
 
 

 
 
 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ... .  เสนอโดย 
คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพ่ือให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ดังนี้ 

๑.๑  หลักการ 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ดังต่อไปนี้ 
(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานให้ออกเป็น

กฎกระทรวงแทนการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓ (๖) มาตรา ๔ (๒) และ (๓)  
มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ ตรี วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ จัตวา 
มาตรา ๒๑ ทวิ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๗ (๓)) 

(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมให้เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีอ านาจ 
ในการประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้ง
ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ด าเนินการตรวจสอบหรือรับรอง ชนิด และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ห้องปฏิบัติการ และขอบเขตของการตรวจสอบหรือรับรองที่ได้รับการยอมรับมาตรฐาน (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๕ และมาตรา ๒๐ เบญจ) 

(๓) แก้ไขเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีหน้าที่ในการเสนอแนะ
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใด
ต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน  รวมทั้ งแก้ ไข เ พ่ิม เติมอ านาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ และการให้กรรมการวิชาการพ้นจากต าแหน่ง 
(เพิ่มมาตรา ๘ และมาตรา ๑๔) 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 



๒ 

 

(๔ ) แก้ไขเ พ่ิมเติมให้คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งตามวาระหรือก่อนวาระ  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ วรรคสองและวรรคสาม) 

(๕) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการวชิาการ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓) 

(๖) แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการในการก ากับดูแลเกี่ยวกับการท าหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ และเพิ่มมาตรา ๒๑ ตรี) 

(๗) ก าหนดให้ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ให้สามารถออกกฎกระทรวงก าหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ของต่างประเทศ หรือระหวา่งประเทศ
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ (เพิ่มมาตรา ๑๗/๑) 

(๘) ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ส่งรายงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ต่อเลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (เพิ่มมาตรา ๒๕ ทวิ (๔)) 

(๙) ก าหนดหลักเกณฑ์การโอนใบอนญุาตกรณีผู้รับใบอนุญาตถึงแก่ความตาย (เพ่ิมมาตรา ๒๖) 
(๑๐) แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตในกรณีไม่แสดงใบอนุญาต หรือไม่ขอรับ  

ใบแทนใบอนุญาต (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๗) 
(๑๑) แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม และการสอบถามข้อเท็จจริงหรือตรวจเอกสารหรือหลักฐาน รวมทั้งการเรียกบุคคลใด  
มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหลักฐาน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔) 

( ๑ ๒ )  แก้ ไขเพ่ิ มเติ มบทบัญญั ติ เกี่ ยวกั บอ านาจของคณะกรรมการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการสั่งด าเนินการกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ยึดหรืออายัดไว้ (แก้ไขเพ่ิมเติม  
มาตรา ๔๖) 

(๑๓) แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษ รวมทั้งการเปรียบเทียบคดีให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๘ ทวิ มาตรา ๔๘ ตรี มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ 
มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๖ ทวิ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๗ ตรี) 
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๑.๒  เหตุผล 

โดยที่กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีปัญหา 
และอุปสรรคบางประการท าให้การด าเนินการตามกฎหมายดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพ่ือให้ 
การก ากับดูแลการท าและการน าเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกัน  
มิให้สินค้าที่ด้อยคุณภาพเข้ามาในประเทศ อันจะเป็นการคุ้มครองประชาชน กิจการอุตสาหกรรม  และ
เศรษฐกิจของประเทศยิ่งขึ้น  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ เกี่ยวกับคณะกรรมการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและคณะกรรมการวิชาการเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มีความต่อเนื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติม
กระบวนการในการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีความกระชับและ รวดเร็วยิ่งขึ้น  
รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการท าและการน าเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ชัดเจน 
และเหมาะสมกับลักษณะการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนแก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษและ  
การเปรียบเทียบคดีให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่  . .) พ.ศ. . .. .  
มีเนื้อหารวม จ านวน ๓๘ มาตรา สรุปสาระส าคัญ ได้ดังน้ี 

๑.๓.๑ แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “มาตรฐาน” โดยก าหนดให้หมายความรวมถึง 
ข้อก าหนดรายการอย่างอื่นอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรีประกาศหรือตามกฎกระทรวง 
(ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓ (๖)) 

๑.๓.๒ แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจและหน้าที่ของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ในการตรวจสอบและควบคุมการท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้  

๑) ก าหนดให้ตรวจสอบและควบคุมการท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมตามที่มีกฎกระทรวงก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ที่ได้รับอนุญาตให้ท าตามมาตรา ๒๐ ทวิ หรือที่ได้รับใบรับแจ้งตามมาตรา ๒๐ ตรี (ร่างมาตรา ๔ แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๔ (๒)) 

