
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
มาตรฐานสินคา้ขาออก 

พ.ศ. ๒๕๐๓ 
   

 
ในพระปรมาภิไธย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สังวาลย์ 

ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 
ให้ไว้ ณ วันที ่๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ 

เป็นปีที่ ๑๕ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าขาออก 
 
พระมหากษัตริย์โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา 

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 

๒๕๐๓” 
 
มาตรา  ๒๑  พระราชบัญญั ตินี้ ให้ ใช้ บังคับ ต้ังแต่ วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๓๒  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สินค้ามาตรฐาน” หมายความว่า สินค้าที่รัฐมนตรีกําหนดให้เป็นสินค้ามาตรฐาน 
“มาตรฐานสินค้า” หมายความว่า คุณภาพ ช้ัน ประเภท หรือชนิดของสินค้า

มาตรฐานที่กําหนดขึ้น โดยใช้ปริมาณ หน่วย น้ําหนัก ปริมาตร ขนาดส่วนผสม ส่วนประกอบ ส่วนสัด 
สี ตัวอย่าง และอื่น ๆ  ทั้งนี้ แต่อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเป็นเกณฑ์ รวมตลอดถึงวิธีการบรรจุ หุ้มห่อ 
หรือผูกมัด และวัตถุที่ใช้ในการนั้นด้วย 

“ใบรับรองมาตรฐานสินค้า” หมายความว่า เอกสารแสดงมาตรฐานสินค้าซึ่งออกให้
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๗/ตอนที่ ๖๖/หน้า ๕๒๒/๙ สิงหาคม ๒๕๐๓ 
๒ มาตรา ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“เครื่องหมายตรวจสอบ” หมายความว่า ตรา แผ่นป้าย สลากหรือเครื่องหมายใด ๆ 
ที่กําหนดขึ้นสําหรับใช้ปิด ประทับ หรือผูกติดที่สินค้ามาตรฐานหรือวัตถุที่ใช้ในการบรรจุ หุ้มห่อ หรือ
ผูกมัดเพื่อแสดงว่าสินค้ามาตรฐานนั้นได้รับการตรวจสอบมาตรฐานแล้ว 

“ตราประทับ” หมายความว่า รอยตรา หรือเครื่องหมายอื่นใดที่กําหนดขึ้นใช้
ประทับที่สินค้ามาตรฐาน หรือวัตถุที่ใช้ในการบรรจุ หุ้มห่อ หรือผูกมัด หรือที่อ่ืนใด รวมทั้งวัตถุที่ใช้
ร้อยหรือผูกติด หรือผูกมัดเพื่อเป็นหลักฐานในการรักษาสินค้านั้น มิให้ถูกเพิ่มเติม สับเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลง 

“พนักงานตรวจสอบมาตรฐานสินค้า” หมายความว่า ข้าราชการพนักงานของรัฐ
หรือขององค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งอธิบดีได้แต่งต้ังให้เป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานของรัฐหรือขององค์การ
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งต้ังให้เป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔๓  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้ามีอํานาจ 
(๑) กําหนดหรือยกเลิกสินค้าให้เป็นสินค้ามาตรฐาน 
(๒) กําหนด แก้ไข หรือยกเลิกมาตรฐานสินค้า 
(๓) กําหนดเครื่องหมายที่จะมีถ้อยคําหรือไม่ก็ได้เพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้ามาตรฐาน

นั้นเป็นสินค้าที่ทําหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายในทางการค้าขาออก และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการ
แสดงเครื่องหมายนั้น 

(๔) กําหนดด่านศุลกากรที่ผู้ส่งหรือนําสินค้ามาตรฐานออกนอกราชอาณาจักรต้อง
แสดงใบรับรองมาตรฐานสินค้า สําหรับสินค้ามาตรฐานแต่ละประเภทหรือชนิด 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและ
การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า สําหรับสินค้ามาตรฐานแต่ละประเภทหรือชนิด 

(๖) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้ามาตรฐานที่มีคุณภาพไม่
เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าที่กําหนด 

(๗) กําหนดอัตราค่าบริการการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และการออกใบรับรอง
มาตรฐานสินค้า 

การกําหนด แก้ไข หรือยกเลิกตามมาตราน้ี ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่การ
กําหนดหรือแก้ไขตาม (๑) หรือ (๒) ต้องระบุวันเริ่มใช้บังคับไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่การแก้ไขตาม (๒) ซึ่งมีผลเป็นการผ่อนคลายภาระหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้จะให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได้ 

