เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
การมาตรฐานแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการมาตรฐานแหงชาติ
พระราชบัญ ญัตินี้มี บทบัญ ญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากั ดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

“มาตรฐาน” หมายความวา ขอกําหนดอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางซึ่งเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ
ดังตอไปนี้
(๑) ผลิตภัณฑ วิธีการ กระบวนการผลิต สวนประกอบ โครงสราง มิติ ขนาด แบบ รูปราง
น้ําหนัก ประสิทธิภาพ สมรรถนะ ความทนทาน หรือความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ
(๒) หีบหอ การบรรจุหีบหอ การทําเครื่องหมาย หรือฉลาก
(๓) วิธีการ กระบวนการ คุณลักษณะ ประสิทธิภาพ หรือสมรรถนะ ที่เกี่ยวของกับการบริการ
(๔) ระบบการบริหารหรือการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพ สุขอนามัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม
ความปลอดภัย หรือระบบอื่นใด
(๕) นิย าม แนวทาง ขอ แนะนํา หนว ยวัด การทดสอบ การสอบเทีย บ การทดลอง
การวิเคราะห การวิจัย การตรวจ การรับรอง การตรวจประเมิน ที่เกี่ยวกับ (๑) (๒) (๓) (๔)
หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการมาตรฐาน
“การมาตรฐาน” หมายความวา กระบวนการที่ใ ชใ นการดําเนิน งานทั้งปวงเกี่ยวกับการ
กําหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง และมาตรวิทยา
“การตรวจสอบและรับรอง” หมายความวา กระบวนการที่ใชในการดําเนินการไมวาจะเปน
การใหบริการทดสอบ สอบเทียบ ตรวจ หรือรับรองดานการมาตรฐาน เพื่อแสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑ
บริ การ กระบวนการ ระบบการบริห ารหรือ การจัด การ บุ คลากร องคก ร หรื อ กิจ กรรมอื่ น ๆ
มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กําหนดไว
“ผูประกอบการตรวจสอบและรับรอง” หมายความวา บุคคลหรือหนวยงานที่ใ หบริการ
การตรวจสอบและรับรอง
“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูประกอบการตรวจสอบและรับรองซึ่งไดรับใบอนุญาต
และตองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานบังคับตามพระราชบัญญัตินี้
“ผูรับใบรับรอง” หมายความวา ผูประกอบการตรวจสอบและรับรองซึ่งไดรับใบรับรอง
และมีสิทธิแสดงเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปตามพระราชบัญญัตินี้
“ผูประกอบกิจการ” ใหหมายความรวมถึง ผูผลิต ผูจําหนาย ผูนําเขา ผูสงออก ซึ่งผลิตภัณฑ
หรือผูใหบริการที่ใชบริการการตรวจสอบและรับรองจากผูประกอบการตรวจสอบและรับรอง
“ผูอนุญาต” หมายความวา เลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมาย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการมาตรฐานแหงชาติ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

“หนวยงานที่รับผิดชอบ” หมายความวา หนว ยงานของรัฐ ที่ค ณะกรรมการมอบหมาย
ใหรับผิดชอบดําเนินงานดานการมาตรฐาน
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก
(๑) ผูประกอบการตรวจสอบและรับรองซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ
(๒) การมาตรฐานในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่มีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะแลว
หน ว ยงานของรั ฐ ตาม (๑) ที่ ป ระสงค จ ะใช ห รื อ แสดงเครื่ อ งหมายตามมาตรา ๔๕
ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๕ ใหรัฐ มนตรีวา การกระทรวงอุต สาหกรรมรัก ษาการตามพระราชบัญ ญัตินี้
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกํา หนดคา ธรรมเนีย มไมเ กิน อัต รา
ทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการการมาตรฐานแหงชาติ
มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการการมาตรฐานแหงชาติ เรียกโดยยอวา “กมช.” ประกอบดวย
นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี ม อบหมายเป น ประธานกรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกสภาวิศวกรหรือผูแทน ประธานสภา
หอการค า แห ง ประเทศไทยหรื อ ผู แ ทน ประธานสภาอุ ต สาหกรรมแห งประเทศไทยหรื อ ผู แ ทน
ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทยหรือผูแทน และผูทรงคุณวุฒิดานการมาตรฐาน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ และใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