๒) ก าหนดให้ตรวจสอบและควบคุมการน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ขอน าเข้ามา
เพ่ือจ าหน่ายในราชอาณาจักรตามที่มีกฎกระทรวงก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ที่ได้รับอนุญาตให้น าเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๑ ทวิ หรือที่ได้รับใบรับแจ้งตามมาตรา ๒๑ ตรี 
(ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔ (๓))  



๔ 

 

๑.๓.๓ แก้ไขเพ่ิมเติมให้เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีอ านาจแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ  
การท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้  (ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๕) 

๑.๓.๔ แก้ไขเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ให้มีหน้าที่พิจารณาก าหนด แก้ไข และยกเลิกมาตรฐานเพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
รวมทั้ง พิจารณาเสนอแนะในการออกกฎกระทรวง พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการให้ท า
หรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ และ
ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘) 

๑.๓.๕ แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งโดยก าหนดให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๓ ปี เมื่อครบก าหนดตามวาระ หากยังมิได้มี 
การแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหนง่เพ่ือด าเนนิงานตอ่ไป
จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ (ร่างมาตรา ๘ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙) 

๑.๓.๖ แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพ้นจากต าแหน่งก่อนถึงวาระของกรรมการ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยก าหนดให้คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระเหลอือยู่
ไม่ถึง ๙๐ วัน และในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่มีอยู่จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นใหม่ (ร่างมาตรา ๙ แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๑๐ วรรคสองและวรรคสาม) 

๑.๓.๗ แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง  
การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการวิชาการ   
(ร่างมาตรา ๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓) 

๑.๓.๘ แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การพ้นจากต าแหน่งในกรณีอื่นใด นอกจากการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระของกรรมการวิชาการ (ร่างมาตรา ๑๑ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔) 

๑.๓.๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการในการก ากับดูแลเกี่ยวกับการท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
โดยก าหนดให้ผู้ท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีประกาศก าหนดมาตรฐานแล้ว จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อนน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นออกจากสถานที่ผลิต  
โดยการขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง (ร่างมาตรา ๑๒ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๖) 



๕ 

 

๑.๓.๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การก ากับดูแลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไป 
ตามมาตรฐาน โดยก าหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาจเสนอรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยออกกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดต้องเป็นไป  
ตามมาตรฐาน โดยให้ระบุวันเริ่มใช้บังคับไม่น้อยกว่า ๖๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
(ร่างมาตรา ๑๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๗) 

๑.๓.๑๑ ก าหนดเพ่ิมอ านาจกระท าการของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
โดยก าหนดให้ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่หากปล่อยให้เนิ่นช้าต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหาย  
แก่ประชาชน หรือแก่กิจการอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวง
อาจระบุวันเริ่มใช้บังคับน้อยกว่า ๖๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา ๑๔ เพ่ิมความ
เป็นมาตรา ๑๗/๑) 

๑.๓.๑๒ ก าหนดให้ก่อนมีการออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการก าหนดใหผ้ลติภณัฑ์อตุสาหกรรม
ชนิดใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ของต่างประเทศหรือระหว่างประเทศทั้งหมดหรือบางส่วน  
ให้ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง  และให้น าผลการรับฟังความคิดเห็นนั้นเสนอคณะกรรมการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพ่ือประกอบการพิจารณาก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ออกกฎกระทรวงต่อไป (ร่างมาตรา ๑๕ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙) 

๑.๓.๑๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการในการก ากับดูแลผู้ท าผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยก าหนดให้ผู้ท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  
ต้องแสดงหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อนท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เว้นแต่เป็นการท าเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
การท าเพ่ือทดลองกระบวนการผลิต หรือการท าเป็นตัวอย่างเพ่ือการขอรับใบอนุญาต ให้แจ้งต่อส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อนเริ่มท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น (ร่างมาตรา ๑๖ แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๒๐) 

๑.๓.๑๔ แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่าง 
ไปจากมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือใช้ในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว โดยก าหนดให้เลขาธิการส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะอนุญาตเป็นการเฉพาะคราวให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐  
ท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (ร่างมาตรา ๑๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๒๐ ทวิ วรรคหน่ึง) 



๖ 

 

๑.๓.๑๕ แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างจาก
มาตรฐานก าหนดเพ่ือประโยชน์ในการส่งออก โดยก าหนดให้แจ้งต่อส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ก่อนเริ่มท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น (ร่างมาตรา ๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๐ ตรี วรรคหน่ึง) 