 
มาตรา ๕๔  ให้จัดต้ังสํานักงานมาตรฐานสินค้าขึ้นในกรมการค้าต่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ 

                                                 
๓ มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้รัฐมนตรีมีอํานาจจัดต้ังสํานักงานสาขาในท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในท้องที่นั้นและขึ้นตรงต่อสํานักงานมาตรฐานสินค้า การจัดต้ังให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้สํานักงานมาตรฐานสินค้าและสํานักงานสาขาแต่ละแห่ง มีหัวหน้ารับผิดชอบใน
กิจการอันเป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานมาตรฐานสินค้าหรือสํานักงานสาขา 

การแต่งต้ังหัวหน้าสํานักงานมาตรฐานสินค้าหรือหัวหน้าสํานักงานสาขาให้เป็น
อํานาจหน้าที่ของอธิบดี 

 
มาตรา ๖๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให้มีอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า และออกกฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ กําหนดกิจการอื่นและออกประกาศเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับ
ได้ 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการมาตรฐานสินคา้ 
   

 
มาตรา ๗๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการมาตรฐานสินค้า” 

ประกอบด้วยปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมพาณิชย์
สัมพันธ์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทน
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และกรรมการอื่นไม่เกินหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง และให้หัวหน้า
สํานักงานมาตรฐานสินค้า เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี กรรมการที่พ้นจาก
ตําแหน่งคณะรัฐมนตรีอาจแต่งต้ังเป็นกรรมการอีกได้ 

 
มาตรา ๘  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗ วรรคสอง 

กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

                                                                                                                                            
๔ มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕ มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๖ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 

เมื่อกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจ
แต่งต้ังผู้อ่ืนเป็นกรรมการแทน 

กรรมการที่ได้รับแต่งต้ังตามความในวรรคก่อน อยู่ในตําแหน่งตามวาระของ
กรรมการที่ตนแทน 

 
มาตรา ๙  การประชุมของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าจะต้องมีกรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงจํานวนของกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน

ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๐  ให้คณะกรรมการมาตรฐานสินค้ามีอํานาจแต่งต้ังอนุกรรมการเพื่อทํา

กิจการหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่งหน้าที่ของคณะกรรมการได้ 
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นํามาตรา ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๑  ให้คณะกรรมการมาตรฐานสินค้ามีหน้าที่ 
(๑) พิจารณาข้อเสนอของพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วทําความเห็นเสนอรัฐมนตรี 
(๒) ให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก่รัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า 
(๓) วินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๓ และในการนี้ให้มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้บุคคล

ใดๆ มาช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือให้ส่งตัวอย่างสินค้าหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจําเป็น 

(๔) ปฏิบัติการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 

หมวด ๓ 
การค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน 

   
 

มาตรา ๑๒  ผู้ใดทําการค้าโดยส่งหรือนําออกนอกราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรท่ี
รัฐมนตรีกําหนดซึ่งสินค้ามาตรฐานใด ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ทําการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานนั้น ณ 
สํานักงานมาตรฐานสินค้าหรือสํานักงานสาขา 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียนเป็นผู้ทําการค้าขาออกซึ่งสินค้า
มาตรฐานและคุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียน ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขในกฎกระทรวงให้ผู้ทําการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน
ปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่การควบคุมมาตรฐานสินค้าด้วยก็ได้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๓  เมื่อสํานักงานมาตรฐานสินค้าหรือสํานักงานสาขาได้รับคําขอจด
ทะเบียนและเห็นว่าคําขอนั้นถูกต้องก็ให้รับจดทะเบียนไว้ และให้ออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
เป็นผู้ทําการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานให้แก่ผู้ขอ ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนให้เรียกโดยย่อว่า 
“ใบทะเบียน” 

ในกรณีที่สํานักงานมาตรฐานสินค้าหรือสํานักงานสาขาไม่ยอมรับจดทะเบียน ผู้ร้อง
ขอมีสิทธิอุทธรณ์ โดยทําเป็นหนังสือยื่นต่อรัฐมนตรีภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งไม่รับ
จดทะเบียน คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

 
มาตรา ๑๔  ใบทะเบียนให้ใช้ได้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม แห่งปีที่รับจดทะเบียน และ

ต่ออายุได้ครั้งละหนึ่งปี 
ถ้าใบทะเบียนสูญหายหรือถูกทําลาย ให้ผู้ทําการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานยื่นคํา

