
 
กฎกระทรวง 

การขออนญุาตและการอนญุาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกบัผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเขา้มาเพื่อจ าหน่ายในราชอาณาจักร 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๖  วรรคสอง  มาตรา  ๒๐  วรรคสอง  มาตรา  ๒๑   
วรรคสาม  และมาตรา  ๒๖  วรรคสี่   แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  ๘)   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  มาตรา  ๒๓  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  และมาตรา  ๒๕  วรรคห้า  และมาตรา  ๕๘  วรรคหนึ่ง   
แห่งพระราชบัญญัตมิาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการขออนุญาต  การตรวจสอบ  และการออก

ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  การท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มี 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  และการน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจ าหน่ายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

(๒) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอและการออกใบแทนใบอนุญาต  
การย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  และการโอนใบอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรา  ๑๖  
ท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามมาตรา   ๒๐  หรือ 
น าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพ่ือจ าหน่าย 
ในราชอาณาจักรตามมาตรา  ๒๑  ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเลขาธิการพร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร   
หรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในค าขอนั้น 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๓ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต  ให้เลขาธิการออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 
ไว้เป็นหลักฐาน  และให้ตรวจสอบค าขอรับใบอนุญาต  รวมทั้งข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานว่าถูกต้องและ 
ครบถ้วนหรือไม่   

ในกรณีค าขอรับใบอนุญาต  หรือข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน   
ให้บันทึกความบกพร่องนัน้ไว ้ และแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนญุาตแก้ไขเพ่ิมเตมิค าขอรับใบอนญุาต  หรือจัดสง่ขอ้มลู  
เอกสาร  หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เลขาธิการก าหนด  ในกรณีที่การยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตมิได้กระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ให้เลขาธิการและผู้ขอรับใบอนุญาตลงนามไว้ 
ในบันทึกนั้นด้วย 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับใบอนุญาต  หรือไม่จัดส่งข้อมูล  เอกสาร  
หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เลขาธิการก าหนด  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
ไม่ประสงค์จะด าเนินการต่อไป  และให้เลขาธิการจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ข้อ ๔ การพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๒  ให้เลขาธิการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพเป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนด 
(๒) โรงงานที่ท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีระบบการควบคุมคุณภาพเพียงพอที่จะรักษาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างสม่ าเสมอ   
การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและระบบการควบคุมคุณภาพของโรงงาน  

ที่ท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง   พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเข้าไป 
ในสถานที่ผลิตเพื่อตรวจดูกรรมวิธีการผลิต  วิธีทดสอบ  ตลอดจนอุปกรณ์การทดสอบ  เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ท า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้ว   

ข้อ ๕ ในกรณีที่ค าขอรับใบอนุญาต  รวมทั้งข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานถูกต้องและ
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในค าขอรับใบอนุญาต  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๔  แล้ว  ให้เลขาธิการ
พิจารณาค าขอรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

ในกรณีที่เลขาธิการพิจารณาแล้วมีค าสั่งไม่อนุญาต  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค าสั่ง 

ข้อ ๖ ในกรณีที่เลขาธิการมีค าสั่งอนุญาต  ให้มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ  และ 
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว  
เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้ว  ให้เลขาธิการออกใบอนุญาตภายในเจ็ดวัน 
นับแต่วันที่ได้รับช าระค่าธรรมเนียม 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่อาจช าระค่าธรรมเนียมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง   
และผู้ขอรับใบอนุญาตได้มีหนังสือแจ้งเหตุผลหรือความจ าเป็นให้เลขาธิการทราบก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามวนั  หากเลขาธิการพิจารณาแล้วเหน็สมควรอาจมีค าสั่งให้ขยายระยะเวลาช าระ
ค่าธรรมเนียมออกไปได้อีกไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ครบก าหนดช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง   

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  แล้วแต่กรณี  หากผู้ขอรับใบอนุญาต 
ไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะรับ ใบอนุญาต  และ 
ให้เลขาธิการจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ   

ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอรบัใบแทนใบอนญุาตตามมาตรา  ๒๓  ขอย้ายสถานที่
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  ขอโอนใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๕  หรือขอรับโอนใบอนุญาต 
ตามมาตรา  ๒๖  ให้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต  ค าขอย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  ค าขอ 
โอนใบอนุญาต  หรือค าขอรับโอนใบอนุญาตต่อเลขาธิการพร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานตามที่
ระบุไว้ในค าขอนั้น 

ให้น าความในข้อ  ๓  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๓  และค าขอโอนใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๕  ด้วยโดยอนุโลม   

ให้น าความในข้อ  ๓  ข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอย้ายสถานที่
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  ด้วยโดยอนุโลม   

ให้น าความในข้อ  ๓  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๖   
ด้วยโดยอนุโลม  ในกรณีที่ค าขอและข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว   
ให้เลขาธิการมีค าสั่งอนุญาตและออกใบอนุญาตแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตต่อไป 

ข้อ ๘ การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เลขาธิการออกใบอนุญาตใหม่ตามใบอนุญาตเดิม  โดยให้ 
ก ากับค าว่า  “ใบแทน”  และระบุวันเดือนปีที่ออกใบแทนใบอนุญาตไว้ด้วย 

ข้อ ๙ การออกใบอนุญาตให้ย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  ใบอนุญาตให้โอนใบอนุญาต  
และการอนุญาตให้รบัโอนใบอนญุาต  ให้เลขาธิการบันทกึลงในบนัทึกการเปลี่ยนแปลงของใบอนุญาตเดิม 

ข้อ ๑๐ ค าขอรับใบอนุญาต  ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต  ค าขอย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต  ค าขอโอนใบอนุญาต  ค าขอรับโอนใบอนุญาต  ใบอนุญาต  และใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไป
ตามแบบที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๑ การยื่นค าขอ  การออกใบรับ  การแจ้ง  การช าระค่าธรรมเนียม  และการอนุญาต 
ตามกฎกระทรวงนี้  ให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก   

ในกรณีที่ยังไม่สามารถด าเนินการหรือมีเหตุอื่นใดท าให้ไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งได้   ให้การด าเนินการดังกล่าวกระท า  ณ  ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๑๒ ใบอนุญาตที่ออกให้ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการขออนุญาต   
การตรวจสอบ  และการออกใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
การท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  และการน าผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเขา้มาเพื่อจ าหนา่ยในราชอาณาจกัร  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใบแทนใบอนุญาต  ใบอนุญาตให้ย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  และใบอนุญาต 
ให้โอนใบอนุญาตที่ออกให้ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอและการออก 
ใบแทนใบอนุญาต  การย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  และการโอนใบอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก่อนวันที่ 
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 

ข้อ ๑๓ บรรดาค าขอตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการขออนุญาต   
การตรวจสอบ  และการออกใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
การท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน   และการน า 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพ่ือจ าหน่าย  
ในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอและ 
การออกใบแทนใบอนุญาต  การย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนญุาต  และการโอนใบอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นค าขอที่ได้ยื่น
ตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม 

ในกรณีค าขอที่ยื่นตามวรรคหนึ่ง  และข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอดังกล่าว
แตกต่างไปจากที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้   ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอ  
หรือจัดส่งข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  24  มิถนุายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุริยะ  จงึรุง่เรืองกิจ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการขออนุญาต  การตรวจสอบ  การออกใบอนุญาต  การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต   
การย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  และการโอนใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์   
อุตสาหกรรม  ใบอนุญาตท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน   
และใบอนุญาตน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพ่ือจ าหน่าย 
ในราชอาณาจักร  ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมาตรา  ๑๖  
วรรคสอง  มาตรา  ๒๐  วรรคสอง  มาตรา  ๒๑  วรรคสาม  และมาตรา  ๒๖  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มาตรา  ๒๓  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  และมาตรา  ๒๕  วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติให้การขออนุญาต  การตรวจสอบ  การออกใบอนุญาต  การขอและการออก 
ใบแทนใบอนุญาต  การย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  และการโอนใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน  
กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ใบอนุญาตท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  
และใบอนุญาตน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพ่ือจ าหน่าย 
ในราชอาณาจักร  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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