ใหเลขาธิการแตงตั้งขาราชการสํานักงานไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
กรรมการผูท รงคุณ วุฒิตอ งเปน ผูมีค วามรูค วามเชี่ย วชาญและประสบการณที่เ กี่ย วขอ ง
ดานการมาตรฐาน ทั้งนี้ ใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้ง
มาตรา ๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรในการสงเสริม พัฒนา และดําเนินการดานการมาตรฐาน
ของประเทศ
(๒) กํ า หนดนโยบายหรื อ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด ความร ว มมื อ หรื อ ให มี ก ารทํ า ความตกลงกั น
ระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบหรือหนวยงานที่ดําเนินงานดานการมาตรฐานทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศเพื่อใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันดานการมาตรฐาน
(๓) กํา หนดหลัก เกณฑ วิธีก าร และเงื่อนไขการโฆษณาของผูป ระกอบการตรวจสอบ
และรับรองและผูประกอบกิจการ
(๔) พิจารณาอุทธรณคําสั่งของผูอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) กําหนดเครื่อ งหมายมาตรฐานบังคับสําหรับผูรับใบอนุญาตหรือเครื่องหมายมาตรฐาน
ทั่วไปสําหรับผูรับใบรับรองตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ
มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเ คยไดรับ โทษจํ า คุก โดยคํ า พิพ ากษาถึง ที ่ส ุด ใหจํา คุก เวน แตเ ปน โทษสํ า หรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม เ ป น หรื อ เคยเป น ผู ดํา รงตํา แหน ง ทางการเมื อ ง กรรมการบริ ห าร ที่ ป รึ ก ษา
หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง ในระยะเวลาหนึ่งปกอนวันที่แตงตั้ง
มาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูใ นตําแหนงคราวละสามป

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

กอนครบวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวาหกสิบวันใหดําเนินการ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหมเพื่อดํารงตําแหนงแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนง
ตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งจะพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตตองไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลว
ยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น
มาตรา ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่
หรือหยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุ ฒิพน จากตํา แหนง กอ นวาระและยัง มิไ ดแ ตง ตั้ง กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยังไมไดแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่
ไปพลางกอนจนกวาจะไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
การประชุ ม ของคณะกรรมการ ให ป ระธานกรรมการทํา หน า ที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม
ถาประธานกรรมการไมอยูใ นที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการ
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมแทน
ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
โดยใหประธานในที่ประชุมงดออกเสียง เวนแตกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการเฉพาะดานการมาตรฐานคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความ
เหมาะสมซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการ และใหคณะกรรมการเฉพาะดานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ประกาศกําหนด แกไข หรือยกเลิกมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบและรับรอง
(๒) กําหนดมาตรการในการแกไขและปองกัน ปญหาที่อาจเปน อุปสรรคตอความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศที่เกี่ยวกับการมาตรฐานหรือเกี่ยวกับกฎระเบียบหรือขอมูลทางวิชาการดาน
การมาตรฐานของตางประเทศ
(๓) ประกาศกํา หนดอั ต ราค า บริ ก าร หรื อ ยกเว น ค า บริ ก ารสํา หรั บ การตรวจสอบ
หรือการประเมินผลใหแกผูประกอบการตรวจสอบและรับรอง หรือประกาศกําหนดอัตราคาบริการ
สําหรับการตรวจสอบและรับรองใหแกผูประกอบกิจการ
(๔) รายงานผลการดํา เนิน การตอ คณะกรรมการตามหลัก เกณฑ วิธีก าร และเงื่อ นไข
ที่คณะกรรมการกําหนด
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ประกาศตาม (๑) หรือ (๓) เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
