พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2548 ไดดําเนินการแกไขและมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ.2548 ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม 122 ตอนที่ 13ก ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ.2548 สาระการแกไขจาก พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2535 รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงการแกไข พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2548
พ.ร.บ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535

พ.ร.บ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2548

มาตรา 4 ใหจัดตั้งสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขึ้นในกระทรวง
อุตสาหกรรมและใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการขอใชเครื่องหมายมาตรฐานตามมาตรา 16 การขออนุญาตทํา
และนําเขาซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามมาตรา 20 มาตรา 20 ทวิ มาตรา 21 และ
มาตรา 21 ทวิ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
(2) ตรวจสอบและควบคุมการทําผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมและผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ตามทีม่ พี ระราชกฤษฎีกากําหนดใหตอ งเปนไปตามมาตรฐาน รวมทัง้ ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมที่
ไดรับอนุญาตใหทําตามมาตรา 20 ทวิ
(2/1) ทําความตกลงกับหนวยงานของตางประเทศเกี่ยวกับการใหการรับ
รองการตรวจสอบหรือรับรองผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมาตรา 20 จัตวา
(3) ตรวจสอบและควบคุมการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ขอนําเขามาเพื่อ
จําหนายในราชอาณาจักรตามที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน
รวมทั้งผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตใหนําเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา
21 ทวิ
(4) ควบคุมการใชเครื่องหมายมาตรฐาน
(5) ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 5 รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาโดยความเห็นชอบ
มาตรา 5 รัฐมนตรีมีอาํ นาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยความเห็นชอบของ
ของคณะกรรมการใหสวนราชการองคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือ
คณะกรรมการกําหนดใหสวนราชการ องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ
หนวยงานอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศเปนผูตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อ หรือหนวยงานอืน่ ทัง้ ในประเทศและตางประเทศเปนผูต รวจสอบการทําผลิตภัณฑ
มาตรา 4 ใหจัดตั้งสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขึ้นในกระทรวง
อุตสาหกรรมและใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการขอใชเครื่องหมายมาตรฐานตามมาตรา 16 การขออนุญาตทํา
และนําเขาซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามมาตรา 20 มาตรา 20 ทวิ มาตรา 21 และ
มาตรา 21 ทวิ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
(2) ตรวจสอบและควบคุมการทําผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมและผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ตามทีม่ พี ระราชกฤษฎีกากําหนดใหตอ งเปนไปตามมาตรฐาน รวมทัง้ ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ที่ไดรับอนุญาตใหทําตามมาตรา 20 ทวิ
(3) ตรวจสอบและควบคุมการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ขอนําเขามาเพื่อ
จําหนายในราชอาณาจักรตามที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน
รวมทั้งผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตใหนําเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา
21 ทวิ
(4) ควบคุมการใชเครื่องหมายมาตรฐาน
(5) ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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เสนอคณะกรรมการวาเปนไปตามมาตรฐานหรือไม