๑.๓.๑๖ แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบการท าและน าเข้า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในกรณีที่มีข้อก าหนดของต่างประเทศหรือข้อตกลงระหว่างประเทศหรือสัญญา
ระหว่างผู้ส่งออกและผู้น าเข้าก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใดเป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ 
ของต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ และก าหนดให้เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีอ านาจประกาศรายชื่อหน่วยงาน 
ที่ด าเนินการตรวจสอบหรือรับรองชนิดและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการ และ
ขอบเขตของการตรวจสอบหรือรับรองที่ได้รับการยอมรับ ในราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา ๑๙  
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๐ จัตวา และมาตรา ๒๐ เบญจ) 

๑.๓.๑๗ ก าหนดให้ผู้น าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงก าหนดให้ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานเข้ามาเพ่ือจ าหน่ายในราชอาณาจักร ต้องแสดงหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  
และได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อนรับมอบไปจาก  
เจ้าพนักงานศุลกากร ทั้งนี้ ในกรณีการน าเข้ามาโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจ าหน่ายในราชอาณาจักร  
แต่ได้น าเข้ามาเกินจ านวนที่ก าหนด จะต้องแจ้งต่อส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อนรับมอบ
ไปจากเจ้าพนักงานศุลกากร (ร่างมาตรา ๒๐ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๑) 

๑.๓.๑๘ ก าหนดให้เมื่อมีความจ าเป็นต้องน าเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่าง 
ไปจากมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือใช้ในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว ให้เลขาธิการส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีอ านาจอนุญาตเป็นการเฉพาะคราวได้  (ร่างมาตรา ๒๑ แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๒๑ ทวิ วรรคหน่ึง) 

๑.๓.๑๙ แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวง
ก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการ
ด้วยวิธีอื่นใดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยก าหนดให้ผู้น าเข้าแจ้งต่อส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อนเริ่มการน าเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น (ร่างมาตรา ๒๒ เพ่ิมความ
เป็นมาตรา ๒๑ ตรี) 

 



๗ 

 

๑.๓.๒๐ ก าหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ส่ งรายงานเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการต่อเลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามแบบ หลักเกณฑ์  
และระยะเวลาที่คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก าหนด (ร่างมาตรา ๒๓ เพ่ิมความเป็น 
มาตรา ๒๕ ทวิ วรรคหน่ึง (๔)) 

๑.๓.๒๑ ก าหนดหลักเกณฑ์การโอนใบอนุญาตกรณีผู้รับใบอนุญาตถึงแก่ความตาย  
ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นค าขอเพ่ือรับโอนใบอนุญาตภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาต 
ถึงแก่ความตาย หรือภายในระยะเวลาที่ขยายให้ตามความจ าเป็น ถ้ามิได้ยื่นค าขอภายในระยะเวลา  
ที่ก าหนดให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ (ร่างมาตรา ๒๔ เพ่ิมความเป็นมาตรา ๒๖) 

๑.๓.๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะประกอบกิจการ 
ตามมาตรฐานใหม่หรือมาตรฐานที่แก้ไข ให้ยื่นค าขออนุญาตได้ก่อนวันที่มาตรฐานใหม่หรือมาตรฐาน  
ที่แก้ไขมีผลใช้บังคับ โดยให้ประกอบกิจการตามใบอนุญาตเดิมต่อไปภายในระยะเวลาที่เลขาธิการส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก าหนด ซึ่งต้องไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันที่มาตรฐานใหม่หรือมาตรฐานที่แก้ไข
มีผลใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๒๕ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๗ (๓)) 

๑.๓.๒๓ แก้ไขเพ่ิมเติมเหตุในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตในกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืน 
ไม่แสดงใบอนุญาตหรือไม่ขอรับใบแทนใบอนุญาต โดยก าหนดให้เลขาธิการส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินครั้งละ ๓ เดือน (ร่างมาตรา ๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๓๗) 

๑.๓.๒๔ แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการยึดหรืออายัด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การสอบถามข้อเท็จจริง ตรวจเอกสารหรือหลักฐาน และการเรียกบุคคลใด  
มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหลักฐาน (ร่างมาตรา ๒๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔) 

๑.๓.๒๕ แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ในการสั่งด าเนินการกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๔๔ (๓)  
(ร่างมาตรา ๒๘ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๖) 

