กฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใชและวัสดุไฟฟา
[กฎหมาย ฉบับที่ 234 ป ค.ศ. 1961/ คําแปลฉบับชั่วคราว]
เนื้อหา
ตอนที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป (มาตรา 1-2)
ตอนที่ 2 รายงานการประกอบกิจการ (มาตรา 3-7)
ตอนที่ 3 การประเมินความสอดคลองของเครื่องใชและวัสดุไฟฟา (มาตรา 8-26)
ตอนที่ 4 ขอจํากัดในการจําหนาย (มาตรา 27-28)
ตอนที่ 5 หนวยงานประเมินความสอดคลองที่ไดรับอนุญาต
สวนที่ 1 หนวยงานประเมินความสอดคลองที่ไดรับอนุญาต (มาตรา 29-42.2)
สวนที่ 2 หนวยงานประเมินความสอดคลองที่ไดรับอนุมัติ (มาตรา 42.3-42.4)
ตอนที่ 5-2 ระเบียบในการปองกันอันตราย (มาตรา 42-3 – 42-4)
ตอนที่ 6 บทบัญญัติอื่นๆ (มาตรา 43-56)
ตอนที่ 7 บทลงโทษ (มาตรา 57-61)
ตอนที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป
(วัตถุประสงค)
มาตรา 1
กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการผลิต การจําหนาย ของเครื่องใชและวัสดุไฟฟา เพื่อสงเสริม
กิจกรรมการประกอบธุรกิจโดยสมัครใจ เพื่อมั่นใจในความปลอดภัยของเครื่องใชและวัสดุไฟฟาและปองกัน
อันตรายและคลื่นรบกวนที่เปนผลมาจากเครื่องใชและวัสดุไฟฟา
(คําจํากัดความ)
มาตรา 2
1. “เครื่องใชและวัสดุไฟฟา” ที่ใชในกฎหมายฉบับนี้กําหนดคํานิยามดังตอไปนี้
(1) สวนของอุปกรณไฟฟาที่ใชทั่วไป (“อุปกรณไฟฟาที่ใชทั่วไป” ตามที่ระบุในมาตรา 38 วรรค 1
ของกฎหมายการใชประโยชนจากอุตสาหกรรมไฟฟา [กฎหมายฉบับที่ 170 ป ค.ศ. 1964]) หรือ
เครื่องจักร เครื่องใช หรือวัสดุที่เกี่ยวของกับการเชื่อมตอ ตามที่กําหนดโดยคําสั่งคณะรัฐมนตรี;
(2) เครื่องกําเนิดไฟฟากําลังชนิดเคลื่อนที่ได ตามที่กําหนดโดยคําสั่งคณะรัฐมนตรี
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2. “เครื่องใชและวัสดุไฟฟาที่กําหนด” ที่ใชในกฎหมายฉบับนี้อางถึงเครื่องใชและวัสดุไฟฟา ซึ่งอาจเปน
สาเหตุใหเกิดอันตรายหรือเกิดคลื่นรบกวนอันเนื่องมาจากโครงสราง วิธีการใช หรือเงื่อนไขอื่นของการ
ใช ตามที่กําหนดโดยคําสั่งคณะรัฐมนตรี
ตอนที่ 2 รายงานการประกอบกิจการ
(รายงานการประกอบกิจการ)
มาตรา 3
บุคคลที่ประกอบธุรกิจการผลิตหรือการนําเขาเครื่องใชและวัสดุไฟฟา
จะตองรายงานประเภทของ
ผลิตภัณฑเครื่องใชและวัสดุไฟฟาตามที่กําหนดโดยคําสั่งกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม ตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม (METI) (ซึ่งตอไปจะเรียกวา “คําสั่ง METI” )
ภายใน 30 วันนับตั้งแตเริ่มประกอบธุรกิจ ในเรื่องดังตอไปนี้
1. ชื่อหรือชื่อทางการคา ที่อยู และในกรณีที่เปนนิติบุคคลใหใชชื่อของผูแทน;
2. ประเภทของผลิตภัณฑเครื่องใชและวัสดุไฟฟา ตามที่กําหนดในคําสั่ง METI;
3. ชื่อและสถานที่/ สาขาหรือที่ตั้งของสถานประกอบการ ที่ผลิตเครื่องใชและวัสดุไฟฟาที่เกี่ยวของ (ใน
กรณีของบุคคลที่ประกอบธุรกิจการนําเขาเครื่องใชและวัสดุไฟฟา ใหระบุชื่อหรือชื่อทางการคา และที่
อยูของผูผลิตของเครื่องใชและวัสดุไฟฟาที่เกี่ยวของ).
(การครอบครอง)
มาตรา 4
1. บุคคลใดทํารายงานภายใตบทบัญญัติตามมาตราที่กลาวขางตน (ซึ่งตอไปจะเรียกวา “การรายงานของ
ผูขาย”) ที่กําหนดธุรกิจทั้งหมดสําหรับการทํารายงานตอบุคคลอื่น หรือในกรณีที่มีการไดรับมรดก การ
รวมกิจการหรือแยกตัว (รายงานเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับการแยกกิจการจากที่ไดรับมรดกทั้งหมด) ที่
เกี่ยวของกับรายงานการของผูขาย ผูไดมาซึ่งการรายงานการประกอบกิจการทั้งหมด ผูรับมรดก (กรณี
มีการไดรับมรดกรวมกัน จะมีผูเดียวเทานั้นที่ไดรับการเห็นพองอยางเปนเอกฉันทจากผูที่ไดรับมรดก
ทั้งหมด) นิติบุคคลที่ไดรวมกิจการที่มีอยูหรือจัดตั้งขึ้นใหมอันเนื่องจากผลของการรวมกิจการ หรือนิติ
บุคคลที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวของ อันเนื่องมาจากผลของการแยกกิจการจะตองมี
หนาที่ในการทํารายงานการประกอบกิจการดวย
2. บุคคลใดมีหนาที่ตองทํารายงานตามความในวรรคกอนหนานี้ จะตองทํารายงานตามความเปนจริง
พรอมดวยเอกสารเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมโดยทันที
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(รายงานการเปลี่ยนแปลง)
มาตรา 5
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามมาตรา 3 ขอ 1 ถึง 3 การรายงานของผูขายจะตองรายงานการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมโดยทันที อยางไรก็
ตาม จะไมใชบังคับในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดที่ไมสําคัญ ตามที่กําหนดในคําสั่ง METI
(รายงานการเลิกประกอบกิจการ)
มาตรา 6
เมื่อเลิกประกอบกิจการจะตองจัดทํารายงานการเลิกประกอบกิจการดวย
โดยผูประกอบการจะตอง
รายงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมโดยทันที
(การจัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของในการรายงาน)
มาตรา 7
บุคคลใดก็ตามอาจรองขอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมใหจัดหาขอมูลที่
เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว ตามที่ระบุในมาตรา 3 ขอ 1 และ 2
ตอนที่ 3 การประเมินความสอดคลองของเครื่องใชและวัสดุไฟฟา
(เงื่อนไขการปฏิบัติตามขอกําหนด)