อุตสาหกรรมหรือเปนผูต รวจสอบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเพือ่ เสนอคณะกรรมการวา
เปนไปตามมาตรฐานหรือไม
มาตรา 6 รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดอัตราคาใชจายใน
มาตรา 6 รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษากําหนดอัตราคาใช
จายในการตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือวัตถุตามมาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา การตรวจสอบการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ
20 ทวิ มาตรา 21 มาตรา 21 ทวิและมาตรา 44(1) เฉพาะผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ใช วัตถุตามมาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 20 ทวิ มาตรา 21 มาตรา 21 ทวิ และมาตรา
44(1) เฉพาะผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ใชเครื่องหมายมาตรฐานตามมาตรา 16 หรือที่
เครื่องหมายมาตรฐานตามมาตรา 16 หรือที่ไดรับใบอนุญาตหรือไดรับอนุญาตตาม
ไดรับใบอนุญาตหรือไดรบั อนุญาตตามมาตรา 20 มาตรา 20 ทวิ มาตรา 21 หรือมาตรา
มาตรา 20 มาตรา 20 ทวิ มาตรา 21 หรือมาตรา 21 ทวิ แลวแตกรณี
คาใชจายในการตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือวัตถุตามวรรคหนึ่ง ใหเรียก 21 ทวิ แลวแตกรณี
คาใชจายในการตรวจสอบการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือตรวจสอบผลิตภัณฑ
เก็บจากผูขอรับใบอนุญาต ผูรับใบอนุญาต ผูทํา ผูนําเขา ผูจําหนาย หรือผูมีไวเพื่อ
อุตสาหกรรม หรือวัตถุตามวรรคหนึ่ง ใหเรียกเก็บจากผูขอรับใบอนุญาต ผูรับใบอนุญาต
จําหนาย แลวแตกรณี
ผูรับอนุญาต ผูทํา ผูนําเขา ผูจําหนาย หรือผูมีไวเพื่อจําหนาย แลวแตกรณี
มาตรา 18 กอนตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 17 ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ใหสํานักงานประกาศโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพรายวัน
ภาษาไทยอยางนอยหนึ่งฉบับมีกําหนดไมนอยกวาเจ็ดวัน ระบุวาประสงคจะใหมีการ
กําหนดผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชนิดใดตองเปนไปตามมาตรฐานและดูรายละเอียด
ได ณ ที่ใด พรอมทั้งกําหนดเวลาใหผูที่ประสงคจะคัดคานยื่นคําคัดคานตอสํานักงาน
ภายในกําหนดไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันประกาศ
(2) ถาไมไดรับคําคัดคาน ใหสํานักงานรายงานใหคณะกรรมการทราบ ในกรณี
เชนนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการตอไปได
(3) ในกรณีที่ไดรับคําคัดคาน ใหสํานักงานเสนอคําคัดคานนั้นไปยังคณะ
กรรมการ

