ ถ้าใบอนุญาตหายหรือชํารุดเสียหายมาก  ให้ผู้ รับใบอนุญาตขอรับใบแทน
ใบอนุญาตจากเลขาธิการภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบว่าใบอนุญาตหายหรือชํารุดเสียหายมาก” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๔ การย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตต้องได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ” 
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๕ การโอนใบอนุญาตท่ีออกให้ตามมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๑   
จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับใบอนุญาตให้โอนใบอนุญาตจากเลขาธิการ 

เม่ือผู้ขอโอนใบอนุญาตได้ย่ืนคําขอโอนใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ผู้ขอรับโอนใบอนุญาต
แสดงหรือใช้เคร่ืองหมายมาตรฐาน  หรือทํา  หรือนําเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน  แล้วแต่กรณี  
ต่อไปได้จนกว่าจะมีคําสั่งไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต  โดยถือว่าผู้ขอรับโอนเป็นผู้รับใบอนุญาตซ่ึงจะต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้เลขาธิการพิจารณาคําขอโอนใบอนุญาตและมีคําสั่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ได้รับคําขอ 

กรณีที่เลขาธิการพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม  ให้ถือว่าคําขอโอน
ใบอนุญาตดังกล่าวได้รับการอนุญาตและเลขาธิการจะต้องออกใบอนุญาตให้โอนใบอนุญาตให้โดยมิชักช้า 

การขอโอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้โอนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง” 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา   ๒๕   ทวิ   แห่ งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๕  ทวิ  ในการออกใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๔  
และมาตรา  ๒๕  เลขาธิการจะกําหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติในเร่ืองต่อไปนี้ด้วยก็ได้ 

(๑) วิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(๒) กําหนดเวลาสําหรับการแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน 
(๓) กําหนดเวลาสําหรับการชําระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

หรือตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เง่ือนไขที่กําหนดตามวรรคหน่ึง  เลขาธิการจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้” 
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

พ.ศ.  ๒๕๑๑ 
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๗ ใบอนุญาตส้ินอายุเม่ือ 
(๑) ผู้รับใบอนุญาตเลิกประกอบกิจการ 
(๒) ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๖  แจ้งขอเลิกแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ต่อเลขาธิการ 
(๓) ประกาศหรือพระราชกฤษฎีกากําหนดมาตรฐานใหม่  แก้ไขหรือยกเลิกมาตรฐานสําหรับ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดนั้น  มีผลใช้บังคับ  ในกรณีที่มีการกําหนดมาตรฐานใหม่หรือแก้ไขมาตรฐาน   
ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการตามมาตรฐานใหม่หรือมาตรฐานที่แก้ไข  ให้ย่ืนคําขออนุญาต
ได้ก่อนวันที่มาตรฐานใหม่หรือมาตรฐานที่แก้ไขมีผลใช้บังคับ  และเม่ือได้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแล้ว   
ให้ประกอบกิจการตามใบอนุญาตเดิมต่อไปได้ตามมาตรฐานเดิมภายในระยะเวลาที่เลขาธิการกําหนด   
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่มาตรฐานใหม่หรือมาตรฐานที่แก้ไขมีผลใช้บังคับ” 

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ.  ๒๕๑๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘ เม่ือผู้รับใบอนุญาตเลิกประกอบกิจการ  ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งเป็นหนังสือ 
ให้เลขาธิการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันเลิกประกอบกิจการ” 

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

“มาตรา ๓๓ ให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๑  แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน
ก่อนนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกจากสถานท่ีผลิตหรือรับมอบไปจากเจ้าพนักงานศุลกากร  ในกรณีหลังนี้
เลขาธิการจะอนุญาตให้ทําภายหลังตามเงื่อนไขที่กําหนดก็ได้” 

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๗ เลขาธิการมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินคร้ังละสามเดือน  เม่ือปรากฏว่า
ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๓  วรรคหน่ึง  
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่เลขาธิการกําหนด
ตามมาตรา  ๒๕  ทวิ” 

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ปฏิบัติการถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว  
ให้เลขาธิการสั่งเพิกถอนคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้นก่อนถึงกําหนดได้ 

มาตรา ๓๙ เลขาธิการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตเคยถูกสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตแล้วมากระทําความผิดในเหตุอย่างเดียวกันอีกภายในห้าปี” 

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา   ๓๙   ทวิ   แห่ งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๙  ทวิ  เลขาธิการมีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตามมาตรา  ๒๐  ทวิ  หรือมาตรา  ๒๑  ทวิ  
เม่ือปรากฏว่าผู้ รับใบอนุญาตหรือผู้รับอนุญาต  แล้วแต่กรณี  ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๓  วรรคสอง   
หรือหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด” 

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา   ๓๙   ตรี   แห่ งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๙  ตรี  เลขาธิการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบรับแจ้งตามมาตรา  ๒๐  ตรี  เม่ือปรากฏว่า 
ผู้แจ้งไม่ส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ทําขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ  หรือส่งออกแล้วแต่ถูกส่งกลับเข้ามา 
ในราชอาณาจักรอีก  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๓  วรรคสี่  หรือหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด
ตามมาตรา  ๒๐  ตรี” 

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ.  ๒๕๑๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

“มาตรา ๔๐ ก่อนสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๗  หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๙  
ให้เลขาธิการมีหนังสือเตือนให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนด  แต่ทั้งนี้ไม่เป็นเหตุ
ลบล้างความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว  ให้ปิดหนังสือเตือนไว้   
ณ  สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้ทราบคําเตือนนั้นแล้วตั้งแต่วันปิด
หนังสือเตือน” 

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ.  ๒๕๑๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๒ การอุทธรณ์คําสั่งของเลขาธิการ  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง” 

มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา   ๕๗   ทวิ   แห่ งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๗  ทวิ  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือไม่สั่งการ  หรือไม่กระทําการ
อันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของผู้แทนนิติบุคคล  กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลอื่นใดซึ่งกระทําการแทน 
นิติบุคคลนั้น  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 

มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๕๗  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๗  ตรี  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว  หรือมีโทษปรับ
หรือโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีอํานาจ
เปรียบเทียบได้” 

มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๕๘  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี
อํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  
ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม  และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” 

มาตรา ๓๓ บรรดาใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ.  ๒๕๑๑  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้ต่อไปโดยให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๔ การอนุญาตใด ๆ  ที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ.  ๒๕๑๑  ที่ยังมีผลอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการอนุญาตตาม
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พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้  ตามเง่ือนไขที่กําหนดสําหรับการอนุญาตน้ัน 

มาตรา ๓๕ บรรดาคําขอท่ีได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นคําขอตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  และให้ดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๖ บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคง 
ใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๓๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอํานาจหน้าที่ 
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตและการอนุญาต  การพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตและการอนุญาตตามกฎหมายเสียใหม่  
รวมท้ังอํานาจในการกําหนด  แก้ไข  และยกเลิกมาตรฐาน  การกําหนดเง่ือนไขให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติและข้ันตอน
การอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง  เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  และสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน  รวมทั้งสมควรกําหนดเวลาสําหรับการชําระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเพ่ือให้ครอบคลุมการดําเนินการตามกฎหมาย  และกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
มีอํานาจออกกฎกระทรวงลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติได้  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