มาตรา 8
1. การรายงานของผูขายที่มีการผลิตหรือนําเขาซึ่งเครื่องใชและวัสดุไฟฟา
ประเภทของผลิตภัณฑที่
กําหนดในรายงานซึ่งทําขึ้นตามความในมาตรา 3 (ซึ่งตอไปจะเรียกวา “ประเภทของผลิตภัณฑที่
กําหนดในรายงาน”) จะตองเปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิค ตามที่กําหนดในคําสั่ง METI (ซึ่งตอไป
จะเรียกวา “ขอกําหนดทางเทคนิค”). อยางไรก็ตาม จะไมใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้
(1) เมื่อไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม ใหผลิต
หรือนําเขาเครื่องใชและวัสดุไฟฟาที่มีการใชในกรณีพิเศษ
(2) มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตหรือนําเขาเพื่อใชในการทดลองเทานั้น
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2. การรายงานของผูขายที่ดําเนินการทดสอบกับเครื่องใชและวัสดุไฟฟาที่มีการผลิตหรือนําเขา ตามที่ระบุ
ในวรรค 1 ตามคําสั่ง METI จะตองจัดเตรียมและจัดเก็บบันทึกการทดสอบไวดวย (ไมรวมถึงเครื่องใช
และวัสดุไฟฟาที่ผลิตหรือนําเขามาโดยมีเงื่อนไขดังที่ไดกลาวไวในวรรคกอน)
(การประเมินความสอดคลองของเครื่องใชและวัสดุไฟฟาที่กําหนด)
มาตรา 9
เมื่อเครื่องใชและวัสดุไฟฟาที่กําหนดในวรรค 1 ของมาตรา 8 เกี่ยวของกับการผลิตหรือนําเขาเปนเครื่องใช
และวัสดุไฟฟาที่กําหนด (ไมรวมถึงเครื่องใชและวัสดุไฟฟาที่ผลิตหรือนําเขามาโดยมีเงื่อนไขดังที่ไดกลาวไว
แลวกอนหนานี้) การรายงานของผูขายจะตองมีการประเมินเครื่องใชและวัสดุไฟฟากอนการจําหนายโดย
หนวยงานที่ไดรับอนุญาตหรือไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม
ตามความในวรรคตอไปในขอใดขอหนึ่งดังนี้ (ตอไปจะเรียกวา “การประเมินความสอดคลอง”) ไดรับ
หนังสือรับรองตามที่กําหนดในวรรคนั้น อยางไรก็ตาม จะไมใชบังคับในกรณีที่หนังสือรับรองตามที่กําหนด
ในวรรคที่เกี่ยวของกับขอ 2 ไดมีการดําเนินการไปแลว หากชวงเวลาที่กําหนดโดยคําสั่งคณะรัฐมนตรีที่
คํานวณจากวันที่หนังสือรับรองที่เกี่ยวของยังไมไดรับการอนุญาตสําหรับแตละประเภทของเครื่องใชและ
วัสดุที่กําหนดหรือเอกสารที่กําหนดโดยคําสั่ง METI ใหมีความเทียบเทากับหนังสือรับรองที่ไดมีการ
ดําเนินการแลว
(1) เครื่องใชและวัสดุไฟฟาที่กําหนด
(2) การทดสอบการใชเครื่องใชและวัสดุไฟฟาที่กําหนด เครื่องมือในการทดสอบ และเรื่องอื่นๆตามที่
กําหนดในคําสั่ง METI ตองระบุในรายงานโรงงานของผูขาย หรือที่ตั้งของสถานประกอบการที่
เกี่ยวของกับเครื่องใชและวัสดุไฟฟาที่กําหนด
2. หนวยงานที่ไดรับอนุญาตหรือไดรับอนุมัติตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง จะตองประเมินในเรื่องที่กําหนด
ในแตละขอของวรรคนั้น ตามคําสั่ง METI และหากเห็นวาเปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิคและ
ขอกําหนดอื่นๆ ที่ระบุในขอ 2 ของวรรคนั้นแลว จะตองสามารถออกรายงานของผูขายที่เกี่ยวของใน
สวนที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองเพื่อใหมีผลตามคําสั่ง METI
(การแสดงเครื่องหมาย)
มาตรา 10
1. หากการรายงานของผูขายไดมีการดําเนินการตามเงื่อนไขตามความในมาตรา 8 วรรค 2 ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดทางเทคนิคของประเภทของผลิตภัณฑสําหรับเครื่องใชและวัสดุไฟฟาดังระบุใน
รายงาน ผูขายอาจแสดงเครื่องหมายตามวิธีการที่กําหนดในคําสั่ง METI บนเครื่องใชและวัสดุไฟฟาที่
เกี่ยวของ (ในกรณีของเครื่องใชและวัสดุไฟฟาที่กําหนดตาม มาตรา 8 วรรค 2 และมาตรา 9 วรรค 1)
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2. หากการรายงานของผูขายไมไดแสดงเครื่องหมายบนประเภทของผลิตภัณฑเครื่องใชและวัสดุไฟฟา
ตามความที่กําหนดในวรรคกอนหนานี้ หามมิใหผูใดแสดงเครื่องหมายดังกลาวบนเครื่องใชและวัสดุ
ไฟฟาที่กําหนดตามวรรคนั้น หรือเครื่องหมายอื่นที่คลายกัน

(คําสั่งสําหรับการปรับปรุงใหดีขึ้น)
มาตรา 11
เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมเห็นวาการรายงานของผูขายมีการฝาฝน
ตามความในมาตรา 8 วรรค 1 รัฐมนตรีอาจสั่งการใหนํามาตรการที่จําเปนมาใชเพื่อปรับปรุงการผลิต การ
นําเขา หรือวิธีการทดสอบ ของเครื่องใชและวัสดุไฟฟา หรือวิธีสําหรับการปฏิบัติงานอื่นๆ
(การหามแสดงเครื่องหมาย)
มาตรา 12
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ
การคาและอุตสาหกรรมอาจหามแสดงเครื่องหมายบนชนิดของ
ผลิตภัณฑเครื่องใชและวัดสุไฟฟา ตามความในมาตรา 10 วรรค 1 เปนเวลา 1 ปหรือนอยกวา ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ประเภทของเครื่องใชและวัสดุไฟฟาที่ระบุในรายงานการผลิตหรือนําเขาตามการรายงานของผูขายที่ไม
เปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิค (ไมรวมถึงการผลิตหรือการนําเขาเครื่องใชและวัสดุไฟฟาซึ่งเปนไป
ตามมาตรา 8 วรรค 1) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมเห็นวามีความ
จําเปนอยางยิ่งเพื่อปองกันอันตรายหรือคลื่นรบกวนจากประเภทของผลิตภัณฑเครื่องใชและวัสดุไฟฟา
ที่เกี่ยวของซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิค
(2) ประเภทของผลิตภัณฑเครื่องใชและวัสดุไฟฟาที่กําหนดในรายงานการผลิตหรือนําเขาที่รายงานโดย