มาตรา 18 กอนตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 17 ใหสาํ นักงานจัดใหมกี ารรับ
ฟงความคิดเห็นของตัวแทนของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูมีประโยชนเกี่ยวของ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
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(4) ใหสํานักงานปดประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่ฟงคําแถลงคัดคานไว
ณ สํานักงานและแจงเปนหนังสือใหผูคัดคานทราบ
(5) ในการฟงคําแถลงคัดคาน ใหคณะกรรมการเปดโอกาสใหบคุ คลซึง่ มีสว นไดเสีย
เขาฟง และเสนอความเห็นไดดวย
(6) เมื่อถึงเวลาตามที่กําหนด ถาผูคัดคานไมมา ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
พิจารณาไปตามที่เห็นสมควร
(7)เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยแลว ใหสํานักงานปดประกาศสําเนาคําวินิจฉัยไว
ณ สํานักงาน และสงสําเนาคําวินิจฉัยไปใหผูคัดคานทราบ
มาตรา 19 บุคคลซึ่งมีสวนไดเสียเนื่องจากคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา
18 มีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยนั้นตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันปดประกาศ
สําเนาคําวินิจฉัยไว ณ สํานักงาน
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา 20 ทวิ เพือ่ ประโยชนในการสงออก หรือเมือ่ มีความจําเปนตองทําผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมที่แตกตางไปจากมาตรฐานที่กําหนดเพื่อใชในราชอาณาจักรเปนครั้งคราว
รัฐมนตรีจะอนุญาตเปนการเฉพาะคราวใหผูรับอนุญาตตามมาตรา 20 ทําผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานตามมาตรฐาน
ของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศไมวาจะต่ํากวาหรือสูงกวามาตรฐานตาม
พระราชบัญญัตินี้ ก็ได
มาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศตามวรรคหนึ่ง จะตองได
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและการทําผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมดังกลาว จะตอง
เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา 19 เมื่อไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา 18 แลว ให
สํานักงานนําผลการรับฟงความคิดเห็นนั้นมาประกอบการพิจารณาดําเนินการตรา
พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 17 ตอไป
มาตรา 20 ทวิ ในกรณีที่มีความจําเปนตองทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่แตกตาง
ไปจากมาตรฐานที่กาํ หนด เพื่อใชในราชอาณาจักรเปนครั้งคราว รัฐมนตรีจะอนุญาต
เปนการเฉพาะคราวใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 20 ทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มี
พระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน ตามมาตรฐานของตาง
ประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศ ไมวาจะต่าํ กวาหรือสูงกวามาตรฐานตามพระ
ราชบัญญัตินี้ก็ได
มาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศตามวรรคหนึ่งจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ดังกลาวจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
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จากมาตรฐานที่กาํ หนดเพื่อประโยชนในการสงออก ใหผูทาํ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน แจงตอสํานักงานกอน
เริ่มทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะ
กรรมการกําหนด
เมื่อไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหสาํ นักงานออกใบรับแจงเพื่อเปนหลักฐานการ
แจงใหแกผูแจงในวันที่ไดรับแจง และใหผูแจงเริ่มทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดตั้ง
แตวันที่ไดรับใบรับแจง
มาตรา 20 จัตวา ในกรณีที่มีขอกําหนดของตางประเทศหรือขอตกลงระหวาง
ประเทศหรือสัญญาระหวางผูสงออกและผูนาํ เขากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ใดเปนไปตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑของตางประเทศหรือระหวางประเทศ จึงจะนํา
เขาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นได สํานักงานอาจทําความตกลงกับหนวยงานของ