ร้องขอรับใบแทนภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย 
ผู้ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วต้องแสดงใบทะเบียนหรือใบแทนไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้

ง่าย ณ สถานที่ทําการที่ระบุไว้ในใบทะเบียนนั้น 
 
มาตรา ๑๕  การเลิกทําการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว

ทั้งหมด หรือเฉพาะสินค้ามาตรฐานบางประเภทหรือบางชนิด การย้ายสํานักงาน การเปลี่ยนผู้จัดการ
หรือกรรมการ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้ผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้ให้ผู้ทําการค้าขาออกซึ่ง
สินค้ามาตรฐานแจ้งการเลิก ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันเลิก 
ย้ายหรือเปลี่ยนแปลง 

 
มาตรา ๑๖  ห้ามมิให้ผู้ซึ่งมิได้จดทะเบียนเป็นผู้ทําการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน

ส่งหรือนําสินค้ามาตรฐานออกนอกราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่รัฐมนตรีกําหนด 
บทบัญญัติในวรรคก่อน มิให้ใช้บังคับแก่สินค้ามาตรฐานที่บุคคลส่งหรือนําออกโดย

มิใช่เป็นการค้า หรือเพื่อใช้ในยานพาหนะที่บรรทุกออกไปเท่าที่จําเป็น หรือเพื่อเป็นตัวอย่าง  ทั้งนี้ 
ต้องมีปริมาณไม่เกินกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่
กําหนดต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๗๗  สินค้ามาตรฐานซึ่งผู้ทําการค้าขาออกประสงค์จะส่งหรือนําออกนอก

ราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่รัฐมนตรีกําหนด ผู้ส่งหรือนําออกจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้าและขอรับใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากสํานักงานมาตรฐานสินค้าหรือสํานักงานสาขา
หรือผู้ที่รัฐมนตรีแต่งต้ังให้เป็นผู้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าตามพระราชบัญญัตินี้ และผู้ส่งหรือนํา
ออกต้องแสดงใบรับรองมาตรฐานสินค้านั้นต่อเจ้าพนักงานศุลกากร  ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการส่งหรือนํา
สินค้ามาตรฐานออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง 

การจัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าตาม
วรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด 

                                                 
๗ มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๗ ทวิ๘  ในกรณีที่รัฐมนตรีกําหนดให้สินค้าใดเป็นสินค้ามาตรฐาน และ

ประกาศนั้นยังไม่มีผลใช้บังคับ ผู้ใดประสงค์จะส่งหรือนําออกนอกราชอาณาจักรทางด่านศุลกากร
ตามที่รัฐมนตรีกําหนด และจะประสงค์ขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าสําหรับสินค้านั้น ให้ผู้นั้นขอจด
ทะเบียนเป็นผู้ทําการค้าขาออก และจัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ
สํานักงานมาตรฐานสินค้าหรือสํานักงานสาขาได้ออกใบทะเบียนและใบรับรองมาตรฐานสินค้าแล้วให้
ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ทําการค้าขาออก และสินค้าที่ส่งออกนั้นเป็นสินค้ามาตรฐาน 

 
มาตรา ๑๗ ตรี๙  ห้ามมิให้ผู้ใดเอาวัตถุอ่ืนเจือปนสินค้ามาตรฐานที่ทําหรือมีไว้เพื่อ

จําหน่ายในทางการค้าขาออกจนเป็นผลให้มีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าที่กําหนดไว้หรือมีไว้
ในครอบครองเพื่อจําหน่ายในทางการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานที่รู้อยู่ว่ามีคุณภาพไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานสินค้าที่กําหนดไว้ 

ในกรณีที่ผู้ครอบครองสินค้ามาตรฐานรู้ภายหลังว่าสินค้ามาตรฐานที่ครอบครองนั้น
มีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าที่กําหนด ยังมิให้ถือว่าผู้นั้นครอบครองสินค้ามาตรฐานโดย
รู้อยู่ว่าเป็นสินค้ามาตรฐานที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าที่กําหนด เว้นแต่ผู้ครอบครองจะ
ไม่แก้ไขปรับปรุงคุณภาพของสินค้ามาตรฐานนั้นให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าที่กําหนดหรือ
ทําให้สิ้นสภาพ หรือทําอย่างหนึ่งอย่างใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๑๘๑๐  สินค้ามาตรฐานที่ได้มีการชักตัวอย่างเพ่ือทําการตรวจสอบมาตรฐาน