ผูขาย มีการฝาฝนตามความในมาตรา 8 วรรค 2 หรือ มาตรา 9 วรรค 1
(3) ประเภทของผลิตภัณฑที่ระบุในรายงานมีการฝาฝนคําสั่งตามความในมาตรากอนหนานี้ที่เกี่ยวของกับ
ประเภทของผลิตภัณฑเครื่องใชและวัสดุไฟฟาที่ระบุในรายงานการการผลิตหรือนําเขาตามการ
รายงานของผูขาย
ยกเลิก มาตรา 13 ถึง 16
ตอนที่ 4 ขอจํากัดในการจําหนาย
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(ขอจํากัดในการจําหนาย)
มาตรา 27
1. หามมิใหผูใดผลิต นําเขา หรือจําหนายเครื่องใชและวัสดุไฟฟา จําหนายหรือมีวัตถุประสงคเพื่อ
จําหนายเครื่องใชและวัสดุไฟฟา โดยไมไดแสดงเครื่องหมายตามที่ระบุในมาตรา 10 วรรค 1
2. บทบัญญัติในวรรคกอนหนานี้ จะไมใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้
(1) กรณีของการจําหนายหรือมีวัตถุประสงคเพื่อจําหนายเครื่องใชและวัสดุไฟฟาเพื่อใชสําหรับการ
ใชในกรณีพิเศษซึ่งไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ
การคาและ
อุตสาหกรรม
(2) กรณีของการจําหนายหรือมีวัตถุประสงคเพื่อจําหนายเครื่องใชและวัสดุไฟฟาซึ่งไดรับความ
เห็นชอบตามที่ระบุในมาตรา 8 วรรค 1 ขอ 1
(ขอจํากัดการใช)
มาตรา 28
1. หามมิใหผูดําเนินธุรกิจสาธารณูปโภคไฟฟาที่ระบุในกฎหมายการใชประโยชนจากอุตสาหกรรมไฟฟา
ตามมาตรา 2 วรรค 1 ขอ 10 หามมิใหผูใดติดตั้งเครื่องอํานวยความสะดวกไฟฟานั้นสําหรับใชสวนตัว
ตามที่ระบุในมาตรา 38 วรรค 4 ของกฎหมายนั้น หามมิใหผูชํานาญพิเศษดานไฟฟาตามที่ระบุใน
กฎหมายผูชํานาญพิเศษดานไฟฟา (กฎหมาย ฉบับที่ 139 ป ค.ศ.1960) ตามมาตรา 2 วรรค 4 หามมิ
ใหผูชํานาญพิเศษดานไฟฟาสําหรับประเภทพิเศษตามที่ระบุในมาตรา 3 วรรค 3 ของกฎหมายนั้น และ
หามมิใหวิศวกรไฟฟาที่ไดรับอนุญาตตามที่ระบุในมาตรา 3 วรรค 4 ของกฎหมายนั้น ใชเครื่องใชและ
วัสดุไฟฟาอื่นใดที่นอกเหนือไปจากที่แสดงเครื่องหมายตามที่กําหนดในมาตรา 10 วรรค 1 ในการ
ติดตั้งหรือการดัดแปลงอุปกรณไฟฟาที่ทําขึ้นสําหรับกฎหมายสาธารณูปโภคไฟฟาตามมาตรา 2 วรรค
1 ขอ 14
2. บุคคลใดก็ตามประกอบธุรกิจการผลิตของผลิตภัณฑดังกลาวตามที่กําหนดโดยคําสั่งคณะรัฐมนตรี ใช
ผลิตภัณฑของเครื่องใชและวัสดุไฟฟาเปนชิ้นสวนหรือสวนประกอบ
จะตองไมใชเครื่องใชและวัสดุ
ไฟฟาที่นอกเหนือไปจากที่แสดงเครื่องหมายตามที่ระบุในมาตรา 10 วรรค 1
3. ความในวรรค 2 ของมาตรากอนหนานี้จะใชบังคับโดยอนุโลมตามกรณีในสองวรรคขางตน
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ตอนที่ 5 หนวยงานประเมินความสอดคลองที่ไดรับอนุญาต
สวนที่ 1 หนวยงานประเมินความสอดคลองที่ไดรับอนุญาต
(การอนุญาต)
มาตรา 29
1. หนวยงานที่ใหการอนุญาตตามความในมาตรา 9 วรรค 1 จะตองเริ่มดําเนินการจากการยื่นคํารอง โดย
บุคคลซึ่งมีความประสงคที่จะนําการประเมินความสอดคลองไปปฏิบัติตามคําสั่ง METI สําหรับแตละ
ประเภทของผลิตภัณฑตามที่กําหนดในคําสั่ง METI (ยกเวนในกรณีที่บุคคลซึ่งจะนําการประเมินความ
สอดคลองไปใชกับธุรกิจที่มีตั้งอยูตางประเทศ)
2. เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมเห็นวามีความจําเปนภายหลังจากไดรับ
การยื่นคําขอตามที่ระบุในวรรคกอนหนานี้ รัฐมนตรีอาจจะใหจัดตั้งสถาบันแหงชาติวาดวยเทคโนโลยี
และการตรวจประเมิน (ตอไปนี้จะเรียกวา “สถาบันแหงชาติ”) ซึ่งเปนองคกรอิสระ ดําเนินการสํารวจ
ความจําเปน ไมวาจะเกี่ยวของกับการยื่นคําขอตามแตละวรรคในมาตรา 31 หรือไมก็ตาม
(การขาดคุณสมบัติ)
มาตรา 30
ผูใดก็ตามเขาขายขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้จะไมสามารถไดรับการอนุญาตตามที่ระบุในมาตรา 9 วรรค 1 ได
(1) ผูใดฝาฝนตามความในกฎหมายฉบับนี้หรือถูกควบคุมตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้ ถูกตัดสินใหจาย
คาปรับหรือถูกลงโทษ จะไมไดรับการอนุญาตเปนเวลาอยางนอย 2 ป นับตั้งแตมีคําตัดสินหรือถูกสั่งพัก
ใช
(2) ผูใดก็ตามเปนหนวยงานที่ใหการอนุญาตโดยรัฐมนตรี ถูกยกเลิกตามความในมาตรา 41 ผูนั้นจะไมได
รับอนุญาตเปนเวลาอยางนอย 2 ป นับจากวันที่ถูกสั่งยกเลิก
(3) นิตบิ ุคคลซึ่งเปนเจาหนาที่ มีการประกอบกิจการใหถือวาเขาขายสองขอที่กลาวมาขางตน
(หลักเกณฑสําหรับการอนุญาต)
มาตรา 31
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมจะไมอนุญาตคําขอ เวนแตรัฐมนตรีจะเห็นวา
การยื่นคําขอเพื่อขออนุญาตตามที่ระบุในมาตรา 9 วรรค 1 เปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ผูยื่นคําขอในการครอบครองมีสถานะทางการเงินที่พอเพียง และมีความสามารถที่จะนําการประเมิน
ความสอดคลองไปปฏิบัติไดอยางถูกตองและไมมีปญหา
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(2) หากผูยื่นคําขอเปนนิติบุคคล องคประกอบของเจาหนาที่และสมาชิกตามที่กําหนดในคําสั่ง METI เปน
นิติบุคคลที่ไมมีความเสี่ยงตอการดําเนินการทําใหเกิดความลาชาตอการประเมินความสอดคลอง
(3) นอกจากหลักเกณฑที่กําหนดในขอกอนหนานี้ ผูยื่นคําขอตามขอกําหนดที่กําหนดโดยคําสั่ง METI
จะตองไมมีความเสี่ยงตอการนําการประเมินความสอดคลองไปใชอยางไมเปนธรรม
(การขออนุญาตใหม)
มาตรา 32
1. หากการขออนุญาตที่กําหนดตามความในมาตรา 9 วรรค 1 ไมดําเนินการขออนุญาตใหมภายใน 3 ป
ตามคําสั่งรัฐมนตรี การอนุญาตจะสิ้นสุดลงเมื่อถึงกําหนด
2. บทบัญญัติที่กลาวไวในสามมาตราขางตนจะใชบังคับโดยอนุโลมกับการขออนุญาตใหมตามที่ระบุไว