ตางประเทศเกีย่ วกับการใหการรับรองการตรวจสอบหรือรับรองผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
นัน้ ไดตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการกําหนด ไมวา ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
นั้นจะมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานหรือไมก็ตาม และไมวา
หนวยงานของตางประเทศนั้นจะเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตาม
มาตรา 20 เบญจ การตรวจสอบหรือรับรองเกี่ยวกับมาตรฐานตามพระราช
บัญญัตินี้คณะกรรมการจะประกาศยอมรับมาตรฐานหรือการตรวจสอบหรือรับรองที่
กําหนดขึน้ หรือดําเนินการโดยหนวยงานอืน่ หรือมอบหมายหนวยงานอืน่ ใหดาํ เนินการ
ตรวจสอบหรือรับรอง หรือกระทําการใดที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบหรือรับรองก็ได
ไมวาหนวยงานนั้นจะตั้งอยูในประเทศหรือตางประเทศหรือเปนหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชนก็ตาม ทั้งนี้ โดยประกาศมาตรฐาน รายชื่อของหนวยงานที่ดาํ เนินการตรวจ
สอบหรือรับรอง ชนิดของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หองปฏิบัติการ และขอบเขตของ
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การตรวจสอบหรือรับรองที่เกี่ยวของในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา 21 ตรี การอนุญาตตามมาตรา 20 ทวิ หรือมาตรา 21 ทวิ รัฐมนตรีอาจ
มอบอํานาจใหเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เปนผูอนุญาต
แทนได
มาตรา 33 ใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 20 และมาตรา 21 แสดงเครื่องหมาย
มาตรา 33 ใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 20 และมาตรา 21 แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานกอนนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมออกจากสถานที่ผลิตหรือรับมอบไปจาก
มาตรฐานกอนนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมออกจากสถานที่ผลิตหรือรับมอบไปจาก
เจาพนักงานศุลกากร ในกรณีหลังนี้รัฐมนตรีจะอนุญาตใหทําภายหลังตามเงื่อนไขที่
เจาพนักงานศุลกากร ในกรณีหลังนี้รัฐมนตรีจะอนุญาตใหทําภายหลังตามเงื่อนไขที่
กําหนดก็ได
กําหนดก็ได
ในกรณีทมี่ กี ารอนุญาตใหทาํ หรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึง่ ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ในกรณีทมี่ กี ารอนุญาตใหทาํ หรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึง่ ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ที่แตกตางไปจากมาตรฐานที่กําหนดตามมาตรา 20 ทวิหรือมาตรา 21 ทวิ แลวแตกรณี ที่แตกตางไปจากมาตรฐานที่กําหนดตามมาตรา 20 ทวิหรือมาตรา 21 ทวิ แลวแตกรณี
ใหผรู บั ใบอนุญาตหรือผูร บั อนุญาตแสดงเครือ่ งหมายหรือขอความวาผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ใหผรู บั ใบอนุญาตหรือผูร บั อนุญาตแสดงเครือ่ งหมายหรือขอความวาผลิตภัณฑอตุ สาห
นั้นไมไดเปนไปตามมาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ตามความในวรรคหนึ่ง สําหรับ
กรรมนั้นไมไดเปนไปตามมาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ตามความในวรรคหนึ่ง
เครื่องหมายหรือขอความดังกลาวนั้นใหคณะกรรมการกําหนด
สําหรับเครื่องหมายหรือขอความดังกลาวนั้นใหคณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่มีหลักฐานวาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่นําเขาเปนไปตามมาตรฐานของ
ในกรณีที่มีหลักฐานวาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่นําเขาเปนไปตามมาตรฐานของ
ตางประเทศทีเ่ ทียบไดไมตา่ํ กวามาตรฐานตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และมีเครือ่ งหมายมาตร
ตางประเทศที่เทียบไดไมต่ํากวามาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ และมีเครื่องหมาย
มาตรฐานของตางประเทศแสดงแลว คณะกรรมการอาจยกเวนใหผูรับใบอนุญาตหรือ ฐานของตางประเทศแสดงแลว คณะกรรมการอาจยกเวนใหผูรับใบอนุญาตหรือ
ผูร บั อนุญาตไมตอ งแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานตามวรรคหนึง่ หรือเครือ่ งหมายหรือขอความ ผูร บั อนุญาตไมตอ งแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานตามวรรคหนึง่ หรือเครือ่ งหมายหรือขอความ