คณะกรรมการเฉพาะดานแตละคณะใหมีจํานวนไมนอ ยกวาเกาคนแตไมเกินสิบหาคน
กรรมการเฉพาะดานตามวรรคหนึ่งตองเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการมาตรฐาน
ในดานที่ไดรับแตงตั้ง ทั้งนี้ ใหมีกรรมการเฉพาะดานจากภาคเอกชนดวย
ใหนํามาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับแกกรรมการเฉพาะดาน
โดยอนุโลม
การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะดาน ใหนํามาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะดา นจะแตง ตั้ง คณะอนุก รรมการ
เพื่อพิจ ารณาหรือปฏิบัติก ารอย างหนึ่ งอยา งใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะดา น
มอบหมายก็ได
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๑๕ ใหคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะดาน และคณะอนุกรรมการมีอํานาจเรียก
ใหบุค คลใดที่เกี่ย วขอ งมาใหถอยคําหรื อ ให สงเอกสารหรือ วัตถุใ ดที่เกี่ ยวขอ งมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาได
มาตรา ๑๖ ใหกรรมการการมาตรฐานแหงชาติ กรรมการเฉพาะดาน และอนุกรรมการไดรับ
คาตอบแทนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ในการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่เพื่อนําผลการตรวจสอบมาประกอบการพิจารณาออกใบ
อนุญาตตามมาตรา ๑๘ หรือใบรับรองตามมาตรา ๒๘ หรือการตรวจสอบหรือประเมินผลตามมาตรา ๓๓ (๑)
ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ไ ด รั บ ค า ตอบแทนตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี กํา หนดโดยความเห็ น ชอบ
ของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๗ ใหสํานักงานทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการรับผิดชอบ
งานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาขอมูล และกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเฉพาะดาน และคณะอนุกรรมการ
หมวด ๒
ผูประกอบการตรวจสอบและรับรอง
มาตรา ๑๘ เพื่อปองกัน ความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการดําเนิน งานของผูประกอบการ
ตรวจสอบและรับรอง ซึ่งจะสงผลกระทบตอ เศรษฐกิจ สังคม สุขอนามัย ความปลอดภัย หรื อ
สิ่งแวดลอม คณะกรรมการเฉพาะดานจะประกาศกําหนดใหการตรวจสอบและรับรองในสาขาใดที่
ผูประกอบการตรวจสอบและรับรองตองไดรับใบอนุญาตและตองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานบังคับใน
สาขานั้นก็ได
เมื่อคณะกรรมการเฉพาะดานประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่งแลว หามผูประกอบการตรวจสอบ
และรับรองประกอบการตรวจสอบและรับรองในสาขาที่ไดประกาศกําหนดนั้น เวนแตจะไดรับการตรวจสอบ
จากพนักงานเจาหนาที่และไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต
ผูรับใบอนุญาตตองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานบังคับในสาขาที่ไดรับใบอนุญาต
การขอใบอนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเปน ไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๑๙ ผูประกอบการตรวจสอบและรับรองที่ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘ ตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต
(๕) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตแตเวลาไดลวงพนมาแลว
ไมนอยกวาหกเดือน
ถาผูประกอบการตรวจสอบและรับรองที่ขอรับใบอนุญาตเปน หางหุน สวนหรือนิติบุคคล
ผูเปนหุนสวนผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามวรรคหนึ่ง และตองไมเคยเปนหุนสวนผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตตาม (๕)
มาตรา ๒๐ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘ ใหใชกับผูประกอบการตรวจสอบและรับรองที่ระบุ
ชื่อไวในใบอนุญาตเทานั้น
ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตลวงหนาไมนอยกวา
หนึ่งรอยยี่สิบวันกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตแลว ใหประกอบกิจการ
การตรวจสอบและรับรองในสาขาที่ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘ ตอไปไดโดยถือวาเปน ผูรับ
ใบอนุญาตจนกวาจะไดรับแจงคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจากผูอนุญาต
อายุใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๒๑ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘ สิ้นอายุ เมื่อ