ในวรรคกอนหนานี้
(เงื่อนไขในการประเมินความสอดคลอง)
มาตรา 33
1. เมื่อบุคคลใดไดรับอนุญาตตามความในมาตรา 9 วรรค 1 (ตอไปจะเรียกวา “หนวยงานประเมินความ
สอดคลองที่ไดรับอนุญาต”) ถูกรองขอใหดําเนินการประเมินความสอดคลอง หนวยงานประเมินความ
สอดคลองที่ไดรับอนุญาตจะตองดําเนินการประเมินความสอดคลองโดยไมรีรอ เวนแตจะมีเหตุผลที่ไม
สามารถดําเนินการได
2. หนวยงานประเมินความสอดคลองที่ไดรับอนุญาตจะตองดําเนินการประเมินความสอดคลองอยางเปน
ธรรมโดยใชวิธีตามขอกําหนดทางเทคนิค
(การเปลี่ยนแปลงที่อยูในการประกอบกิจการ)
มาตรา 34
เมื่อหนวยงานประเมินความสอดคลองที่ไดรับอนุญาตมีการเปลี่ยนสถานที่ประกอบกิจการขณะที่มีการ
ประเมินความสอดคลอง จะตองแจงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมกอน
วันที่จะทําการเปลี่ยนแปลงอยางนอย 2 สัปดาห

(กฎของการดําเนินการ)
มาตรา 35
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1. หนวยงานประเมินความสอดคลองที่ไดรับอนุญาตจะตองกําหนดกฎของการดําเนินการเพื่อใชสําหรับ
การประเมินความสอดคลอง (ตอไปจะเรียกวา “กฎของการดําเนินการ”) และจะตองแจงตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมกอนที่จะมีแผนดําเนินการประเมินความ
สอดคลอง บทบัญญัตินี้จะใชบังคับเมื่อมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกฎการดําเนินการ
2. เรื่องที่กําหนดในกฎการดําเนินการจะตองระบุไวในคําสั่ง METI
(การพักใชหรือการยกเลิกการดําเนินการ)
มาตรา 36
เมื่อหนวยงานประเมินความสอดคลองที่ไดรับอนุญาตตองการพักใชหรือยกเลิกการประเมินทั้งหมดหรือ
บางสวนของการดําเนินการประเมินความสอดคลอง
จะตองแจงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ
การคาและอุตสาหกรรมตามคําสั่ง METI
ยกเลิก มาตรา 37 ถึง 39
(การออกคําสั่งในการปฏิบัติ)
มาตรา 40
เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมเห็นวาหนวยงานประเมินความสอดคลองที่
ไดรับอนุญาตไมสามารถปฏิบัติบทบัญญัติตามความในขอใดขอหนึ่งของมาตรา 31 ได รัฐมนตรีอาจสั่งการ
ใหนํามาตรการที่จําเปนมาใชเพื่อใหปฏิบัติตามบทบัญญัติน้นั
(คําสั่งสําหรับการปรับปรุง)
มาตรา 40-2
เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมเห็นวาหนวยงานประเมินความสอดคลองที่
ไดรับอนุญาตฝาฝนตามความในมาตรา 33 รัฐมนตรีอาจจะสั่งการใหดําเนินการประเมินความสอดคลอง
หรือนํามาตรการที่จําเปนมาใชเพื่อปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน รวมถึงวิธีการประเมินความสอดคลอง
(การยกเลิกการอนุญาต)
มาตรา 41
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมอาจสั่งยกเลิกการอนุญาต หรืออาจสั่งการพัก
ใชการดําเนินการประเมินความสอดคลองทั้งหมดหรือบางสวนตามเวลาที่รัฐมนตรีกําหนด เมื่อหนวยงานที่
ประเมินความสอดคลองที่ไดรับอนุญาตเขาขายดังขอตอไปนี้
(1) เมื่อหนวยงานประเมินความสอดคลองที่ไดรับอนุญาตเขาขายตามความในมาตรา 30 ขอ 1 หรือ ขอ 3
(2) เมื่อมีการฝนฝนตามความในมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 วรรค 1 มาตรา 36 หรือ มาตรา 42
(3) เมื่อมีการฝาฝนคําสั่งตามความในมาตรา 40
(4) เมื่อมีการฝาฝนเงื่อนไขตามมาตรา 43 วรรค 1
(5) เมื่อการอนุญาตตามที่ระบุในมาตรา 9 วรรค 1 ไดมาโดยการหลอกลวง
(รายละเอียดในเอกสารการบันทึก)
มาตรา 42
1. หนวยงานประเมินความสอดคลองที่ไดรับอนุญาตจะตองจัดเตรียมเอกสารการบันทึกและลง
รายละเอียดในเอกสารนั้น ไดแกเรื่องที่เกี่ยวของกับการประเมินความสอดคลองที่กําหนดโดยคําสั่ง
METI
2. เอกสารสําหรับการบันทึกตามที่กําหนดในวรรคที่ 1 จะตองเปนไปตาม คําสั่ง METI
(การดําเนินการประเมินความสอดคลองโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม)
มาตรา 42-2
1. เมื่อหนวยงานประเมินความสอดคลองที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการประเมินความสอดคลองทั้งหมด
หรือเพียงบางสวนประสบความลําบากในการประเมินอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือกรณี
อื่นๆ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมอาจสั่งการใหมีการดําเนินการ
ประเมินความสอดคลองที่เกี่ยวของทั้งหมดหรือบางสวนหากเห็นวามีความจําเปน
2. ความจําเปนที่กลาวถึงในวรรคแรกนั้น รัฐมนตรีอาจใหจัดตั้งหนวยงานแหงชาติขึ้น หากเห็นวา
หองปฏิบัติการทดสอบดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอไปจะเรียกวา “หองปฏิบัติการทดสอบ
แหงชาติ”) ซึ่งเปนหนวยงานที่ดําเนินการอยางอิสระ หรือ สถาบันแหงชาติไดนําประเมินความ
สอดคลองไปปฏิบัติทั้งหมดหรือบางสวน
3. เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ
การคาและอุตสาหกรรมสั่งการหรือใหจัดตั้งหองปฏิบัติการ
ทดสอบแหงชาติ
หรือสถาบันแหงชาติซึ่งไดนําการประเมินความสอดคลองไปปฏิบัติทั้งหมดหรือ
บางสวนตามความในสองวรรคขางตน มีการถายโอนการดําเนินการประเมินความสอดคลองและเรื่อง
อื่นๆที่จําเปนตามที่กําหนดโดย คําสั่ง METI
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ตอนที่ 2 หนวยงานประเมินความสอดคลองที่ไดรับการอนุมัติ
(การอนุมัติ)
มาตรา 42-3