ตามวรรคสองแลวแตกรณี
ตามวรรคสองแลวแตกรณี
ในกรณีที่มีการแจงเพื่อทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่แตกตางไปจากมาตรฐานที่
กําหนดตามมาตรา 20 ตรี ใหผูแจงแสดงเครื่องหมายหรือขอความวาผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมนัน้ เปนผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเพือ่ การสงออกตามทีค่ ณะกรรมการ
กําหนดกอนนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมออกจากสถานที่ผลิต
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มาตรา 36 หามมิใหผูใดโฆษณา จําหนาย หรือมีไวเพื่อจําหนายซึ่งผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม โดยรูอยูวาไมเปนไปตามมาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 20 ทวิ มาตรา 21
มาตรา 21 ทวิ มาตรา 29 หรือมาตรา 33 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือโดยรูอยูวาเปน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ใชหรือแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอันเปนการฝาฝนมาตรา 31
มาตรา 32 หรือมาตรา 35
มาตรา 36/1 หามมิใหผูใดโฆษณา จําหนาย หรือมีไวเพื่อจําหนายซึ่งผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม โดยรูอยูวาเปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ทาํ ขึ้นเพื่อการสงออกตาม
มาตรา 20 ตรี เวนแตเปนการจําหนายเพื่อการสงออก
มาตรา 39 ตรี เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีอาํ นาจ
สั่งเพิกถอนใบรับแจงตามมาตรา 20 ตรี เมือ่ ปรากฎวาผูแ จงไมสง ออกซึง่ ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม ที่ทาํ ขึ้นไมวาในกรณีใดๆ หรือสงออกแลวแตถูกสงกลับเขามาใน
ราชอาณาจักรอีก หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 33 วรรคสี่ หรือหลักเกณฑหรือเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 20 ตรี
มาตรา 41 คําสั่งตามมาตรา 37 มาตรา 39 หรือมาตรา 39 ทวิ ใหสํานักงานแจง
มาตรา 41 คําสั่งตามมาตรา 37 มาตรา 39 มาตรา 39 ทวิ หรือมาตรา 39 ตรี
เปนหนังสือใหผถู กู สัง่ พักใชใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต หรือเพิกถอนการอนุญาต
ใหสาํ นักงานแจงเปนหนังสือใหผูถูกสั่งพักใชใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต เพิก
ทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวผูถูกสั่งดังกลาว ใหปดหนังสือไว ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบ
ถอนการอนุญาตหรือเพิกถอนใบรับแจงทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวผูถูกสั่งดังกลาว ให
อนุญาตหรือหนังสืออนุญาต แลวแตกรณี และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําสั่งนั้นแลวแตวัน ปดหนังสือไว ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หรือใบรับแจง แลว
ปดหนังสือ
แตกรณี และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันปดหนังสือ
มาตรา 44 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
มาตรา 44 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
(1) เขาไปในสถานที่ผลิต เก็บ หรือจําหนายผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ในเวลา
(1) เขาไปในสถานที่ผลิต เก็บ หรือจําหนายผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ในเวลา
ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการ หรือยานพาหนะที่ ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการ หรือยานพาหนะที่
บรรทุกผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม เพือ่ ตรวจสอบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม หรือการทําผลิตภัณฑ บรรทุกผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม เพือ่ ตรวจสอบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม หรือการทําผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม วาไดปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม และนําผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม วาไดปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม และนําผลิตภัณฑ

