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แนวทางในการพิจารณา วสัด ุอปุกรณ ์ 

มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
วรวิชญ  สิ งหนาท  :  พฤษภาคม ๒๕๕๙  

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ขออธิบายความรู เบื ้องตนเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ผู ผลิตหรือผู นําเขา ท่ี
กําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานบังคับ(ตามมาตรา ๒๐ และ๒๑) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ที่มีพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อปองกันความเสียหาย
อันอาจเกิดแกประชาชน หรือแกกิจการอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจของประเทศ(ตามมาตรา ๑๗) 
หรือผูผลิตตองไดรับการตรวจสอบและรับใบอนุญาตตามมาตรฐานที่กําหนดหรือมาตรฐานทั่วไป(ตาม
มาตรา ๑๖) และผูผลิตหรือนําเขาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ที่ไดรับใบอนุญาต ตองควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐาน(ตามมาตรา ๒๕ทวิ) และตองแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ชื่อ หรือ
เครื่องหมายการคาของผูไดรับใบอนุญาต(ตามมาตรา ๓๐ ๓๓ และ๓๔) 

มาตรฐานอุตสาหกรรมมีจํานวนมากกวา ๓,๐๐๐ รายการ ท่ีเก่ียวของกับการกอสรางมีจํานวน
ประมาณ ๗๕๐ รายการ และมาตรฐานอุตสาหกรรมบังคับ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐๗ 
รายการ  กรณีที ่ใบอนุญาตสิ ้นอายุลง อาทิ กรณีมีการประกาศหรือพระราชกฤษฎีกา กําหนด
มาตรฐานใหม แกไขหรือยกเลิกมาตรฐานอุตสาหกรรมชนิดนั้น ถือวาใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ(ตาม
มาตรา ๒๗) และหามไมใหผูใดโฆษณา จําหนาย หรือมีไวจําหนาย ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ที่ไม
เปนไปตามมาตราบังคับ(ตามมาตรา ๓๖) ของพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
พ.ศ.๒๕๑๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มีโทษลงโทษปรับหรือจําคุก(ตามมาตรา ๔๖ - ๕๗) 

ในความหมายคือตองใช วัสดุ อุปกรณ ท่ีไดรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ที่ยังประกาศใชอยูและเปนปจจุบันเทานั้น  และหามไมใหผูใดโฆษณา จําหนาย หรือมีไวจําหนาย 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ท่ีไมเปนไปตามมาตราบังคับ มีความผิดและบทลงโทษ 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

กําหนดเกี่ยวกับพัสดุไวใน สวนที่  ๒ การซื้อการจาง หัวขอการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและ
ก ิจ ก า ร ข อ ง ค น ไ ท ย  ใ น ก ร ณ ีพ ัส ด ุที ่ต อ ง ก า ร ซื ้อ ห ร ือ จ า ง ทํา   ม ีป ร ะ ก า ศ กํา ห น ด ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว  ใหกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสราง
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  หรือเพ่ือความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได ถา
เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกัน  และ
ในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตตั้งแตสาม
รายขึ้นไป  ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่
ไดรับการรับรองระบบคุณภาพท่ีทําในประเทศไทยเทานั้น 

ในความหมายคือใหหนวยราชการตองใช พัสดุ ที่ไดรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม ท่ีมีการประกาศเปนปจจุบันอยู ภายใตระเบียบสํานักนายกฯ 

 

1      แนวทางในการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ มาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรม  



เครื่องหมายมาตรฐานท่ัวไป ตามมาตรา ๑๖ 

โดยเครื ่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไป  ผู ผลิตสามารถยื่นขอใบอนุญาตแสดงเครื ่องหมาย 
มาตรฐานดวยความสมัครใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และเปน
หลักประกันใหกับผูบริโภคมั่นใจวาผลิตภัณฑนั้นมีคุณภาพคุมคา ปจจุบันสินคาที่สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภ ัณฑอ ุตสาหกรรม   กําหนดเปนมาตรฐานมีกว า  ๓ ,๐๐๐ รายการ  คลอบคลุมส ินค า ใน
ชีวิตประจําวันหลายๆประเภท ไดแก ประเภทอาหาร เครื่องใชไฟฟา ยานพาหนะ สิ่งทอ วัสดุกอสราง 
เปนตน 

  

เครื่องหมายมาตรฐานท่ัวไป 

เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ ตามมาตรา ๒๐ และ๒๑ 

เครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมบังคับ กําหนดใหเปนไปตามมาตรฐาน เพ่ือคุมครองความปลอดภัย
ใหแกผู บริโภค และปองกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแกเศรษฐกิจของประเทศ ผูผลิต ผูนําเขา และผู
จําหนายจะตองผลิต นําเขาและจําหนายเฉพาะผลิตภัณฑที่ตองเปนไปตามมาตรฐานเทานั้น ปจจุบัน 
ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ออกมาแลว ๑๐๗ รายการ  