(๑) ผูรับใบอนุญาตเลิกประกอบกิจการ
(๒) ใบอนุญาตถูกเพิกถอนตามมาตรา ๔๑
(๓) ผูรับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๙
(๔) ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปน หางหุนสวนหรือนิติบุคคล ใหใบอนุญาตสิ้นอายุนับ แต
วันที่เลิกหางหุนสวนหรือนิติบุคคลนั้นสิ้นสภาพ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

(๕) เมื่อมีการประกาศกําหนด แกไข หรือยกเลิกมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ
และรับรองในสาขาการตรวจสอบและรับรองที่ไดรับใบอนุญาต หากผูรับใบอนุญาตไดยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตในสาขาการตรวจสอบและรับ รองใหมหรือที่แกไข ใหใบอนุญาตเดิม ยังคงมีผลบังคับใช
ตอไปไดภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๒ ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ทําการของผูรับใบอนุญาตที่ระบุไวในใบอนุญาต
มาตรา ๒๓ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หายหรื อ ชํ า รุ ด เสี ย หายในสาระสํ า คั ญ ให ผู รั บ
ใบอนุญาตขอรับใบแทนจากผูอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบการสูญหายหรือชํารุด
เสียหายดังกลาว
การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๒๔ การยายสถานที่ทําการของผูรับใบอนุญาตที่ระบุไ วใ นใบอนุญ าตตองไดรั บ
อนุญาตจากผูอนุญาต
การขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าต ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๒๕ การโอนใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๑๘ ให แ ก บุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๙ ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตใหโอนใบอนุญาตจากผูอนุญาต
การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาตใหโอนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๒๖ ผูรับใบอนุญาตซึ่งจะเลิกประกอบกิจการตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบ
ลวงหนากอนเลิกประกอบกิจการไมนอยกวาหกสิบวัน เมื่อเลิกประกอบกิจการแลวใหสงคืนใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกประกอบกิจการ
มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคณะกรรมการ
เฉพาะดานจะประกาศกําหนดใหการตรวจสอบและรับ รองในสาขาใดที่ผูป ระกอบการตรวจสอบ
และรับรองจะขอใบรับรองใหมีสิทธิแสดงเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปในสาขานั้นก็ได

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ คณะกรรมการเฉพาะด านประกาศกํา หนดตามมาตรา ๒๗ แล ว
ผูประกอบการตรวจสอบและรับรองที่ประสงคจะขอเปนผูรับใบรับรองในสาขาซึ่งไดประกาศกําหนดนั้น
ตองไดรับการตรวจสอบจากพนักงานเจาหนาที่และไดรับใบรับรองจากผูอนุญาต
การขอใบรับ รอง การตรวจสอบ และการออกใบรั บรองตามวรรคหนึ่ ง ใหเปน ไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๒๙ ใหนํามาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ (๕) มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ มาใชบังคับแกผูรับใบรับรองโดยอนุโลม
อายุและการสิ้นอายุของใบรับรอง ใหนํามาตรา ๒๐ วรรคสาม และมาตรา ๒๑ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่มีหนวยงานของรัฐดําเนินการเกี่ยวกับการมาตรฐานในเรื่องใดอยูแลว
ใหคณะกรรมการมอบหมายใหหนวยงานของรัฐนั้นเปนหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการมาตรฐาน
ในเรื่องนั้นและใหมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการเฉพาะดานตามมาตรา ๑๓
ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายใหหนวยงานที่รับผิดชอบใดมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ
คณะกรรมการเฉพาะดานตามวรรคหนึ่ง หากบทบัญญัติมาตราใดในหมวดนี้บัญญัติใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการเฉพาะดานใหถือวาบทบัญญัติมาตรานั้นบัญญัตใิ หเปนอํานาจของหนวยงานที่รับผิดชอบนั้น
หมวด ๓
การควบคุม
มาตรา ๓๑ หามผูประกอบการตรวจสอบและรับรอง
(๑) โฆษณาหรือ กลาวอางว าตนทําการตรวจสอบและรับรองในสาขาที่ได รับใบอนุญาต
ตามมาตรา ๑๘ หรือใบรับรองตามมาตรา ๒๘ เกินความจริง
(๒) โฆษณาหรือกลาวอางวาตนเปนผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบรับรองอันเปนเท็จ
(๓) มีสวนไดเสียในผลประโยชนกับผูประกอบกิจการ