มาตรา 36 หามมิใหผูใดโฆษณา จําหนาย หรือมีไวเพื่อจําหนายซึ่งผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม โดยรูอยูวาไมเปนไปตามมาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 20 ทวิ มาตรา
21 มาตรา 21 ทวิ มาตรา 29 หรือมาตรา 33 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือโดยรูอยูวา
เปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ใชหรือแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอันเปนการฝาฝน
มาตรา 31 มาตรา 32 หรือมาตรา 35
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อุตสาหกรรม วัตถุทนี่ าํ มาทําผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม หรือวัตถุทมี่ เี หตุอนั ควรเชื่อวาจะ
นํามาทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ
(2) เขาไปในสถานที่หรือที่อื่นใดในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
หรือในระหวางเวลาทําการ หรือยานพาหนะใดเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการไมปฏิบัติ
ตามหรือฝาฝนพระราชบัญญัตนิ ี้ และนําผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม วัตถุทนี่ าํ มาทําผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม หรือวัตถุที่มีเหตุอันควรเชื่อวาจะนํามาทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใน
ปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ
มาตรา 13 ใหยกเลิกความใน (3) ของมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิต
ภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531 และใหใชความตอไปนี้แทน
(3) ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อวา
(ก) ไมเปนไปตามมาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 20 ทวิ มาตรา 20 ตรี
มาตรา 21 มาตรา 21 ทวิ มาตรา 29 หรือมาตรา 33 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
(ข) ไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตาม
มาตรา 20 ทวิ วรรคสอง มาตรา 20 ตรี วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 21 ทวิ วรรคสอง
(ค) เปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ใชหรือแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอัน
เปนการฝาฝนมาตรา 31 มาตรา 32 หรือมาตรา 35 หรือ
(ง) เปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกที่ถูกเพิกถอนใบรับแจง
ตามมาตรา 39 ตรี
มาตรา 46 ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่พนักงานเจาหนาที่ไดยึดหรืออายัดไวตาม
มาตรา 46 ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่พนักงานเจาหนาที่ไดยึดหรืออายัดไวตาม
มาตรา 44(3) นั้น ใหคณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี้
มาตรา 44(3) นั้น ใหคณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 16 ฝาฝนมาตรา 35 หรือเปนกรณีที่ไม
(1) ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 16 ฝาฝนมาตรา 35 หรือเปนกรณีที่ไม
ปฏิบัติตามมาตรา 16 อันเปนการฝาฝนมาตรา 31 คณะกรรมการอาจสั่งใหแกไข หรือ ปฏิบัติตามมาตรา 16 อันเปนการฝาฝนมาตรา 31 คณะกรรมการอาจสั่งใหแกไข หรือ
อุตสาหกรรม วัตถุทนี่ าํ มาทําผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม หรือวัตถุทมี่ เี หตุอนั ควรเชื่อวาจะ
นํามาทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ
(2) เขาไปในสถานที่หรือที่อื่นใดในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
หรือในระหวางเวลาทําการ หรือยานพาหนะใดเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการไมปฏิบัติ
ตามหรือฝาฝนพระราชบัญญัตนิ ี้ และนําผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม วัตถุทนี่ าํ มาทําผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม หรือวัตถุที่มีเหตุอันควรเชื่อวาจะนํามาทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใน
ปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ
(3) ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อวา
(ก) ไมเปนไปตามมาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 20 ทวิ มาตรา 21
มาตรา 21 ทวิ มาตรา 29 หรือมาตรา 33 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
(ข) ไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตาม
มาตรา 20 ทวิ วรรคสอง หรือมาตรา 21 ทวิ วรรคสอง หรือ
(ค) เปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ใชหรือแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอัน
เปนการฝาฝนมาตรา 31 มาตรา 32 หรือมาตรา 35
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ปรับปรุงผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐาน หรือสั่งใหทําลายเครื่องหมาย
มาตรฐาน หรือทําใหเครื่องหมายมาตรฐานหลุดพนจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นดวย
ก็ได หากไมสามารถทําลายเครื่องหมายมาตรฐาน หรือทําใหเครื่องหมายมาตรฐาน
หลุดพนจากผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมไดกอ็ าจสัง่ ใหทาํ ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนัน้ ใหสนิ้
สภาพ
(2) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 20 ทวิ วรรคสอง หรือ
มาตรา 21 ทวิ วรรคสอง คณะกรรมการอาจสัง่ ใหทาํ ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมใหสนิ้ สภาพ
หรือในกรณีที่นําเขาอาจสั่งใหสงกลับคืนไป ถาไมสงกลับคืนไปก็อาจสั่งใหทําผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมนั้นใหสิ้นสภาพ หรืออาจสั่งใหรอไวเพื่อใหผูทําหรือผูนําเขา
ขอรับใบอนุญาต หรือขอรับอนุญาตกอนได
(3) ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามมาตรา 29 คณะกรรมการอาจสั่งให
แกไข หรือปรับปรุงผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐาน หรือสั่งใหทําผลิต
ภัณฑอุตสาหกรรมใหสิ้นสภาพ หรือในกรณีที่นําเขาอาจสั่งใหสงกลับคืนไป และอาจสั่ง
ใหทาํ ลายเครือ่ งหมายมาตรฐาน หรือทําใหเครือ่ งหมายมาตรฐานหลุดพนจากผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมนั้นดวยก็ได ถาไมสงกลับคืนไป หรือไมทําลายเครื่องหมายมาตรฐานหรือ
ไมทําใหเครื่องหมายมาตรฐานหลุดพนจากผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมก็อาจสัง่ ใหทาํ ผลิต
ภัณฑอตุ สาหกรรมนั้นใหสิ้นสภาพ
(4) ในกรณีที่ผูโฆษณา ผูจําหนาย หรือผูมีไวเพื่อจําหนายฝาฝนมาตรา 36 คณะ
กรรมการอาจสั่งใหแกไขหรือปรับปรุงผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐาน
หรืออาจสั่งใหทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นใหสิ้นสภาพ
ทั้งนี้ โดยใหผูรับใบอนุญาต ผูรับอนุญาต ผูทํา ผูนําเขา ผูโฆษณา ผูจําหนาย หรือผู
มีไวเพื่อจําหนายแลวแตกรณีเปนผูเสียคาใชจายเกี่ยวกับการแกไข การปรับปรุง การทํา

ปรับปรุงผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐาน หรือสั่งใหทําลายเครื่องหมาย
มาตรฐาน หรือทําใหเครื่องหมายมาตรฐานหลุดพนจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นดวยก็
ได หากไมสามารถทําลายเครื่องหมายมาตรฐาน หรือทําใหเครื่องหมายมาตรฐาน
หลุดพนจากผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมไดกอ็ าจสัง่ ใหทาํ ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนัน้ ใหสนิ้ สภาพ
(2)ในกรณีที่ไมปฏิบัติตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 20 ทวิ วรรคสอง หรือมาตรา
21 ทวิ วรรคสอง คณะกรรมการอาจสัง่ ใหทาํ ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมใหสนิ้ สภาพหรือใน
กรณีที่นําเขาอาจสั่งใหสงกลับคืนไป ถาไมสงกลับคืนไปก็อาจสั่งใหทําผลิตภัณฑอุตสาห
กรรมนั้นใหสิ้นสภาพ หรืออาจสั่งใหรอไวเพื่อใหผูทําหรือผูนําเขา
ขอรับใบอนุญาต หรือขอรับอนุญาตกอนได
(2/1) ในกรณีที่เปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เพื่อการสงออกที่ถูกเพิกถอนใบรับ
แจงตามมาตรา 39 ตรี คณะกรรมการอาจสั่งใหทาํ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นให
สิ้นสภาพได
(3) ในกรณีทผี่ รู บั ใบอนุญาตไมปฏิบตั ติ ามมาตรา 29 คณะกรรมการอาจสัง่ ใหแกไข
หรือปรับปรุงผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐาน หรือสั่งใหทําผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมใหสิ้นสภาพ หรือในกรณีที่นําเขาอาจสั่งใหสงกลับคืนไป และอาจสั่งให
ทําลายเครือ่ งหมายมาตรฐาน หรือทําใหเครือ่ งหมายมาตรฐานหลุดพนจากผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมนั้นดวยก็ได ถาไมสงกลับคืนไป หรือไมทําลายเครื่องหมายมาตรฐานหรือไม
ทําใหเครื่องหมายมาตรฐานหลุดพนจากผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมก็อาจสัง่ ใหทาํ ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมนั้นใหสิ้นสภาพ
(4) ในกรณีที่ผูโฆษณา ผูจําหนาย หรือผูมีไวเพื่อจําหนายฝาฝนมาตรา 36 คณะ
กรรมการอาจสั่งใหแกไขหรือปรับปรุงผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐาน
หรืออาจสั่งใหทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นใหสิ้นสภาพ
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ใหสิ้นสภาพ หรือการสงกลับคืนไปซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือการรอไวเพื่อขอรับใบ
ทั้งนี้ โดยใหผูรับใบอนุญาต ผูรับอนุญาต ผูทํา ผูนําเขา ผูโฆษณา ผูจําหนาย หรือผูมี
อนุญาต หรือขอรับอนุญาตหรือการทําลายเครือ่ งหมายมาตรฐานหรือการทําใหเครือ่ ง
ไวเพื่อจําหนายแลวแตกรณีเปนผูเสียคาใชจายเกี่ยวกับการแกไข การปรับปรุง การทําให
หมายมาตรฐานหลุดพนจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สิ้นสภาพ หรือการสงกลับคืนไปซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือการรอไวเพื่อขอรับใบ
อนุญาต หรือขอรับอนุญาตหรือการทําลายเครือ่ งหมายมาตรฐานหรือการทําใหเครือ่ งหมาย
มาตรฐานหลุดพนจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
มาตรา 48 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ตองระวางโทษจําคุกไม
มาตรา 48 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ตองระวางโทษจําคุก
เกินสองป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 48 ทวิ ผูใดไดรับอนุญาตใหทําหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ
มาตรา 48 ทวิ ผูใดทําหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมตามมาตรา 20 ทวิ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 21 ทวิ วรรคหนึ่ง แลวฝาฝน ตามมาตรา 20 ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา 20 ตรี วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 21 ทวิ วรรค
หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดมาตรา 20 ทวิ วรรค หนึ่ง โดยไมไดรับอนุญาตหรือไมไดแจง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือ
สอง หรือมาตรา 21 ทวิ วรรคสอง แลวแตกรณี หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 33 วรรค
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดมาตรา 20 ทวิ วรรคสอง มาตรา 20 ตรี วรรคหนึ่ง
สอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หรือมาตรา 21 ทวิ วรรคสอง แลวแตกรณี หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 33 วรรคสอง
หรือวรรคสี่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหนึง่ ลานบาท หรือทัง้ จํา
ทั้งปรับ
มาตรา 48 ตรี ผูใดทํารายงานการตรวจสอบการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หรือการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขึ้นทั้งฉบับหรือแตสวนหนึ่งสวน
ใด เติม หรือตัดทอนขอความหรือแกไขดวยประการใดในรายงานดังกลาวอัน
เปนเท็จ เพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมนั้นเปนไปตามมาตรฐาน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป
และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงสองลานบาท
มาตรา 50 ผูร บั ใบอนุญาตผูใ ดไมปฏิบตั ติ ามมาตรา 24 มาตรา 25 หรือมาตรา 28
มาตรา 50 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 28
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ เดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
มาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 34 ตองระวางโทษปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึง
สามแสนบาท
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มาตรา 51 ผูร บั ใบอนุญาตผูใ ดไมปฏิบตั ติ ามมาตรา 29 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองป หรือปรับไมเกินหนึง่ แสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
มาตรา 52 ผูใดฝาฝนมาตรา 31 หรือมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม
เดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 51 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 29 ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา 52 ผูใดฝาฝนมาตรา 31 หรือมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ยกเลิกมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
มาตรา 54 ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 35 ตองระวางโทษดังตอไปนี้
มาตรา 54 ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 35 ตองระวางโทษดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่เปนผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 16 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม
(1) ในกรณีที่เปนผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 16 ตองระวางโทษจําคุกไม
เดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เกินสามเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(2) ในกรณีที่เปนผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ตองระวางโทษ
(2) ในกรณีที่เปนผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ตอง
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 55 ผูใดฝาฝนมาตรา 36 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 57 ผูใดไมอํานวยความสะดวก ไมชวยเหลือหรือไมใหคําชี้แจงแกพนักงาน
เจาหนาที่ตามมาตรา 47 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
หมายเหตุ - มาตรานีไ้ ดแกไขเพิม่ เติมตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัตมิ าตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531
มาตรา 57 ทวิ ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให
ถือวาผูแทนนิติบุคคลกรรมการผูจัดการ และบุคคลอื่นใดซึ่งกระทําการแทนนิติบุคคล
เปนผูกระทําความผิดและตองระวางโทษเชนเดียวกับนิติบุคคลนั้นดวยเวนแตจะพิสูจน
ไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
หมายเหตุ - มาตรานีไ้ ดแกไขเพิม่ เติมตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัตมิ าตรฐาน