 

เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ 

แนวทางการพิจารณา ผูกําหนดหรือผูพิจารณาอนุมัติเลือกใชผลิตภัณฑ 

การพิจารณา กําหนดคุณสมบัติ โดยกํากับการเลขหมายผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตาม
มาตรฐานระดับประเทศ หรือเลขหมายมาตรฐานผลิตภัณฑระดับภูมิภาค หรือระดับสากล ตองมี
ความสอดคลองกัน ผูกําหนดหรือผูพิจารณาอนุมัติเลือกใชผลิตภัณฑ ตองศึกษา ทําความเขาใจ 
ขอกําหนดของผลิตภัณฑตามมาตรฐานนั้นๆเปนอยางดี ยกตัวอยาง มาตรฐานระดับประเทศ เชน 
มอก.ผลิตภัณฑไฟฟา  เลมที ่๑  เปนขอกําหนดทั่วไป เลมที ่๒  เปนวิธ ีระบุสมรรถนะและหรือ
ขอกําหนดในการทดสอบ เปนตน เพ่ือใหทราบวาผลิตภัณฑท่ีเลือกใช มีขอกําหนดในการทดสอบมี
พิกัดกกระแสไฟฟา แรงดันไฟฟาดานเขา/ดานออกเทาไรและสวิตชควบคุมตางๆเปนอยางไร ตรง
ตามความตองการหรือไม เปนตน ผูกําหนดหรือผูพิจารณาอนุมัติเลือกใชผลิตภัณฑจึงควรศึกษา
และทําความเขาใจกับผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของกับความม่ันคงแข็งแรง หรือความปลอดภัยของอาคาร
หรือที่มีผลกระทบตอสาธารณชน และที่สําคัญตองสอดคลอง ไมผิดตอขอกําหนดของกฎหมายที่
ควบคุมและระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการ 
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1

รายการผลิตภัณฑที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนด

ใหตองเปนไปตามมาตรฐานบังคับ
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1 มอก. 15 เลม 1-2555 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 1 ขอกําหนดเกณฑคุณภาพ

วันที่มีผลใชบังคับ : 3 พ.ค. 2557

2 มอก. 20-2543 เหล็กเสนเสริมคอนกรีต : เหล็กเสนกลม

วันที่มีผลใชบังคับ : 8 ต.ค. 2547

3 มอก. 24-2548 เหล็กเสนเสริมคอนกรีต : เหล็กขอออย

วันที่มีผลใชบังคับ : 21 พ.ค. 2549

4 มอก. 95-2540 ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง

วันที่มีผลใชบังคับ : 30 มี.ค. 2546

5 มอก. 348-2540 เหล็กลวดคารบอนต่ํา

วันที่มีผลใชบังคับ : 6 ธ.ค. 2541

6 มอก. 420-2540 ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง

วันที่มีผลใชบังคับ : 30 มี.ค. 2546

7 มอก. 528-2548 เหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดรอน สําหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป

วันที่มีผลใชบังคับ : 14 เม.ย. 2551

8 มอก. 792-2554 เครื่องสุขภัณฑเซรามิก : โถสวมนั่งราบ

วันที่มีผลใชบังคับ : 21 ส.ค. 2556

9 มอก. 880-2547 กระจกโฟลตใส

วันที่มีผลใชบังคับ : 8 มิ.ย. 2548

10 มอก. 1227-2539 เหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน

วันที่มีผลใชบังคับ : 10 พ.ค. 2541

11 มอก. 1228-2549 เหล็กโครงสรางรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

วันที่มีผลใชบังคับ : 14 เม.ย. 2551

12 มอก. 1344-2541 กระจกโฟลตสีตัดแสง

วันที่มีผลใชบังคับ : 4 พ.ย. 2544

13 มอก. 1390-2539 เข็มพืดเหล็กกลารีดรอน

วันที่มีผลใชบังคับ : 21 ส.ค. 2541

14 มอก. 1479-2541 เหล็กกลาคารบอนรีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง สําหรับงานโครงสรางทั่วไป

วันที่มีผลใชบังคับ : 25 ส.ค. 2544

15 มอก. 1499-2541 เหล็กกลาคารบอนรีดรอน แผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง สําหรับงานโครงสรางเชื่อมประกอบ

วันที่มีผลใชบังคับ : 25 ส.ค. 2544

16 มอก. 1501-2552 เหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดรอน สําหรับงานโครงสรางเครื่องจักรกล

