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พระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญญั ติ นี้ เรี ยกว า “พระราชบั ญญั ติ มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ อุ ตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘”
๒๕๔ มาตรา ๒ พระราชบั ญญั ติ นี้ ให ใช บั งคั บตั้ งแต วันถั ดจากวั นประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๒/๑) ของมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
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“(๒/๑) ทําความตกลงกับหนวยงานของตางประเทศเกี่ยวกับการใหการรับรองการตรวจสอบ
หรือรับรองผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามมาตรา ๒๐ จัตวา”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติม าตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่ งแก ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กําหนดใหสวนราชการ องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานอื่นทั้งในประเทศ
และตางประเทศเปนผูตรวจสอบการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือเปนผูตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เพื่อเสนอคณะกรรมการวาเปนไปตามมาตรฐานหรือไม
มาตรา ๖ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดอัตราคาใชจายในการตรวจสอบ
การทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือตรวจสอบผลิตภัณฑอุ ต สาหกรรมหรื อ วั ต ถุ ต ามมาตรา ๑๖
มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑ ทวิ และมาตรา ๔๔ (๑) เฉพาะผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่
ใชเครื่องหมายมาตรฐานตามมาตรา ๑๖ หรือที่ไดรับใบอนุญาตหรือไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๐
มาตรา ๒๐ ทวิ มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๑ ทวิ แลวแตกรณี
คาใชจายในการตรวจสอบการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หรือวัตถุตามวรรคหนึ่ง ใหเรียกเก็บจากผูขอรับใบอนุญาต ผูรับใบอนุญาต ผูรับอนุญาต ผูทํา ผูนํา
เขา ผูจําหนาย หรือผูมีไวเพื่อจําหนาย แลวแตกรณี”
มาตรา ๕ ให ยกเลิ กความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห งพระราชบั ญญั ติ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ กอ นตราพระราชกฤษฎีก าตามมาตรา ๑๗ ใหสํา นัก งานจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นของตัวแทนของกลุมผูมีสวนไดเสียหรือผูมีประโยชนเกี่ยวของ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๙ เมื่อไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา ๑๘ แลว ใหสํานักงานนําผล
การรับฟงความคิดเห็นนั้นมาประกอบการพิจารณาดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๗ ตอไป”
มาตรา ๖ ให ยกเลิ กความในมาตรา ๒๐ ทวิ แห งพระราชบั ญญั ติ มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ ทวิ ในกรณีที่มีความจําเปนตองทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่แตกตางไปจาก
มาตรฐานที่กําหนด เพื่อใชในราชอาณาจักรเปนครั้งคราว รัฐมนตรีจะอนุญาตเปนการเฉพาะคราว
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ใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตอ ง
เปนไปตามมาตรฐาน ตามมาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศ ไมวาจะต่ํากวา
หรือสูงกวามาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได
มาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศตามวรรคหนึ่งจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ และการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาวจะตองเปนไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด”
มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๐ ตรี มาตรา ๒๐ จัตวา และมาตรา ๒๐ เบญจ
แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
“มาตรา ๒๐ ตรี เมื่อมีความจําเปนตองทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่แตกตางไปจากมาตรฐาน
ที ่กํ า หนดเพื ่อ ประโยชนใ นการสง ออก ใหผู ทํ า ผลิต ภัณ ฑอ ุต สาหกรรมที ่ม ีพระราชกฤษฎี กา
กําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน แจงตอสํานักงานกอนเริ่มทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นและตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
เมื่อไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานออกใบรับแจงเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูแจง
ในวันที่ไดรับแจง และใหผูแจงเริ่มทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดตั้งแตวันที่ไดรับใบรับแจง
มาตรา ๒๐ จัตวา ในกรณีที่มีขอกําหนดของตางประเทศหรือขอตกลงระหวางประเทศ หรือ
สัญญาระหวางผูสง ออกและผูนํา เขา กํา หนดใหผ ลิต ภัณฑอุต สาหกรรมใดเปน ไปตามมาตรฐาน
หรือ กฎเกณฑข องตา งประเทศหรือ ระหวา งประเทศ จึง จะนํา เขา ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นได
สํานักงานอาจทําความตกลงกับหนวยงานของตางประเทศเกี่ยวกับการใหการรับรองการตรวจสอบ
หรือรับรองผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด ไมวา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นจะมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานหรือไมก็ตาม
และไมวาหนวยงานของตางประเทศนั้นจะเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตาม
มาตรา ๒๐ เบญจ การตรวจสอบหรื อ รั บ รองเกี่ ย วกั บ มาตรฐานตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
คณะกรรมการจะประกาศยอมรั บ มาตรฐานหรื อ การตรวจสอบหรื อ รั บ รองที ่กํ า หนดขึ ้น หรือ
ดําเนินการโดยหนวยงานอื่น หรือมอบหมายหนวยงานอื่นใหดําเนินการตรวจสอบหรือ รับ รอง
หรือกระทําการใดที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบหรือรับรองก็ได ไมวาหนวยงานนั้นจะตั้งอยูในประเทศ
หรือตางประเทศหรือเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตาม ทั้งนี้ โดยประกาศมาตรฐาน รายชื่อของ
หนวยงานที่ดําเนินการตรวจสอบหรือรับรอง ชนิดของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หองปฏิบัติการ
และขอบเขตของการตรวจสอบหรือรับรองที่เกี่ยวของในราชกิจจานุเบกษา”
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มาตรา ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๑ ตรี แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
“มาตรา ๒๑ ตรี การอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ทวิ หรือมาตรา ๒๑ ทวิ รัฐมนตรีอาจมอบอํานาจ
ให เ ลขาธิ ก ารสํา นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมเปนผูอนุญาตแทนได”
มาตรา ๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสี่ของมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่ งแก ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญญั ติ มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
“ในกรณีที่มีการแจงเพื่อทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่แตกตางไปจากมาตรฐานที่กําหนดตาม
มาตรา ๒๐ ตรี ให ผู แจ งแสดงเครื่ องหมายหรื อข อความว าผลิ ตภั ณฑ อุ ตสาหกรรมนั้ นเป นผลิ ตภั ณฑ
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออกตามที่คณะกรรมการกําหนดกอนนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมออกจาก
สถานที่ผลิต”
มาตรา ๑๐ ให เพิ่ มความต อไปนี้ เป นมาตรา ๓๖/๑ แห งพระราชบั ญญั ติ มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