มาตรา ๓๒ ผูประกอบการตรวจสอบและรับรอง ตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบรับรองตองปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง
หรือหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและรับรองที่คณะกรรมการกําหนด
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(๒) ในกรณีที่โฆษณาเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) ในกรณีที่ตรวจพบความบกพรองหรือผิดพลาดในผลการตรวจสอบและรับรองตองแจง
ใหผูประกอบกิจการทราบ และดําเนินการแกไขความบกพรองหรือผิดพลาดนั้นทันที
(๔) ตองแจงใหสํานักงานหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ แลวแตกรณี ทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ตรวจพบความบกพรองหรือผิดพลาดในผลการตรวจสอบและรับรองตาม (๓)
มาตรา ๓๓ ในการปฏิบัติการตามหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
(๑) เขาไปในสถานที่ทําการของผูป ระกอบการตรวจสอบและรับ รอง ผูรับใบอนุญ าต
ผูรับใบรับรอง หรือผูประกอบกิจการในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น ถึงพระอาทิตยตกหรือระหวาง
เวลาทําการเพื่อตรวจสอบหรือประเมินผลการดําเนินงาน
(๒) สั่งใหผูประกอบการตรวจสอบและรับรอง ผูรับใบอนุญาต ผูรับใบรับรอง ผูประกอบ
กิจการ หรือผูเกี่ยวของมาชี้แจง ใหถอยคําหรือหลักฐานและขอมูลที่เกี่ยวของและแกไขความบกพรอง
หรือผิดพลาดที่ตรวจพบ
(๓) สั่งใหผูประกอบการตรวจสอบและรับรอง ผูรับใบอนุญาต ผูรับใบรับรอง ผูประกอบ
กิจ การ หรือ ผูเกี่ยวขอ ง ยุติการโฆษณาใด ๆ ซึ่ง มีเ หตุอัน ควรเชื่อ วา เปน เท็จ หรือ เกิน ความจริง
หรือไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
(๔) ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑหรือสิ่งใดที่มีการใชขอความหรือเครื่องหมายซึ่งมีเหตุอัน ควร
เชื่อวาเปนเท็จหรือเกินความจริง หรือไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนดตามมาตรา ๓๒ (๑) หรือ (๒) หรือที่ใชผลการตรวจสอบและรับรองที่บกพรองหรือผิดพลาด
ตามมาตรา ๓๒ (๓) หรือที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด
ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) พนักงานเจาหนาที่ตองไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการคน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๓๔ ผลิตภัณฑหรือสิ่งที่พนักงานเจาหนาที่ไดยึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๓๓ (๔) นั้น
ใหผูอนุญาตมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ผูประกอบการตรวจสอบและรับรองใชข อความหรือเครื่องหมายกับผลิตภัณฑ
หรือสิ่งที่ไดยึดหรืออายัดไวซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาเปนเท็จหรือเกินความจริงหรือไมเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธี การ หรือ เงื่ อ นไขที่ค ณะกรรมการกํา หนดตามมาตรา ๓๒ (๑) หรื อ (๒) หรือ ที่ ใ ช ผ ลการ
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ตรวจสอบและรับ รองที่บ กพรอ งหรือ ผิด พลาดตามมาตรา ๓๒ (๓) ผูอ นุญ าตอาจสั่ง ใหแ กไ ข
หรือปรับปรุงใหถูกตอง หรือเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตาม
มาตรา ๓๒ (๑) หรือ (๒) หรือสั่งใหทําลายขอความหรือเครื่องหมายนั้น หรื อ ทํ า ให ข อ ความหรื อ
เครื่องหมายนั้น หลุดพน จากผลิตภัณฑหรือสิ่งที่ไดยึดหรืออายัดไวก็ได หากไมสามารถแกไขหรือ
ปรับปรุงไดหรือไมสามารถทําลายขอความหรือเครื่องหมายนั้นหรือทําใหขอความหรือเครื่องหมายนั้น
หลุดพนจากผลิตภัณฑหรือสิ่งที่ไดยึดหรืออายัดไวได ก็อาจสั่งใหทําใหผลิตภัณฑหรือสิ่งที่ไดยึดหรือ
อายัดไวนั้นใหสิ้นสภาพ โดยใหผูประกอบการตรวจสอบและรับรองเปนผูเสียคาใชจายเกี่ยวกับการ
แกไข การปรับปรุง การทําใหสิ้นสภาพ หรือการทําลายขอความหรือเครื่องหมายนั้นหรือการทําให
ขอความหรือเครื่องหมายนั้นหลุดพนจากผลิตภัณฑหรือสิ่งที่ไดยดึ หรืออายัดไว
(๒) ในกรณีที่ไ มป รากฏเจา ของหรือ ผูค รอบครองภายในเกา สิบ วัน นับ แตวัน ที่ไ ดยึด
หรืออายัด หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาลไมพิพากษาใหริบ และผูเปนเจาของ
หรื อ ผู ค รอบครองมิ ไ ด ร อ งขอรั บ คื น ภายในเก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ท ราบคํ า สั่ ง เด็ ด ขาดไม ฟ อ งคดี
หรือวั น ที่ศ าลพิ พากษาถึง ที่สุด หรือ วัน ที่ ไดรับ แจง วาไมมีก ารฟอ งคดี แลวแตกรณี ใหผ ลิ ตภัณ ฑ