สินค้าหรือได้รับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า หรือได้มีการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าแล้ว ห้ามมิ
ให้ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการกระทําอันเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 

(๑) กระทําการใด ๆ ทําให้สินค้ามาตรฐานหรือมาตรฐานของสินค้านั้นเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม 

(๒) ทําลาย หรือเปลี่ยนแปลงสลาก เครื่องหมายตรวจสอบมาตรฐานสินค้า หรือ
เครื่องหมายแสดงคุณภาพ ปริมาณ หรือน้ําหนัก 

(๓) ทําลายหรือเปลี่ยนแปลงตราประทับ 
(๔) กระทําการใด ๆ ให้ตัวอย่างที่ได้ชักไว้เพื่อทําการตรวจสอบเปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิม 
 
มาตรา ๑๙๑๑  ผู้ทําการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานผู้ใด กระทําการหรืองดเว้น

กระทําการใดอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญั ตินี้  กฎกระทรวงหรือประกาศซึ่ งออกตาม
                                                 

๘ มาตรา ๑๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๙ มาตรา ๑๗ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๐ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๒๒ 
๑๑ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัตินี้ ให้สํานักงานมาตรฐานสินค้ามีอํานาจสั่งพักใช้ใบทะเบียนของผู้นั้นมีกําหนดเวลา
ตามท่ีเห็นสมควรหรือจะสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนของผู้นั้นเสียก็ได้ 

ในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้ทําการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานขาดคุณสมบัติตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง ออกตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง ให้สํานักงานมาตรฐานสินค้าหรือสํานักงาน
สาขาเพิกถอนการจดทะเบียนของผู้นั้นเสีย 

ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบทะเบียนหรือเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรานี้มีสิทธิอุทธรณ์โดย
ทําเป็นหนังสือยืนต่อรัฐมนตรีภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งพักใช้ใบทะเบียนหรือเพิก
ถอนการจดทะเบียนนั้น คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งพักใช้ทะเบียนหรือเพิกถอนการจดทะเบียนหลีกเลี่ยงหรือไม่ยอมรับ
คําสั่งนั้นให้เปิดคําสั่งไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทําการที่ระบุไว้ในใบทะเบียนของผู้นั้น 
และให้ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบคําสั่งต้ังแต่วันปิดคําสั่งเป็นต้นไป 

 
หมวด ๔ 

การประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินคา้ 
   

 
มาตรา ๒๐  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจตรวจสอบ

มาตรฐานสินค้า เว้นแต่จะเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากสํานักงานมาตรฐานสินค้าตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๒๑  ผู้ขอรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าต้องเป็น

นิติบุคคล 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐาน

สินค้าและคุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญาตให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขในกฎกระทรวงให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐาน

สินค้า ปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่การควบคุมมาตรฐานสินค้าด้วยก็ได้ 
 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่สํานักงานมาตรฐานสินค้าสั่งไม่อนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้

ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า บุคคลน้ันมีสิทธิอุทธรณ์โดยทําเป็นหนังสือยื่นต่อรัฐมนตรี
ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งไม่อนุญาต คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

 
มาตรา ๒๓  รัฐมนตรีจะมอบหมายให้นิติบุคคลซึ่งเป็นส่วนราชการหรือองค์การของ

รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่เรียกช่ืออย่างอื่น ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าประเภทหรือ
ชนิดใดตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๔  ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าทําการค้าสินค้า

ประเภทหรือชนิดซึ่งตนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นการค้าขอออกหรือไม่ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๕  ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ให้ใช้ได้ถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม แห่งปีที่ออกและต่ออายุได้ครั้งละหนึ่งปี 

ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 
ย่ืนคําร้องขอรับใบแทนภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย 

ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามความในวรรคก่อน ต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนไว้ในที่
เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทําการที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๒๖  การเลิกประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าทั้งหมดหรือเฉพาะ

สินค้ามาตรฐานบางประเภทหรือบางชนิด การย้ายสํานักงาน การเปลี่ยนผู้จัดการหรือกรรมการหรือ
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้ผิดไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ในคําร้องขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า แล้วแต่กรณี ให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแจ้งการ
เลิก ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันเลิก ย้ายหรือเปลี่ยนแปลง 

 
มาตรา ๒๗  ให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าจัดทํารายงานประจําเดือน

เกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าย่ืนต่อสํานักงานมาตรฐานสินค้าหรือสํานักงานสาขาตามแบบที่
รัฐมนตรีกําหนดภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 