๑.๓ .๒๖  แก้ ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษผู้ที่ ฝ่ าฝืนการขออนุญาตการท าผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน กรณีการท าหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต 
หรือไม่ได้แจ้งการน าเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น และการฝ่าฝืนการท ารายงานการตรวจสอบ 
การท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขึ้นทั้ งฉบับ 
หรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดอันเป็นเท็จ (ร่างมาตรา ๒๙ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๘ ทวิ  
และมาตรา ๔๘ ตรี) 



๘ 

 

๑.๓.๒๗ ก าหนดให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 
๕,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓๐ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๙) 

๑.๓.๒๘ ก าหนดโทษส าหรับความผิดกรณีผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การใช้ใบอนุญาตและการใช้เครื่องหมายมาตรฐาน การท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
หรือการน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาในประเทศ การใช้เครื่องหมายมาตรฐาน
โดยไม่ได้รับอนุญาต และการเลียนเครื่องหมายมาตรฐานเพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่า เป็นเครื่องหมาย
มาตรฐาน (ร่างมาตรา ๓๑ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒) 

๑.๓.๒๙ ก าหนดโทษส าหรับความผิดเกี่ยวกับกรณีผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ มาตรา 
๒๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง ได้ฝ่าฝืนแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่
ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น  แ ล ะ ก า ร ฝ่ า ฝื น โ ด ย ก า ร โ ฆ ษ ณ า  จ า ห น่ า ย  ห รื อ 
มีไว้เพ่ือจ าหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  (ร่างมาตรา ๓๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕) 

๑.๓.๓๐ ก าหนดโทษส าหรับความผิดเกี่ยวกับการขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา ๔๔ การไม่ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสั่งตามมาตรา ๔๖ 
และการฝ่าฝืนการอ านวยความสะดวก ไม่ช่วยเหลือ หรือไม่ให้ค าชี้แจงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ 
(ร่างมาตรา ๓๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๖ ทวิ และมาตรา ๕๗) 

๑.๓ .๓๑ ก าหนดให้บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  เ ว้นแต่ความผิด 
ตามมาตรา ๔๘ ตรี ให้เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  
ซึ่งเลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอบหมายหรือคณะกรรมการเปรียบเทียบ  
มีอ านาจเปรียบเทียบได้ (ร่างมาตรา ๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๗ ตรี) 

๑.๓.๓๒ ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับให้คณะกรรมการวิชาการซึ่งด ารงต าแหน่ง 
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิชาการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๓๕) 

๑.๓.๓๓ ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับให้บรรดาพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคง 
ใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะมีกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดนั้นต้องเป็นไป 
ตามมาตรฐานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๓๖) 



๙ 

 

๑.๓.๓๔ ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับให้บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ ทั้งนี้ การด าเนินการออกกฎกระทรวงและประกาศดังกล่าว ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้ามิได้ด าเนินการดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ (ร่างมาตรา ๓๗) 

๑.๔  ข้อดีของร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
มีดังนี ้ 

๑.๔.๑ ท าให้มีความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
ที่ต้องใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือส าคัญในการป้องกันไม่ให้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพเข้าสูป่ระเทศไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี
ซึ่งเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเศรษฐกิจของประเทศได้ในระยะยาว รวมทั้งเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
และภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 

๑.๔.๒ เพ่ือลดขั้นตอนและกระบวนการในการจัดท ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
ให้มีความกระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย และลดขั้นตอน 
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   

๑.๔.๓ เพ่ือลดภาระและอ านวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือ 
ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท าให้สามารถด าเนินกิจการได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

๑.๔ .๔  ท าให้ประชาชนได้ ใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ เป็นไปตามมาตรฐาน  
เพ่ือความปลอดภัย และป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไป 
ตามมาตรฐาน ลดการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน ส่งผลใหเ้กดิ
ความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า  

๑.๔.๕ มีบทบัญญัติเพ่ิมเติมเรื่องการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลังจาก 
ท าให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสิ้นสภาพแล้ว ตามแนวทางระบบเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
และสร้างความสมดุลในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
 
 



๑๐ 

 

 ๑.๕  ข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... มีดังนี ้

- การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
อาจท าให้ผู้ประกอบการมีภาระและหน้าที่ที่ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

๑.๖  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ท าการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งน้ี จากการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เสนอมาพร้อมกับ 
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่  . .) พ.ศ. .... แล้ว เห็นว่าได้มี  
การด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ แล้ว  
(ดังปรากฏอยู่ในส่วนข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ หัวข้อการด าเนินการ 
ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หน้า - ๑ -  ถึง  - ๕ -) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