1. การอนุมัติที่กําหนดตามความในมาตรา 9 วรรค 1 จะดําเนินการโดยเริ่มจากการยื่นคําขอโดยบุคคลซึ่ง
มีความประสงคที่จะนําการประเมินความสอดคลองไปปฏิบัติ (ยกเวนบุคคลที่จะนําการประเมินความ
สอดคลองไปปฏิบัติที่มีสถานประกอบการตั้งอยูในตางประเทศ) ใหเปนไปตามคําสั่ง METI ประเภท
ของผลิตภัณฑที่กําหนดโดยคําสั่ง METI ตามความในมาตรา 29
2. บทบัญญัติตามความในมาตรา 29 วรรค 2 และมาตรา 30 ถึง 32 จะใชบังคับโดยอนุโลมตอการอนุมัติ
ตามความในมาตรา 9 วรรค 1 และมาตรา 33 ถึง 36 มาตรา 40 มาตรา 40-2 และมาตรา 42 โดยจะใช
บังคับโดยอนุโลมกับบุคคลที่ไดรับอนุมัติตามความในมาตรา 9 วรรค 1 (ตอไปจะเรียกวา “หนวยงาน
ประเมินความสอดคลองที่ไดรับการอนุมัติ”) ในกรณีนี้ คําวา “คําสั่ง” ในมาตรา 40 และ มาตรา 402 จะถือวาเทากับ “รองขอ”
คําสั่งยกเลิกการอนุมัติ)
มาตรา 42-4
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมอาจสั่งการยกเลิกการอนุมัติ เมื่อหนวยงาน
ประเมินความสอดคลองที่ไดรับอนุญาตเขาขายในขอดังตอไปนี้
(1) เขาขายตามความในมาตรา 30 ขอ 1 หรือ ขอ 3 ที่ใชบังคับโดยอนุโลมตามวรรค 2 ของมาตรา 423
(2) เมื่อมีการฝาฝนตามความในมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 วรรค 1 มาตรา 36 หรือมาตรา 42
ที่ใชบังคับโดยอนุโลมตามวรรค 2 ของมาตรา 42-3
(3) เมื่อไมปฏิบัติตามการรองขอตามความในมาตรา 40 หรือ มาตรา 40-2 ที่ใชบังคับโดยอนุโลม
ตามวรรค 2 ของมาตรา 42-3
(4) เมื่อมีการฝาฝนเงื่อนไขตามมาตรา 43 วรรค 1
(5) เมื่อการอนุมัติที่ไดมาตามที่กําหนดในมาตรา 9 วรรค 1 ไดมาโดยการหลอกลวง
(6) เมื่อไมปฏิบัติตามคํารองขอที่จัดทําโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ
การคาและ
อุตสาหกรรม ตอการพักใชการประเมินความสอดคลองทั้งหมดหรือบางสวน ตามระยะเวลาที่
รัฐมนตรีกําหนด และเมื่อใดก็ตามหากรัฐมนตรีเห็นวาหนวยงานประเมินความสอดคลองที่ไดรับ
อนุญาตเขาขายขอใดขอหนึ่งดังที่ไดกลาวมาแลว

11/21

2.

3.
4.

5.

(7) เมื่อไมจัดทํารายงานหรือยื่นรายงานที่เปนเท็จ ในกรณีเชนนี้ หากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมเห็นวามีความจําเปน จะสั่งการใหหนวยงานประเมินความ
สอดคลองที่ไดรับอนุมัติยื่นรายงานการดําเนินการ
(8) เมื่อการตรวจสอบไดถูกปฏิเสธ มีการขัดขวาง หรือหลบเลี่ยง หรือการสอบสวนไมไดรับการตอบ
แจงโดยปราศจากเหตุผลใดๆทั้งสิ้น หรือเคยมีการตอบแจงที่เปนเท็จ ในกรณีนี้รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมจะแตงตั้งตัวแทนตามกฎหมายเพื่อมาตรวจสอบ
หรือสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวตามความในมาตรา 46 วรรค 2 ไปยังสํานักงานของ
หนวยงานประเมินความสอดคลองที่ไดรับอนุมัติหรือสถานที่ประกอบกิจการ
(9) เมื่อไมมีความสามารถจายคาธรรมเนียมตามวรรคที่รับรองตามนั้น
คาใชจายที่กําหนดสําหรับการตรวจสอบที่กําหนดในขอ 8 ของวรรคที่แลว (ยกเวนคาใชจายที่พิจารณา
โดยคําสั่งคณะรัฐมนตรี)
จะตองรับผิดชอบโดยหนวยงานประเมินความสอดคลองที่ไดรับอนุมัติให
ตรวจสอบในสวนที่เกี่ยวของ
เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมเห็นวามีความจําเปน รัฐมนตรีอาจสั่ง
การใหจัดตั้งสถาบันแหงชาติเพื่อตรวจสอบหรือสอบสวนตามความในวรรค 1 ขอ 8 ได
เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ
การคาและอุตสาหกรรมไดจัดตั้งสถาบันแหงชาติเพื่อมา
ตรวจสอบหรือทําการสอบสวน ตามความในวรรคที่แลว รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและ
อุตสาหกรรมจะกําหนดสถานที่ในการตรวจสอบหรือเรื่องอื่นๆหากมีความจําเปน และแจงใหสถาบัน
แหงชาตินําไปปฏิบัติ
เมื่อสถาบันแหงชาติไดนําการตรวจสอบหรือการสอบสวนไปปฏิบัติตามความในวรรค 3 ตามคําชี้แนะ
ของรัฐมนตรีตามที่กําหนดในวรรคที่แลว สถาบันแหงชาติจะตองรายงานผลใหรัฐมนตรีทราบดวย
ตอนที่ 5-2 ระเบียบในการปองกันอันตราย

(คําสั่งสําหรับการปองกันอันตราย)
มาตรา 42-5
เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมเห็นวามีความเปนไปไดที่จะเกิดอันตราย
หรือคลื่นรบกวนที่เกิดจากเหตุผลที่จะกลาวถึงในขอตอไปนี้ และเห็นวามีความจําเปนบางอยางเพื่อปองกัน
อันตรายหรือคลื่นรบกวนที่เพิ่มขึ้น รัฐมนตรีอาจสั่งการใหบุคคลที่เกี่ยวของเรียกคืนเครื่องใชและวัสดุไฟฟา
ที่ไดจําหนายไปหรือนํามาตรการที่จําเปนอยางอื่นมาใชเพื่อปองกันอันตรายหรือคลื่นรบกวนจากเครื่องใช
และวัสดุไฟฟาดังกลาว
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(1) เมื่อหนวยงานที่มีการดําเนินการผลิต การนําเขา หรือการจําหนายเครื่องใชและวัสดุไฟฟามีการฝาฝน
ความในมาตรา 27 วรรค 1 และมีการจําหนายเครื่องใชและวัสดุไฟฟา
(2) เมื่อรายงานของผูขายมีการผลิต นําเขา หรือจําหนายผลิตภัณฑเครื่องใชและวัสดุไฟฟาที่กลาวถึงใน
รายงานนั้นไมปฏิบัติตามขอกําหนดทางเทคนิค (ไมรวมถึงการผลิต หรือนําเขาซึ่งปฏิบัติตามเงื่อนไข
ตามความในมาตรา 8 วรรค 1)
ตอนที่ 6 บทบัญญัติอื่นๆ
(เงื่อนไขสําหรับการอนุมัติ)
มาตรา 43
1. เงื่อนไขอาจจะแนบอยูกับการอนุมัติหรือการอนุญาตตามความในมาตรา 8 วรรค 1 ขอ 1 มาตรา 9
วรรค 1 หรือ มาตรา 27 วรรค 2 ขอ 1
2. เงื่อนไขที่กําหนดในวรรคที่แลว จะถูกกําหนดเพื่อใหมั่นใจวาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการอนุมัติหรือการ
อนุญาต และจะตองไมกําหนดเงื่อนไขที่มากเกินความจําเปน ตอการอนุมัติหรืออนุญาต
(การประกาศ)
มาตรา 44
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมจะออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) เมื่อการอนุญาตหรือการอนุมัติไดปฏิบัติตามความในมาตรา 9 วรรค 1
(2) เมื่อมีการหามแสดงเครื่องหมายตามความในมาตรา 12
(3) เมื่อไดรับประกาศตามความในมาตรา 34 (รวมถึงการยื่นคําขอที่ใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 42-3 วรรค 2)
(4) เมื่อไดรับประกาศตามความในมาตรา 36 (รวมถึงการยื่นคําขอที่ใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 42-3 วรรค 2)
(5) เมื่อมีการยกเลิกหรือสั่งพักใชการอนุญาตการประเมินความสอดคลองตามความในมาตรา 41
(6) เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ
การคาและอุตสาหกรรมพิจารณาใหนําการประเมินความ
สอดคลองไปปฏิบัติทั้งหมดหรือเพียงบางสวนตามความในมาตรา 42-2 วรรค 1 หรือพิจารณาไมให
ดําเนินการทั้งหมดหรือเพียงบางสวนที่รัฐมนตรีไดพิจารณาไปแลว
(7) เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมพิจารณาใหจัดตั้งหองปฏิบัติทดสอบ
แหงชาติหรือสถาบันแหงชาติเพื่อดําเนินการประเมินความสอดคลองทั้งหมดหรือเพียงบางสวนตาม
ความในมาตรา 42-2 วรรค 2 หรือ เมื่อรัฐมนตรีไดพิจารณาไมตองจัดตั้งหองปฏิบัติทดสอบแหงชาติ
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หรือสถาบันแหงชาติในการดําเนินการประเมินความสอดคลองไปปฏิบัติทั้งหมดหรือบางสวนที่ไดมี
การนําไปปฏิบัติแลว
(8) เมื่อยกเลิกการอนุมัติตามความในมาตรา 42-4 วรรค 1
(การรวบรวมรายงาน)
มาตรา 45
1. ภายใตขอจํากัดที่มีความจําเปนตอการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้
ที่กําหนดโดยคําสั่งคณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมอาจสั่งการใหยอมรับรายงานที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินการจากบุคคลที่ประกอบธุรกิจการผลิต การนําเขา หรือการจําหนายเครื่องใชและวัสดุไฟฟา
หรือบุคคลที่ประกอบธุรกิจตามความในมาตรา 28 วรรค 2
2. ภายใตขอจํากัดที่มีความจําเปนตอการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ
การคาและอุตสาหกรรมอาจสั่งการใหหนวยงานประเมินความสอดคลองที่ไดรับอนุญาตยื่นรายงานที่
เกี่ยวของกับการดําเนินการและการเงิน
(การตรวจสอบเฉพาะที่)
มาตรา 46
1. ภายใตขอจํากัดที่จําเปนตอการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา
และอุตสาหกรรมอาจสั่งการใหผูแทนตามกฎหมายของรัฐมนตรีเขาไปยังสํานักงาน โรงงาน สถาน
ประกอบธุรกิจ รานคา หรือโกดังของบุคคลที่ประกอบธุรกิจการผลิต การนําเขา หรือการจําหนาย
เครื่องใชและวัสดุไฟฟา หรือบุคคลที่ประกอบธุรกิจตามความในมาตรา 28 วรรค 2 เพื่อวัตถุประสงคใน
การตรวจสอบเครื่องใชและวัสดุไฟฟา สมุดจดบันทึก เอกสาร หรือเรื่องอื่นๆ หรือสอบสวนบุคคลที่
เกี่ยวของ
2. ภายใตขอจํากัดที่จําเปนตอการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา
และอุตสาหกรรมอาจสั่งการใหผูแทนตามกฎหมายของรัฐมนตรีเขาไปยังสํานักงาน
หรือสถาน
ประกอบธุรกิจ ของหนวยงานประเมินความสอดคลองที่ไดรับอนุญาต เพื่อวัตถุประสงคในการ
ตรวจสอบเงื่อนไขของการดําเนินงาน สมุดจดบันทึก เอกสาร หรือเรื่องอื่นๆ หรือสอบสวนบุคคลที่
เกี่ยวของ
3. เจาหนาที่ผูมีสวนเกี่ยวของกับการตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุหรือการสอบสวนตามความในสองวรรค
ขางตน จะตองนําหนังสือรับรองมาแสดงความเปนเจาหนาที่และแสดงหนังสือรับรองนั้นตอบุคคลที่
เกี่ยวของ
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4. เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมเห็นวามีความจําเปน รัฐมนตรีอาจสั่ง
การใหจัดตั้งสถาบันแหงชาติมาตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุ หรือทําการสอบสวนตามความในวรรค 1
หรือ 2
5. เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมไดจัดตั้งสถาบันแหงชาติตรวจสอบ ณ
จุดเกิดเหตุ หรือสอบสวนตามความในวรรคที่แลว รัฐมนตรีจะตองระบุสถานที่ตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุ
และเรื่องอื่นๆ ที่จําเปน และแจงขอเท็จจริงตอสถาบันแหงชาติเพื่อดําเนินการ
6. เมื่อสถาบันแหงชาติไดตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุ หรือสอบสวนตามความในวรรค 4 ตามคําชี้แนะของ
รัฐมนตรีตามที่ระบุในวรรคที่แลว สถาบันแหงชาติจะตองรายงานผลตอรัฐมนตรี
7. เจาหนาที่คนใดก็ตามของสถาบันแหงชาติที่ไดเขาไปมีสวนในการตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุ หรือ
สอบสวนตามความในวรรค 4 จะตองนําหนังสือรับรองมาแสดงความเปนเจาหนาที่และแสดงหนังสือ
รับรองนั้นตอบุคคลที่เกี่ยวของ
8. หนวยงานที่ตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุที่ไดรับอนุญาตตามความในวรรค 1 หรือ 2 ไมตองอธิบายถึงการ
ขออนุญาตนั้น ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงคของวิธีพิจารณาความอาญา
(การยอมรับเครื่องใชและวัสดุไฟฟา)
มาตรา 46-2