ในกรณีที่ไม่มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าในเดือนใด ก็ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าย่ืนรายงานต่อสํานักงานมาตรฐานสินค้าหรือสํานักงานสาขาตามแบบที่
รัฐมนตรีกําหนด แสดงว่ามิได้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าในเดือนนั้น ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดไป 

 
มาตรา ๒๘๑๒  ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า กระทําการหรืองดเว้น

กระทําการใดอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญั ตินี้  กฎกระทรวงหรือประกาศซึ่ งออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้สํานักงานมาตรฐานสินค้ามีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตของผู้นั้นมีกําหนดเวลา
ตามท่ีเห็นสมควร หรือจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้นั้นเสียก็ได้ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าขาดคุณสมบัติตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง ออกตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง ให้สํานักงานมาตรฐานสินค้าเพิกถอน
ใบอนุญาตของผู้นั้นเสีย 

ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรานี้ มีสิทธิอุทธรณ์โดยทําเป็นหนังสือ
ย่ืนต่อรัฐมนตรีภายในกําหนดสามสิบวัน นับแต่วันได้รับคําสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น คํา
วินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด และให้นําความในมาตรา ๑๙ วรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๕ 

ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 
   

                                                 
๑๒ มาตรา ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๒๙  ห้ามมิให้ผู้ใดเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า เว้นแต่จะเป็นผู้ได้รับ

อนุญาตจากสํานักงานมาตรฐานสินค้าตามพระราชบัญญัตินี้ 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและ

คุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขในกฎกระทรวงให้ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปฏิบัติเพื่อ

ประโยชน์แก่การควบคุมการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าด้วยก็ได้ 
 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่สํานักงานมาตรฐานสินค้าสั่งไม่อนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้

ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์โดยทําเป็นหนังสือยื่นต่อรัฐมนตรีภายในกําหนด
สามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งไม่อนุญาต คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

 
มาตรา ๓๑  ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าต้องไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ 

หุ้นส่วนหรือผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรรมการหรือผู้จัดการในบริษัทจํากัด ซึ่งทําการค้า
สินค้าซึ่งตนได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐาน 

 
มาตรา ๓๒  ห้ามมิให้ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าทําการค้าสินค้า ซึ่งตนได้รับ

อนุญาตให้ทําการตรวจสอบมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นการค้าขาออกหรือไม่ 
 
มาตรา ๓๓  ใบอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าให้ใช้ได้ถึงวันที่ ๓๑ 

ธันวาคมแห่งปีที่ออก และต่ออายุได้ครั้งละหนึ่งปี 
ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ให้ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าย่ืนคําร้องขอรับ

ใบแทนภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย 
 
มาตรา ๓๔  การเลิกเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดหรือ

เฉพาะสินค้ามาตรฐานบางประเภทหรือบางชนิด การย้ายสํานักงาน ย้ายภูมิลําเนา หรือการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้ผิดไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ในคําร้องขออนุญาตเป็นผู้ตรวจ
สอบมาตรฐานสินค้า แล้วแต่กรณี ให้ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแจ้งการเลิก ย้าย หรือเปลี่ยนแปลง
เป็นหนังสือภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันเลิก ย้าย หรือเปลี่ยนแปลง 

 
มาตรา ๓๕๑๓  ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าผู้ใด กระทําการหรืองดเว้นกระทําการใด

อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
สํานักงานมาตรฐานสินค้ามีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตของผู้นั้นมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร หรือจะ
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 

                                                 
๑๓ มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงออกตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง ให้สํานักงานมาตรฐานสินค้าเพิกถอนใบอนุญาตของผู้นั้น
เสีย 

ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรานี้ มีสิทธิอุทธรณ์โดยทําเป็นหนังสือ
ย่ืนต่อรัฐมนตรีภายในกําหนดสามสิบวัน นับแต่วันได้รับคําสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น คํา
วินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด และให้นําความในมาตรา ๑๙ วรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๖ 

พนักงานตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 
   

 
มาตรา ๓๖๑๔  ให้พนักงานตรวจสอบมาตรฐานสินค้ามีอํานาจหน้าที่ 
(๑) ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 
(๒) เข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจการดําเนินงานของผู้ทําการค้า

ขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่สํานักงานมาตรฐานสินค้าหรือสํานักงานสาขามอบหมาย และในการนี้ให้มีอํานาจ
นําสินค้ามาตรฐานในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อทําการตรวจสอบ 