มาตรา 55 ผูใดฝาฝนมาตรา 36 หรือมาตรา 36/1 ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 57 ตรี บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว
หรือมีโทษปรับหรือโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน ใหเลขาธิการสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมหรือพนักงานเจาหนาทีซ่ งึ่ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิต
ภัณฑอตุ สาหกรรมมอบหมายมีอาํ นาจเปรียบเทียบได
เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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พ.ร.บ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535

พ.ร.บ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2548

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531
มาตรา 57 ตรี ความผิดตามมาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 53 มาตรา 55 หรือ
มาตรา 57 ใหเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือพนักงานเจา
หนาที่ซึ่งเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมอบหมายมีอํานาจ
เปรียบเทียบได
อัตราคาธรรมเนียม

อัตราคาธรรมเนียม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

คําขอ
ใบอนุญาตตามมาตรา 16
ใบอนุญาตตามมาตรา 20
ใบอนุญาตตามมาตรา 21
ใบอนุญาตตามมาตรา 24
ใบอนุญาตตามมาตรา 25
ใบแทนใบอนุญาต

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

10
1,000
1,000
1,000
500
500
100

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ใบอนุญาตตามมาตรา 16
ใบอนุญาตตามมาตรา 20
ใบอนุญาตตามมาตรา 21
ใบอนุญาตตามมาตรา 24
ใบอนุญาตตามมาตรา 25
ใบแทนใบอนุญาต

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บทมาตราพิเศษ
มาตรา 24 บรรดาประกาศที่ออกตามมาตรา 5 หรือมาตรา 6 แหงพระราช
บัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับ ใหยงั คงใชบงั คับไดตอ ไปเทาทีไ่ มขดั หรือแยงกับบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ในเรื่อง
นั้นๆ ใชบังคับ
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พ.ร.บ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535

พ.ร.บ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2548
มาตรา 25 ใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้
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