หรือสิ่งที่ไดยึดหรืออายัดไวตกเปนของแผนดิน และใหผูอนุญาตมีอํานาจจัดการอยางหนึ่งอยางใดได
ตามที่เห็นสมควร
(๓) ในกรณีที่ผลิตภัณฑหรือสิ่งที่ไดยึดหรืออายัดไวเปนของเสียงายหรือถาเก็บไวจะเสี่ยงตอ
ความเสียหายหรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกินคาของผลิตภัณฑหรือสิ่งนั้น ผูอนุญาตจะจัดการ
ขายทอดตลาดผลิตภัณฑหรือสิ่งนั้นเสียกอนคดีจะถึงที่สุดหรือกอนที่จะตกเปนของแผนดินก็ได เงินคาขาย
ผลิต ภัณ ฑห รือ สิ่ง นั้น เมื่อ หัก คา ใชจา ยและคาภาระติดพัน ทั้งปวงแลว เหลือ เงิน จํา นวนสุทธิเทาใด
ใหถือไวแทนผลิตภัณฑหรือสิ่งนั้น
มาตรา ๓๕ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต อ งมี บั ต รประจํ า ตั ว พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต ามแบบที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวพนักงานจาหนาที่ตอบุคคล
ซึ่งเกี่ยวของ
มาตรา ๓๖ ใหบุคคลซึ่ งเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ อํานวยความ
สะดวก ชวยเหลือ หรือใหคําชี้แจงแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๓
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มาตรา ๓๗ ในการปฏิ บั ติ การตามพระราชบั ญญั ติ นี้ ให กรรมการการมาตรฐานแห งชาติ
กรรมการเฉพาะดาน อนุกรรมการ และพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๘ ในกรณี ที่ผู ประกอบการตรวจสอบและรั บรอง ผูรั บใบอนุ ญาตหรือผู รั บ ใบ
รับรองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองหรือหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อ นไขที่คณะกรรมการกําหนด
ตามพระราชบัญญัตินี้ กอนจะดําเนินการตามมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ แลวแตกรณี
สํานักงานหรือหนวยงานที่รับผิดชอบจะเตือ นเปน หนังสือ ใหผูประกอบการตรวจสอบและรับรอง
ผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบรับรองปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได แตทั้งนี้ไมเปนเหตุ
ลบลางความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ใหนําบทบัญญัติวาดวยการแจงตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ
กับการเตือนเปนหนังสือตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
กรณีใดที่จะเตือนเปนหนังสือกอนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบรับรองไมปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบ
และรับรองหรือหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขในการตรวจสอบและรับรองที่คณะกรรมการกําหนด
ในสาขาใด ใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งลดการตรวจสอบและรับรองในสาขานั้นได
ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งลดการตรวจสอบและรับรองในสาขาใดตามวรรคหนึ่งจะประกอบ
การตรวจสอบและรับ รองและจะแสดงเครื ่อ งหมายมาตรฐานบัง คับ สํา หรับ การตรวจสอบและ
รับรองในสาขานั้นไมได
ผูรั บใบรั บ รองซึ่ ง ถูก สั่ง ลดการตรวจสอบและรับ รองในสาขาใดตามวรรคหนึ่ ง จะแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปสําหรับการตรวจสอบและรับรองในสาขานั้นไมได
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบรับรองไมปฏิบัติตามหนังสือเตือ นตาม
มาตรา ๓๘ ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองหรือหลักเกณฑ วิธีการ หรือ
เงื่อ นไขที่คณะกรรมการกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งไมตองเตือ นเปน หนังสือกอน ผูอนุญาต
มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตหรือใบรับรองในสาขาใดไดไมเกินครั้งละสามเดือน
ผูถูก สั่งพั กใชใ บอนุ ญาตจะประกอบการตรวจสอบและรับ รองและจะแสดงเครื่ องหมาย
มาตรฐานบังคับตามใบอนุญาตนั้นในระหวางที่ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตในสาขานั้นไมได

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

ผูถูกสั่งพักใชใบรับรองจะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปตามใบรับรองนั้นในระหวางถูก
พักใชใบรับรองในสาขานั้นไมได
มาตรา ๔๑ ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง เมื่อปรากฏวา
(๑) ผูรับ ใบอนุญ าตหรือ ผูรับ ใบรับ รองเคยถูก สั่ง พัก ใชใ บอนุญ าตหรือ ใบรับ รองแลว
มากระทําผิดอีกภายในหาป