(๓) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามท่ีสํานักงานมาตรฐานสินค้าหรือสํานักงานสาขามอบหมาย 
 
มาตรา ๓๗  ให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตรวจสอบมาตรฐาน

สินค้าตามมาตรา ๓๖ อํานวยความสะดวกช่วยเหลือหรือให้คําช้ีแจงแก่พนักงานตรวจสอบมาตรฐาน
สินค้าตามที่ขอร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 

 
หมวด ๗ 

การตรวจสอบมาตรฐานสินคา้และการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า 
   

 
มาตรา ๓๘  พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและผู้ตรวจสอบ

มาตรฐานสินค้า ต้องมีบัตรประจําตัวซึ่งสํานักงานมาตรฐานสินค้าเป็นผู้ออกตามแบบที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้าและผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าต้องแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ 

 
มาตรา ๓๙  การออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าซึ่งต้องแสดง ณ ด่านศุลกากรตาม

พระราชบัญญัตินี้ จะกระทําได้แต่เฉพาะ 

                                                 
๑๔ มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) สํานักงานมาตรฐานสินค้าหรือสํานักงานสาขา หรือ 
(๒) บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้เป็นผู้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเฉพาะประเภท

หรือชนิดของสินค้ามาตรฐาน 
 
มาตรา ๔๐  เมื่อรัฐมนตรีเห็นว่า สินค้ามาตรฐานใดสมควรจะให้เฉพาะแต่สํานักงาน

มาตรฐานสินค้าหรือสํานักงานสาขาเท่านั้น เป็นผู้ทําการตรวจสอบมาตรฐานและออกใบรับรอง
มาตรฐาน ก็ให้กระทําได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศของรัฐมนตรีไม่กระทบกระทั่งการ
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าที่ได้กระทําเสร็จสิ้นแล้วก่อนวันประกาศ 

 
มาตรา ๔๑  ให้บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้เป็นผู้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า 

จัดทํารายงานประจําเดือนเกี่ยวกับการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด ย่ืน
ต่อสํานักงานมาตรฐานสินค้าหรือสํานักงานสาขา พร้อมด้วยสําเนาใบรับรองที่ได้ออกไป ภายในวันที่ 
๑๕ ของเดือนถัดไป 

ในกรณีที่ไม่มีการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าในเดือนใด ก็ให้ผู้ออกใบรับรอง
มาตรฐานสินค้าย่ืนรายงานต่อสํานักงานมาตรฐานสินค้าหรือสํานักงานสาขาตามแบบที่รัฐมนตรี
กําหนด แสดงว่ามิได้มีการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าในเดือนนั้นภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 

 
หมวด ๘ 

อํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
   

 
มาตรา ๔๒  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ เพื่อตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ตรวจการ

ดําเนินงานของผู้ทําการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และ
ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า รวมทั้งตรวจสอบสมุดบัญชีเอกสารหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการนั้น 

(๒) นับ ช่ัง ตวง วัด ตรวจสอบ สินค้ามาตรฐาน นําสินค้ามาตรฐานในปริมาณ
พอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อทําการตรวจสอบ 

(๓) ยึดหรืออายัดสินค้ามาตรฐาน สมุดบัญชี เอกสารหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณี
ที่มีเหตุสงสัยว่ามีการกระทําผิดพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๒ ทวิ๑๕  ถ้าพบผู้ใดกําลังกระทําความผิด หรือพยายามกระทําความผิด

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจจับผู้นั้นได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ แล้วนําส่ง
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพร้อมกับของกลางโดยทันที เพื่อ
ดําเนินการต่อไป 

 

                                                 
๑๕ มาตรา ๔๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๔๓  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยข้อโต้แย้งหรือ
ปัญหาข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า 

ในกรณีที่ผู้ได้รับการพิจารณาวินิจฉัยตามความในวรรคก่อนไม่พอใจคําวินิจฉัยนั้น 
ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์โดยทําเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าภายในกําหนดสามสิบวัน
นับแต่วันได้รับแจ้งคําวินิจฉัย 

เมื่อคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าได้รับอุทธรณ์ตามวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

 
มาตรา ๔๔  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลใด ๆ มาช้ีแจง

ข้อเท็จจริงหรือให้ส่งตัวอย่างสินค้าหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการในอํานาจหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจําเป็น 

 
มาตรา ๔๕  ให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ผู้ตรวจสอบมาตรฐาน