“มาตรา ๓๖/๑ หามมิใหผูใดโฆษณา จําหนาย หรือมีไวเพื่อจําหนายซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
โดยรูอยูวาเปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ทําขึ้นเพื่อการสงออกตามมาตรา ๒๐ ตรี เวนแตเปนการ
จําหนายเพื่อการสงออก”
มาตรา ๑๑ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น มาตรา ๓๙ ตรี แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
“มาตรา ๓๙ ตรี เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมีอํานาจสั่งเพิกถอน
ใบรับแจงตามมาตรา ๒๐ ตรี เมื่อปรากฏวาผูแจงไมสงออกซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ทําขึ้น
ไมวาในกรณีใด ๆ หรือสงออกแลวแตถูกสงกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก หรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๓ วรรคสี่ หรือหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๒๐ ตรี”
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่ งแก ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญญั ติ มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ อุ ตสาหกรรม (ฉบั บที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๑ คําสั่งตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙ ทวิ หรือมาตรา ๓๙ ตรี
ใหสํานักงานแจงเปนหนังสือใหผูถูกสั่งพักใชใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอนการอนุญาต
หรือเพิกถอนใบรับแจงทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวผูถูกสั่งดังกลาว ใหปดหนังสือไว ณ สถานที่ที่ระบุ
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ไวในใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หรือใบรับแจง แลวแตกรณี และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําสั่งนั้น
แลวตั้งแตวันปดหนังสือ”
มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๓) ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อวา
(ก) ไมเปนไปตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ มาตรา ๒๐ ตรี มาตรา
๒๑ มาตรา ๒๑ ทวิ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
(ข) ไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๒๐ ทวิ
วรรคสอง มาตรา ๒๐ ตรี วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๑ ทวิ วรรคสอง
(ค) เปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ใชหรือแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอันเปนการฝาฝน
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๕ หรือ
(ง) เปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกที่ถูกเพิกถอนใบรับแจงตามมาตรา ๓๙
ตรี”
มาตรา ๑๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๒/๑) ของมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑
“(๒/๑) ในกรณีที่เปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกที่ถูกเพิกถอนใบรับแจงตาม
มาตรา ๓๙ ตรี คณะกรรมการอาจสั่งใหทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นใหสิ้นสภาพได”
มาตรา ๑๕ ให ยกเลิ กความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๘ ทวิ แห งพระราชบั ญญั ติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๘ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสอง
ป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๘ ทวิ ผู ใ ดทํ า หรื อ นํ า เข า มาในราชอาณาจั ก รซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมตาม
มาตรา ๒๐ ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ ตรี วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๑ ทวิ วรรคหนึ่ง โดยไมไดรับ
อนุ ญาตหรือ ไมไ ดแ จง หรือ ฝา ฝน หรือ ไมป ฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑห รือ เงื่อ นไขที่ ค ณะกรรมการ
กําหนดตามมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง มาตรา ๒๐ ตรี วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๑ ทวิ วรรคสอง
แลวแตกรณี หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ วรรคสองหรือวรรคสี่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๖ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น มาตรา ๔๘ ตรี แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
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“มาตรา ๔๘ ตรี ผู ใ ดทํ า รายงานการตรวจสอบการทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ตสาหกรรมหรื อ การ
ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขึ้นทั้งฉบับหรือแตสวนหนึ่งสวนใด เติม หรือตัดทอน
ขอความ หรือแกไขดวยประการใดในรายงานดังกลาวอันเปนเท็จ เพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาการทําผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นเปนไปตามมาตรฐาน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือน
ถึงหาป และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงสองลานบาท”
มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๐ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ มาตรา
๓๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
มาตรา ๕๑ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม
เดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๙ ให ยกเลิ กมาตรา ๕๓ แห งพระราชบั ญญั ติ มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ อุ ตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑
มาตรา ๒๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิ ตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบั บที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๓๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๔ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๓๕ ตองระวางโทษดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เปนผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน
หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๒) ในกรณีที่เปนผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๕๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๖/๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๗ ตรี แห งพระราชบั ญญั ติ มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๓๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๗ ตรี บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษ
ปรับหรือโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน ใหเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได
เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรี ยบเทียบแลว ให ถือวาคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”
มาตรา ๒๓ ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ และใหใชอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๒๔ บรรดาประกาศที่ออกตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหย ัง คงใชบั งคั บได ต อไปเท าที่ ไม ขั ดหรื อแย งกั บบทบั ญญั ติ แห งพระราชบั ญญั ติ นี้ จนกว าจะมี
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ในเรื่องนั้น ๆ ใชบังคับ
มาตรา ๒๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม
(๑) ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖

ฉบับละ

๑๐,๐๐๐

บาท

(๒) ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐

ฉบับละ

๑๐,๐๐๐

บาท

(๓) ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑

ฉบับละ

๑๐,๐๐๐

บาท

(๔) ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔

ฉบับละ

๕,๐๐๐

บาท

(๕) ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕

ฉบับละ

๕,๐๐๐

บาท

(๖) ใบแทนใบอนุญาต

ฉบับละ

๑,๐๐๐

บาท
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หมายเหตุ : - เหตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ พ ระราชบั ญญั ติ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมและคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยังไมครอบคลุมถึงอํานาจทําความตกลง
กับตางประเทศเกี่ยวกับการใหการรับรองการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การตรวจสอบ
การทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือการยอมรับมาตรฐานหรือการตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรฐานในเรื่อง
ดังกลาว ประกอบกับสมควรลดขั้นตอนการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตอง
เปนไปตามมาตรฐานในปจจุบัน เพื่อใหสามารถเรงรัดการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดทัน
ตอสภาพสังคมที่มีการแขงขันและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตลอดจนปรับปรุงขั้นตอนในการสงออกจาก
ระบบอนุญาตเปนระบบแจงซึ่งจะไมสงผลกระทบดานคุณภาพของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เนื่องจากการ
ทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมพื่ อ การส ง ออกจะต อ งเป น ไปตามมาตรฐานของประเทศผู นํ า เข า อยู แ ล ว
นอกจากนี้ อัตราโทษสําหรับความผิดบางประการและอัตราคาธรรมเนียมที่ใชอยูในปจจุบันยังไมเหมาะสม
รวมทั้งการมอบอํานาจของรัฐมนตรียังไมมีความชัดเจน สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องดังกลาว
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