(๒) ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบรับรองไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งกอใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรงตอเศรษฐกิจหรือตอประโยชนสาธารณะ
(๓) ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบรับรองกระทําความผิดตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๕๗
ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบรับรองซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง แลวแตกรณี
ตามวรรคหนึ่ง จะขอใบอนุญาตหรือใบรับรองสําหรับการตรวจสอบและรับรองในสาขานั้นใหมอีก
ไมไดจนกวาจะพนหกเดือนนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
มาตรา ๔๒ การสั่งลดการตรวจสอบและรับรองในสาขาใดตามมาตรา ๓๙ การสั่งพักใช
ใบอนุญาตหรือใบรับรองในสาขาใดตามมาตรา ๔๐ และการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง
ตามมาตรา ๔๑ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๔๓ ใหผูขอรับใบอนุญาต ผูรับใบอนุญาต ผูขอรับใบรับรอง หรือผูรับใบรับรอง
แลวแตกรณี มีสิทธิอุทธรณคําสั่งของผูอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งของผูอนุญาต
ใหคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวัน นับ แตวัน ที่
ไดรับอุทธรณ คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผูอนุญาต
มาตรา ๔๔ ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหสํานักงานหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ แลวแตกรณี
ประกาศรายชื่อผูรับใบอนุญาตหรือรายชื่อผูรับใบรับรองที่ถูกสั่งลดการตรวจสอบและรับรองในสาขาใด
ตามมาตรา ๓๙ ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือใบรับรองในสาขาใดตามมาตรา ๔๐ หรือถูกเพิกถอน
ใบอนุญ าตหรือ ใบรับ รองตามมาตรา ๔๑ หรือ ประกาศผลการตรวจสอบหรือ การประเมิน
ตามมาตรา ๓๓ (๑) ใหผูบริโภคหรือประชาชนทราบเพื่อประโยชนแกการคุม ครองผูบริโภคหรือ
ประชาชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๕๗
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๔ มีนาคม ๒๕๕๑

หมวด ๔
เครื่องหมาย
มาตรา ๔๕ ใหคณะกรรมการกําหนดเครื่องหมายดังตอไปนี้
(๑) เครื่องหมายมาตรฐานบังคับสําหรับผูรับใบอนุญาต
(๒) เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปสําหรับผูรับใบรับรอง
ลักษณะ การทําเครื่องหมาย การใชเครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๖ หา มมิใ หผูใ ดใชเ ครื่อ งหมายตามมาตรา ๔๕ เวน แตเ ปน ผูรับ ใบอนุญ าต
ผูรับใบรับรองหรือผูประกอบกิจการที่ไดรับการตรวจสอบและรับรองจากผูรับใบอนุญาต ผูรับใบรับรอง
หรือหนวยงานของรัฐที่ไดรับอนุญาตตามมาตรา ๔ วรรคสอง แลวแตกรณี
หมวด ๕
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๗ ผูใดไมมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือวัตถุใดตามมาตรา ๑๕ หรือไมปฏิบัติ
ตามคํา สั่ ง ของพนั ก งานเจ า หน า ที่ ต ามมาตรา ๓๓ (๒) หรื อ (๓) หรื อ ไม อาํ นวยความสะดวก
ไมชวยเหลือ หรือไมใหคําชี้แจงแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท
มาตรา ๔๘ ผู ป ระกอบการตรวจสอบและรั บ รองผู ใ ดฝ า ฝ น มาตรา ๑๘ วรรคสอง
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งลานบาท
มาตรา ๔๙ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม มาตรา ๒๒
มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา ๒๖ ตอ งระวางโทษปรับ ไมเ กิน
หนึ่งแสนบาท
มาตรา ๕๐ ผูรับ ใบรับ รองผูใ ดไมป ฏิบัติต ามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๖ ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๙

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก
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มาตรา ๕๑ ผูประกอบการตรวจสอบและรับรองผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ (๒) โดยโฆษณา
หรือกลาวอางวาตนเปน ผูรับ ใบอนุญาตหรือผูรับใบรับรองอัน เปน เท็จ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งลานบาท
มาตรา ๕๒ ผูประกอบการตรวจสอบและรับรองผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ (๑)
หรือ (๓) หรือมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๕๓ ผูใดตอสูหรือขัดขวางพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๓ (๑)
หรือ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๔ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบรับรองผูใดฝาฝนมาตรา ๓๙ วรรคสองหรือวรรคสาม