สินค้า ผู้ทําการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง อํานวยความสะดวก ช่วยเหลือ หรือให้คําช้ีแจงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามท่ีขอร้องเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๒  

 
หมวด ๙ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๖๑๖  ผู้ใดเรียกเก็บค่าบริการการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าหรือการออก

ใบรับรองมาตรฐานสินค้า เกินกว่าอัตราที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๔ (๗) ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือสองเท่าของจํานวนเงินที่เรียกเก็บเกิน แล้วแต่อย่างใดจะ
มากกว่า หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระทั่งบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญาในส่วนที่
เกี่ยวแก่ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

 
มาตรา ๔๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
 
มาตรา ๔๘  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา ๑๕ 

มาตรา ๒๕ วรรคสองหรือวรรคสาม มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 

 

                                                 
๑๖ มาตรา ๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๔๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๐  ผู้ทําการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานส่งหรือนําสินค้ามาตรฐานออก

นอกราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยไม่มีใบรับรองมาตรฐานสินค้านั้น ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๑๑๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ ตรี หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่

สามเดือนถึงห้าปี และปรับต้ังแต่สามหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
บรรดาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทําความผิด หรือสินค้าที่ยึดได้จากการ

กระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ ตรี ให้ริบเสียทั้งสิ้น ส่วนบรรดาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
กระทําความผิด หรือสินค้าที่ยึดได้จากการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๘ จะริบหรือไม่ก็ได้ 

 
มาตรา ๕๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งหรือมาตรา 

๓๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
 
มาตรา ๕๓  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๘ วรรคสองหรือมาตรา ๔๑ มี

ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
 
มาตรา ๕๔  ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวก ไม่ช่วยเหลือหรือไม่ให้คําช้ีแจงแก่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ตามที่ขอร้องอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ หรือ
มาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

 
มาตรา ๕๕  กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาวินิจฉัยข้อโต้แย้งหรือ

ปัญหาข้อพิพาทตามมาตรา ๔๓ ผู้ใดเปิดเผยข้อความหรือข้อเท็จจริงใด ๆ ที่ได้มาเนื่องจากการ
ปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ในประการที่อาจเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผย
ตามหน้าที่ราชการ หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือพิจารณาคดี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๖  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้

สั่งตามมาตรา ๑๑ (๓) หรือมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๗  ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าหรือออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า

ผู้ใดจงใจกระทําการใด ๆ ให้การตรวจสอบมาตรฐานสินค้าหรือการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าผิด

                                                 
๑๗ มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ไปจากความเป็นจริง หรือแกล้งหน่วงเหนี่ยวให้การตรวจสอบมาตรฐานสินค้าหรือการออกใบรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกิดความล่าช้าหรือเสียหาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๘  ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้มีหน้าที่

ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าหรือออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้ละเลยการ
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า หรือเพื่อให้การตรวจสอบมาตรฐานสินค้าหรือการออกใบรับรองมาตรฐาน
สินค้าผิดไปจากความจริง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๕๙  ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าหรือออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า

ตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ใด เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดสําหรับตนเองหรือ
ผู้อ่ืนโดยมิชอบ เพื่อละเลยการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าหรือเพื่อให้การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 
หรือการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าผิดไปจากความเป็นจริง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระทั่งบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญาในส่วนที่
เกี่ยวแก่ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

 
มาตรา ๖๐๑๘  ในกรณีความผิดตามมาตรา ๑๗ ตรี หรือมาตรา ๑๘ ให้อธิบดีมี

อํานาจสั่งจ่ายเงินสินบนแก่ผู้นําจับร้อยละห้าสิบจากจํานวนเงินสุทธิค่าขายของกลางที่ศาลสั่งริบ แต่ใน
กรณีที่มิได้ริบของกลางหรือของกลางไม่อาจจําหน่ายได้ ให้หักจ่ายร้อยละห้าสิบจากเงินค่าปรับ 

ในกรณีที่ยึดของกลางที่ต้องสงสัยในการกระทําความผิดได้โดยไม่ปรากฏตัวเจ้าของ 
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายประกาศหาตัวเจ้าของมีกําหนดสามสิบวัน หากไม่มีเจ้าของมาแสดง
ตัวภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ของกลางนั้นตกเป็นของแผ่นดิน และให้อธิบดีสั่งจําหน่ายของกลาง
นั้นแล้วหักค่าขายจ่ายเป็นเงินสินบนตามวรรคหนึ่ง 