1. การตรวจสอบโดยผานคนกลางซึ่งเปนตัวแทนตามกฎหมายที่ไดรับการแตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมตามความในวรรค 1 ของมาตรา 46 หรือโดยสถาบัน
แหงชาติตามความในวรรค 4 ของมาตรา 46 จะถือวาเครื่องใชและวัสดุไฟฟานั้นมีปญหาอยางมากตอ
การตรวจสอบ ณ จุดตั้งตน รัฐมนตรีอาจสั่งการผูเปนเจาของ หรือผูครอบครองซึ่งสินคาดังกลาวใหยื่น
คําขอภายในเวลาที่กําหนดเปนพิเศษ
2. รัฐบาลญี่ปุน
(หรือรัฐบาลสวนทองถิ่นในกรณีที่การบริหารอยูภายใตอํานาจของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมตามความในวรรคที่แลว ที่ดําเนินการโดยรัฐบาลสวน
ทองถิ่นตามที่กําหนดโดยคําสั่งคณะรัฐมนตรีตามความในมาตรา 55-2) จะตองจายคาชดเชยตอผูเปน
เจาของหรือผูครองครองตอความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามคําสั่งตามความ
ในวรรที่แลว
3. การจายคาชดเชยตอความเสียหายตามความในวรรคที่แลว
จะพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิด
ตามปกติอันเนื่องมาจากผลของคําสั่งตามความในวรรค 1
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(คําสั่งตอสถาบันแหงชาติ)
มาตรา 46-3
เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมเห็นวามีความจําเปนเพื่อใหเกิดความมั่นใจ
ในการปฏิบัติที่เหมาะสมในการตรวจสอบหรือการสอบสวนตามความในมาตรา 42-4 วรรค 3 หรือการ
ตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุ หรือการสอบสวนตามความในมาตรา 46 วรรค 4 รัฐมนตรีอาจสั่งการที่จําเปนตอ
การดําเนินงานที่เกี่ยวของของสถาบันแหงชาติ
ยกเลิก มาตรา 47 และ 48
(การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน)
มาตรา 49
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมจะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
เมื่อมีการประกาศใช แกไขกฎหมาย หรือยกเลิกสวนใดสวนหนึ่งของคําสั่งคณะรัฐมนตรี ตามความใน
มาตรา 2 หรือ มาตรา 28 วรรค 2
(การรองขอใหมีการสืบสวนในเรื่องที่เกี่ยวของกับการจัดการ
แหงชาติ หรือสถาบันแหงชาติ)
มาตรา 50

ที่ดําเนินการโดยหองปฏิบัติการทดสอบ

บุคคลใดก็ตามไมเห็นดวยกับการจัดการ หรือ การไมปฏิบัติตามการประเมินความสอดคลองที่เกี่ยวของ
โดยหองปฏิบัติการทดสอบแหงชาติ หรือสถาบันแหงชาติ อาจรองขอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ
การคาและอุตสาหกรรมดําเนินการสืบสวนตามกฎหมายวาดวยการไตสวนขอคัดคานการบริหารที่ไม
เห็นชอบดวยกฎหมาย (กฎหมายฉบับที่ 160 ป ค.ศ.1962)
(การรับฟงขอคิดเห็นในกระบวนการตอสูตามกฎหมาย)
มาตรา 51
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมจะวินิจฉัย หรือพิจารณาคํารองสําหรับการ
สืบสวน หรือคําคัดคนที่เกี่ยวของกับการจัดการตามความในกฎหมายฉบับนี้ หรือ คําสั่งตามกฎหมาย
ฉบับนี้ตามที่ไดมีการเปดรับฟงขอคิดเห็นหลังจากที่มีการประกาศแจงลวงหนาในชวงเวลาที่เหมาะสม
ตอบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการ
2. ประกาศแจงลวงหนาที่กลาวถึงในวรรค 1 จะตองระบุ วันที่ สถานที่ และชื่อเรื่อง
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3. การรับฟงขอคิดเห็นจากประชาชนในวรรค 1 บุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
จะตองใหโอกาสในการแสดงหลักฐานที่เกี่ยวของและชี้แจงขอคิดเห็นนั้น
(การใชบังคับและการออกคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ
การประเมินความสอดคลอง)
มาตรา 52
1. เมื่อหนวยงานประเมินความสอดคลองที่ไดรับการอนุญาตไมนําการประเมินความสอดคลองไปปฏิบัติ
กับเครื่องใชและวัสดุไฟฟาที่กําหนด สําหรับการผลิต หรือนําเขาตามการรายงานของผูขาย หรือ
รายงานของผูขายมีขอคัดคานเกี่ยวกับผลการประเมินความสอดคลองของหนวยประเมินความ
สอดคลองที่ไดรับอนุญาต อาจนําเสนอรายงานของผูขายตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา
และอุตสาหกรรมเพื่อใหรัฐมนตรีสั่งการใหหนวยประเมินความสอดคลองที่ไดรับอนุญาตนําการ
ประเมินความสอดคลองไปปฏิบัติ หรือ ดําเนินการประเมินความสอดคลองใหม
2. เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมไดรับคําขอตามที่ระบุในวรรคที่แลว
และรัฐมนตรีเห็นวาหนวยงานประเมินความสอดคลองที่ไดรับอนุญาตเกี่ยวของกับคําขอที่มีการฝาฝน
ตามความในมาตรา 33 รัฐมนตรีจะออกคําสั่งตอหนวยงานประเมินความสอดคลองโดยอางถึงคําขอ
ตามความในมาตรา 40-2
3. ในกรณีของคําขอตามความในวรรคที่แลว หากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและ
อุตสาหกรรมตัดสินใจประกาศหรือไมประกาศคําสั่งตามความในมาตรา 40-2 รัฐมนตรีจะแจงรายงาน
ตอผูยื่นคําของโดยทันที
4. สามวรรคขางตนจะใชบังคับโดยอนุโลมกับหนวยงานประเมินความสอดคลองที่ไดรับการอนุมัติ ใน
กรณีดังกลาว “จะสั่งการ” ในวรรค 1 จะปฏิบัติเชนเดียวกับ “จะรองขอ” ในวรรค 2 ของ “มาตรา
33” จะปฏิบัติเชนเดียวกับ “การใชบังคับโดยอนุโลมของมาตรา 33 ตามความในมาตรา 42-3 วรรค
2” ในวรรค 2 และ 3 ของ “มาตรา 40-2” จะปฏิบัติเชนเดียวกับ “การใชบังคับโดยอนุโลมของมาตรา
40-2 ตามความในมาตรา 42-3 วรรค 2” และคําวา “คําสั่ง” จะปฏิบัติเชนเดียวกับ “รองขอ”
(คาธรรมเนียม)
มาตรา 53
1. บุคคลที่ยื่นขอประเมินความสอดคลองตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม
ตามความในมาตรา 42-2 วรรค 1 หรือ ประเมินความสอดคลองโดยหองปฏิบัติการทดสอบแหงชาติ
หรือสถาบันแหงชาติตามความในมาตรา 42-2 วรรค 2 จะตองชําระคาธรรมเนียมตามความเปนจริง
ตามคําสั่งคณะรัฐมนตรี
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2. ในกรณีที่ยื่นขอประเมินความสอดคลองตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม
คาธรรมเนียมที่กลาวถึงในวรรคที่แลวจะเปนรายไดแผนดิน ในกรณีที่ยื่นขอประเมินความสอดคลองตอ
หองปฏิบัติการทดสอบแหงชาติ คาธรรมเนียมจะเปนรายไดของหองปฏิบัติการทดสอบแหงชาติ และใน
กรณีที่การยื่นขอประเมินความสอดคลองตอสถาบันแหงชาติ คาธรรมเนียมที่จัดเก็บจะเปนรายไดของ
สถาบันแหงชาติ
(การปฏิบัติที่เปนพิเศษสําหรับเครื่องใชและวัสดุไฟฟาเพื่อการสงออก)
มาตรา 54
เครื่องใชและวัสดุไฟฟาเพื่อการสงออกอาจไดรับการยกเวนไมตองยื่นขออนุญาตตามกฎหมายฉบับนี้ ตาม
คําสั่งคณะรัฐมนตรี หรืออาจไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
(มาตรการชั่วคราว)
มาตรา 55
ในกรณีของการประกาศใชกฎหมาย การแกไข หรือการยกเลิกคําสั่งคณะรัฐมนตรี หรือ คําสั่ง METI ตาม
ความที่ออกในกฎหมายฉบับนี้ อาจสั่งการโดยคําสั่งคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่ง METI ใหประกาศมาตรการ
ชั่วคราวตามความจําเปนที่เหมาะสมตอการประกาศใช แกไข หรือยกเลิกกฎหมายนั้น
(การดําเนินการที่นําเสนอโดยรัฐบาลสวนทองถิ่น)
มาตรา 55-2
ในสวนของการบริหารจัดการโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมตามกฎหมาย
ฉบับนี้เปนไปตามคําสั่งคณะรัฐมนตรีตามการนําเสนอของรัฐบาลสวนทองถิ่น
(การแตงตั้งตัวแทนของหนวยงาน)
มาตรา 56
เรื่องที่เกี่ยวกับอํานาจในการตัดสินของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมตาม
ความในกฎหมายฉบับนี้ อาจแตงตั้งตัวแทนซึ่งเปนผูอํานวยการสํานักเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม
ดําเนินการแทนตามคําสั่งคณะรัฐมนตรี
ตอนที่ 7 บทลงโทษ
มาตรา 57
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ผูใดก็ตามเขาขายในขอตอไปนี้จะตองถูกจําคุกไมเกิน 1 ป และ/หรือ ระวางโทษปรับเปนเงินไมเกิน 1 ลานเยน
(1) ผูใดก็ตามฝาฝนการแสดงเครื่องหมายตามความในมาตรา 10 วรรค 2
(2) ผูใดก็ตามฝาฝนขอหามตามความในมาตรา 12 (เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับขอ 1)
(3) ผูใดก็ตามที่จําหนาย หรือมีวัตถุประสงคเพื่อจําหนายเครื่องใชและวัสดุไฟฟา มีการฝาฝนตามความ
ในมาตรา 27 วรรค 1
(4) ผูใดก็ตามที่ใชเครื่องใชและวัสดุไฟฟามีการฝาฝนตามความในมาตรา 28 วรรค 1 หรือ 2
(5) ผูใดก็ตามมีการฝาฝนคําสั่งในการพักใชใบอนุญาตดําเนินการตามความในมาตรา 41
(6) ผูใดก็ตามมีการฝาฝนคําสั่งตามความในมาตรา 42-5
มาตรา 58
ผูใดก็ตามเขาขายขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้จะตองระวางโทษปรับไมเกิน 300,000 เยน
(1) ผูใดก็ตามไมจัดทํารายงานตามความในมาตรา 3 หรือทํารายงานเท็จ
(2) ผูใดก็ตามไมดําเนินการทดสอบ ไมจัดทําบันทึกการทดสอบ จัดเตรียมขอมูลการทดสอบปลอม
หรือไมเก็บรักษาบันทึกการทดสอบ ซึ่งเปนการฝาฝนตามความในมาตรา 8 วรรค 2
(3) ผูใดก็ตามไมปฏิบัติตามหนังสือรับรองที่ไดรับ หรือไมเก็บรักษาหนังสือรับรอง ซึ่งเปนการฝาฝนตาม
ความในมาตรา 9 วรรค 1
(4) ผูใดก็ตามไมจัดทําประกาศตามความในมาตรา 36 หรือปลอมแปลงประกาศ
(5) ผูใดก็ตามไมปฏิบัติตามรายละเอียดตามที่ระบุในมาตร 42 วรรค 1 ซึ่งเปนการฝาฝนตามบทบัญญัติ
นั้น มีการจัดทําขอมูลที่เปนเท็จ หรือไมเก็บรักษาสมุดบันทึกขอมูล ซึ่งเปนการฝาฝนตามความใน
มาตรา 42 วรรค 2
(6) ผูใดก็ตามไมจัดทํารายงานตามความในมาตรา 45 วรรค 1 หรือ 2 หรือจัดทํารายงานเท็จ
(7) ผูใดก็ตามปฏิเสธ ขัดขวาง หรือหลบเลี่ยงการตรวจสอบตามความในมาตรา 46 วรรค 1 หรือ 2 หรือไม
ไดรับการตอบแจงโดยปราศจากเหตุผล หรือทําใหเกิดการเขาใจผิดในการสอบสวน ตามความใน
วรรคดังกลาว
(8) ผูใดก็ตามมีการฝาฝนคําสั่งตามที่ไดออกประกาศตามความมฃในมาตรา 46-2 วรรค 1

มาตรา 59
เมื่อตัวแทนของนิติบุคคล เจาหนาที่ของรัฐ ลูกจาง หรือคนงานอื่นๆของนิติบุคคลหรือบุคคลมีการฝาฝน
บทบัญญัติขอใดขอหนึ่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของนิติบุคคลหรือบุคคลที่กลาวถึง
นิติบุคคลที่
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เกี่ยวของจะตองถูกลงโทษตามที่กําหนดในขอนั้นและบุคคลที่เกี่ยวของจะตองถูกลงโทษตามที่ระบุใน
มาตรานั้น หากมีการฝาฝนบทบัญญัติดังตอไปนี้
(1) มาตรา 57 (เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับขอ 2 และ 6) ตองระวางโทษปรับไมเกิน 100 ลานเยน
(2) มาตรา 57 (ไมรวมถึงสวนที่เกี่ยวของกับขอ 2 และ 6) หรือมาตราที่แลว ตองระวางโทษปรับตามที่
กําหนดในแตละมาตรา
มาตรา 60
ผูใดก็ตามไมจัดทําประกาศตามความในมาตรา 4 วรรค 2 มาตรา 5 หรือ มาตรา 6 หรือบุคคลที่จัดทํา
รายงานที่เปนเท็จ จะตองระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 เยน
มาตรา 61
เจาหนาที่ผูใดก็ตามของสถาบันแหงชาติมีการฝาฝนคําสั่งตามความในมาตรา 46-3 จะตองระวางโทษปรับ
ไมเกิน 200,000 เยน
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