หรือมาตรา ๔๐ วรรคสองหรือวรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งลานบาท
มาตรา ๕๕ ผูใดเลียนเครื่องหมายตามมาตรา ๔๕ เพื่อใหผูอื่นหลงเชื่อวาเปนเครื่องหมาย
เชนวานั้น หรือใชเครื่องหมายอันเปนการฝาฝนมาตรา ๔๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท
มาตรา ๕๖ ผูประกอบการตรวจสอบและรับรองผูใดจัดทําผลการตรวจสอบและรับรองอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๗ ผูใดให ขอให หรื อ รั บ ว า จะให เ งิ น หรื อ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดแก
ผูประกอบการตรวจสอบและรับ รอง เพื่อ ใหมีก ารออกผลการตรวจสอบและรับ รองโดยมิช อบ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น
เพื่อกระทําการตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาผูแทน
นิติบุคคล กรรมการผูจัดการ และบุคคลอื่น ใดซึ่งกระทําการแทนนิติบุคคล เปน ผูกระทําความผิด
และตองระวางโทษเชนเดียวกับนิติบุคคลนั้นดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๕๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวใหคณะกรรมการ
มีอํานาจเปรียบเทียบได และคณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการใชอํานาจดังกลาว
ดวยก็ได
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เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๐ ผู ป ระกอบการตรวจสอบและรั บ รองที่ ไ ด รั บ ใบรั บ รองการประกอบการ
ตรวจสอบและรับรองกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจากคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการรับรอง
ระบบงานตามมติ คณะรัฐ มนตรี ใหถือ วาเปน ผู รับใบรับ รองตามพระราชบัญญั ตินี้ และให ถือว า
ใบรับรองนั้นเปนใบรับรองตามพระราชบัญญัตินี้และใหใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ
ให ถื อ ว า เครื่ อ งหมายที่ ผู ป ระกอบการตรวจสอบและรั บ รองที่ ไ ด รั บ ใบรั บ รองจาก
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการรับรองระบบงานตามวรรคหนึ่งใชอยูกอ นวัน ที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับอันเปนเครื่องหมายรับรองที่สํานักงานไดจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา
เปนเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม

๑. คําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. คําขอรับใบรับรองตามมาตรา ๒๘
ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. คาตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต
ครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ตามมาตรา ๑๘
๔. คาตรวจสอบคําขอรับใบรับรอง
ครั้งละ ๔๐,๐๐๐ บาท
ตามมาตรา ๒๘
๕. ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๖. ใบรับรองตามมาตรา ๒๘
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๗. ใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๘. ใบแทนใบรับรองตามมาตรา ๒๘
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. การตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘ หรือใบรับรองตามมาตรา ๒๘ ครั้งละกึ่งหนึ่ง
ของคาธรรมเนียมใบอนุญาตหรือใบรับรองนั้น ๆ แตละฉบับ
ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหแตกตางกัน
โดยคํานึงถึงขนาด ลักษณะ หรือสาขาของการตรวจสอบและรับรองก็ได

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่ใ นปจ จุบัน การดําเนินการเกี่ยวกับ
การมาตรฐานของประเทศดํ า เนิน การโดยหนว ยงานของรัฐ หลายแหง ทํ า ใหข าดความเปน เอกภาพ
ดา นการมาตรฐาน ประกอบกับในปจ จุบัน ยังไมมีก ฎหมายควบคุมผูประกอบการตรวจสอบและรับรอง
เพื่อใหไดรับความเชื่อถือจากผูรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน รวมทั้งผูบริโภคทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ สมควรกําหนดใหมีคณะกรรมการการมาตรฐานแหงชาติทําหนาที่กําหนดนโยบาย กํากับดูแล
และประสานงานดานการมาตรฐานของประเทศใหเกิดความเปนเอกภาพ ความมีประสิทธิภาพ และสอดคลอง
กับสถานการณก ารคาระหว างประเทศ รวมทั้ง ทําหนา ที่เกี่ ย วกั บการควบคุมผู ป ระกอบการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของผูประกอบกิจการตาง ๆ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