การจ่ายเงินสินบนตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้นําจับมีหลายคน ให้จ่ายเงินสินบนแก่บุคคล
เหล่านั้นคนละเท่า ๆ กัน 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ส.  ธนะรัชต์ 

นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๑๘ มาตรา ๖๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียม๑๙ 
   

 
(๑) คําร้องขอฉบับละ ๑๐ บาท 
(๒) การจดทะเบียนเป็นผู้ทําการค้าขาออกซึ่งสินค้า 

มาตรฐานต่อสินค้ามาตรฐานประเภทหรือชนิดละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๓) การต่ออายุใบทะเบียนตาม (๒) สําหรับสินค้า 

มาตรฐานประเภทหรือชนิดละ ๔๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบ 

มาตรฐานสินค้าต่อสินค้ามาตรฐานประเภท 
หรือชนิดละ ๓,๐๐๐ บาท 

(๕) การต่อใบอนุญาตตาม (๔) สําหรับสินค้า 
มาตรฐานประเภทหรือชนิดละ ๔๐๐ บาท 

(๖) ใบอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 
ทางวิชาการที่ต้องอาศัยหลักวิชา เครื่องมือและ 
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๗) การต่ออายุใบอนุญาตตาม (๖) ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๘) ใบอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 

นอกจาก (๖) ต่อสินค้ามาตรฐานประเภท 
หรือชนิดละไม่เกิน ๒๐๐ บาท 

(๙) การต่ออายุใบอนุญาตตาม (๘) สําหรับสินค้า 
มาตรฐานแต่ละประเภทหรือชนิดละไม่เกิน ๕๐ บาท 

(๑๐) ใบแทนใบทะเบียนตาม (๒) และใบแทน 
ใบอนุญาตตาม (๔) (๖) และ (๘) ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

(๑๑) บัตรประจําตัวฉบับละ ๕๐ บาท 
(๑๒) การทดสอบความรู้ผู้ขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบ 

มาตรฐานสินคา้ตาม (๖) ๒๐๐ บาท 
(๑๓) การทดสอบความรู้ผู้ขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบ 

มาตรฐานสินค้าตาม (๘) ต่อสินค้ามาตรฐาน 
แต่ละประเภทหรือชนิดละ ๕๐ บาท 

(๑๔) คัดสําเนาเอกสารฉบับละ ๑๐ บาท 
(๑๕) รับรองเอกสารหรือสําเนาเอกสาร ฉบับละ ๑๐ บาท 
(๑๖) ค่าแบบพิมพ์คําร้องขอต่าง ๆ ฉบับหรอืชุดละ ๑๐ บาท 

                                                 
๑๙ อัตราค่าธรรมเนียม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้าต่างๆ ไม่ว่าสินค้านั้นจะอยู่ในสภาพดีหรือเลวอย่างไรก็อาจกระทําได้ เพราะยัง
ไม่มีการกําหนดมาตรฐานให้เป็นที่แน่นอนและเหมาะสม เป็นเหตุให้มีการปลอมปนเปลี่ยนแปลง หรือ
ปรุงแต่งสินค้าที่ส่งออกไป เช่น ส่งสินค้าที่ผิดคุณภาพ ชนิด น้ําหนัก หรือปริมาณ หรือเจือปนวัตถุอ่ืน
ลงไปเป็นต้น และการบรรจุ หุ้มห่อ หรือผูกมัด ไม่ถูกต้องตามสภาพของสินค้า ทําให้สินค้าไทยขาด
ความนิยมเชื่อถือในต่างประเทศ เป็นผลเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงสมควรมี
กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าขาออก 
 
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒๒๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้ประกาศใช้เป็นเวลาหลายปีแล้ว บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวไม่
เหมาะสมแก่การควบคุมและส่งเสริมมาตรฐานสินค้าของสินค้าขาออกในภาวะการณ์ปัจจุบัน สมควร
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ของรัฐมนตรี อธิบดี พนักงานเจ้าหน้าที่ และพนักงานตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้า และสมควรกําหนดให้มีวิธีการออกใบรับรองให้แก่สินค้าก่อนวันที่ประกาศกําหนด
มาตรฐานสินค้าจะมีผลใช้บังคับ นอกจากนี้สมควรกําหนดความผิดและโทษเพิ่มขึ้นอีก  ทั้งนี้ เพื่อให้
สามารถส่งเสริมและควบคุมคุณภาพของสินค้าขาออกให้ได้ผลดีย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

๒๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๗๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔/๙ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 