วันที่มีผลใชบังคับ : 11 เม.ย. 2554

17 มอก. 1735-2542 เหล็กกลาคารบอนรีดรอนแผนมวนและแผนแถบสําหรับงานทอ

วันที่มีผลใชบังคับ : 25 ส.ค. 2544

18

       

สําหรับงานโครงสรางรถยนต

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า กํา ห น ด
ใ ห ต อ ง เ ป น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น บั ง คั บ

โยธาและวัสดุกอสราง
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วันที่มีผลใชบังคับ : 4 พ.ย. 2544

19 มอก. 1999-2543 เหล็กกลารีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง สําหรับงานโครงสรางรถยนต

วันที่มีผลใชบังคับ : 5 ก.ย. 2545

20 มอก. 2011-2543 เหล็กกลารีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง ที่ตานการกัดกรอนไดดีในบรรยากาศ

วันที่มีผลใชบังคับ : 5 ก.ย. 2545

21 มอก. 2012-2543 เหล็กกลาคารบอนรีดเย็นแผนมวน แผนแถบ และแผนตัด สําหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป

วันที่มีผลใชบังคับ : 13 พ.ค. 2545

22 มอก. 2060-2543 เหล็กกลาคารบอนรีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง สําหรับงานถังกาซ

วันที่มีผลใชบังคับ : 14 ต.ค. 2545

23 มอก. 2140-2546 เหล็กกลารีดเย็นแผนมวน แผนแถบ และแผนตัดสําหรับงานรถยนต

วันที่มีผลใชบังคับ : 10 ม.ค. 2548

24 มอก. 2508-2555 กระเบื้องเซรามิก

วันที่มีผลใชบังคับ : 15 ม.ค. 2557

1 มอก. 53-2548 ไมขีดไฟ

วันที่มีผลใชบังคับ : 14 พ.ย. 2549

2 มอก. 78-2549 ผงซักฟอก

วันที่มีผลใชบังคับ : 14 ก.ค. 2551

3 มอก. 332-2537 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแหง

วันที่มีผลใชบังคับ : 27 มี.ค. 2538

4 มอก. 685 เลม 1-2540 ของเลน เลม 1 ขอกําหนดทั่วไป

วันที่มีผลใชบังคับ : 5 ม.ค. 2542

มอก. 685 เลม 2-2540 ของเลน เลม 2 ภาชนะบรรจุและฉลาก

วันที่มีผลใชบังคับ : 5 ม.ค. 2542

มอก. 685 เลม 3-2540 ของเลน เลม 3 วิธีทดสอบและวิเคราะห

วันที่มีผลใชบังคับ : 5 ม.ค. 2542

5 มอก. 879-2553 ไฟแช็กกาซ

วันที่มีผลใชบังคับ : 13 มี.ค. 2556

6 มอก. 882-2532 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิด : โฟม

วันที่มีผลใชบังคับ : 17 มิ.ย. 2534

7 มอก. 969-2533 หัวนมยางสําหรับขวดนม

วันที่มีผลใชบังคับ : 17 มิ.ย. 2540

8 มอก. 1025-2539 หัวนมยางดูดเลน

วันที่มีผลใชบังคับ : 19 ก.ย. 2540

9 มอก. 1136 -2536 ฟลมยืดหุมหออาหาร

วันที่มีผลใชบังคับ : 10 พ.ย. 2542

10 มอก. 2440-2552 เครื่องใชเหล็กกลาไรสนิม:ภาชนะหุงตมที่มีรอยประสาน

วันที่มีผลใชบังคับ : 18 ส.ค. 2554

โภคภัณฑ

วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
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1 มอก. 4 เลม 1-2529 หลอดไฟฟา

วันที่มีผลใชบังคับ : 1 พ.ค. 2530

2 มอก. 10-2529 ฟวสกามปู

วันที่มีผลใชบังคับ : 21 พ.ย. 2530

3

          

สายไฟฟาไมมีเปลือกสําหรับงานติดตั้งยึดกับที่

วันที่มีผลใชบังคับ : 30 ก.ค. 2556          

สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานติดตั้งยึดกับที่

วันที่มีผลใชบังคับ : 30 ก.ค. 2556

มอก. 11 เลม 5-2553 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 5 สายออน

วันที่มีผลใชบังคับ : 30 ก.ค. 2556          

สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานทั่วไป

วันที่มีผลใชบังคับ : 30 ก.ค. 2556

4 มอก. 23-2521 บัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต

วันที่มีผลใชบังคับ : 1 เม.ย. 2522

5 มอก. 85-2548 ตัวนําลวดกลมตีเกลียวรวมศูนยกลางสําหรับสายไฟฟาเหนือดิน

วันที่มีผลใชบังคับ : 23 ม.ค. 2551

6 มอก. 183-2547 โกลวสตารตเตอรสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต

วันที่มีผลใชบังคับ : 18 ก.ย. 2549

7 มอก. 293-2541 สายไฟฟาอะลูมิเนียมหุมดวยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด

วันที่มีผลใชบังคับ : 27 ธ.ค. 2542

8 มอก. 344-2549 ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซและขั้วรับสตารตเตอร

วันที่มีผลใชบังคับ : 13 ก.ค. 2551

9 มอก. 366-2547 เตารีดไฟฟา เฉพาะดานความปลอดภัย

วันที่มีผลใชบังคับ : 26 ธ.ค. 2548

10 มอก. 408-2553 ทองแดงและทองแดงเจือสําหรับจุดประสงคทั่วไปทางไฟฟา : เสน และแทง

วันที่มีผลใชบังคับ : 17 เม.ย. 2556

11 มอก. 812-2548 มอเตอรคอมเพรสเซอร เฉพาะดานความปลอดภัย

วันที่มีผลใชบังคับ : 23 ม.ค. 2551

12 มอก. 824-2551 สวิตชไฟฟาใชในที่อยูอาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟายึดกับที่ที่คลายกัน : ขอกําหนดทั่วไป

วันที่มีผลใชบังคับ : 18 พ.ย. 2551

13 มอก. 870-2532 เตาไฟฟาชนิดตัวทําความรอนแบบเปลือย เฉพาะดานความปลอดภัย

วันที่มีผลใชบังคับ : 21 ก.ย. 2536

14

   

คลายกัน

วันที่มีผลใชบังคับ : 19 พ.ย. 2550

15 มอก. 934-2533 พัดลมไฟฟากระแสสลับ เฉพาะดานความปลอดภัย

วันที่มีผลใชบังคับ : 25 ธ.ค. 2534

16 มอก. 956-2533 หลอดฟลูออเรสเซนซ เฉพาะดานความปลอดภัย

วันที่มีผลใชบังคับ : 25 ก.ย. 2534

17 มอก. 1039-2547 หมอหุงขาวไฟฟา เฉพาะดานความปลอดภัย
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วันที่มีผลใชบังคับ : 21 ก.พ. 2549

18

    

งานทั่วไปที่มีลักษณะคลายกัน เฉพาะดานความปลอดภัย

วันที่มีผลใชบังคับ : 31 ส.ค. 2545

19

       

ความปลอดภัย

วันที่มีผลใชบังคับ : 14 ธ.ค. 2557

มอก. 1291 เลม 2-2553 ระบบกําลังไฟฟาตอเนื่อง เลม 2 คุณลักษณะที่ตองการดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา

วันที่มีผลใชบังคับ : 14 ธ.ค. 2557

มอก. 1291 เลม 3-2555 ระบบกําลังไฟฟาตอเนื่อง เลม 3 วิธีระบุสมรรถนะและขอกําหนดการทดสอบ

วันที่มีผลใชบังคับ : 14 ธ.ค. 2557

20 มอก. 1389-2539 เครื่องอบผา : เฉพาะดานความปลอดภัย

วันที่มีผลใชบังคับ : 23 มี.ค. 2545

21 มอก. 1462-2548 เครื่องซักผาใชในที่อยูอาศัย

วันที่มีผลใชบังคับ : 21 ส.ค. 2550

22 มอก. 1509-2547 กระทะไฟฟา เฉพาะดานความปลอดภัย

วันที่มีผลใชบังคับ : 27 เม.ย. 2549

23 มอก. 1693-2547 เครื่องทําน้ํารอนไฟฟา น้ําผานรอนทันที เฉพาะดานความปลอดภัย

วันที่มีผลใชบังคับ : 23 เม.ย. 2549

24 มอก. 1773-2548 เตาไมโครเวฟสําหรับใชในที่อยูอาศัย เฉพาะดานความปลอดภัย

วันที่มีผลใชบังคับ : 21 ส.ค. 2550

25 มอก. 1955-2551 บริภัณฑสองสวางและบริภัณฑที่คลายกัน : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ

วันที่มีผลใชบังคับ : 19 มิ.ย. 2554

26 มอก. 1985-2549 เครื่องใชไฟฟาสําหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะดานความปลอดภัย

วันที่มีผลใชบังคับ : 14 ก.ค. 2551

27 มอก. 2062-2543 กระติกน้ํารอนไฟฟา เฉพาะดานความปลอดภัย

วันที่มีผลใชบังคับ : 26 เม.ย. 2547

28 มอก. 2134-2553 เครื่องปรับอากาศสําหรับหอง : ประสิทธิภาพพลังงาน

วันที่มีผลใชบังคับ : 28 เม.ย. 2556

29

       

เสนใยนําแสงโทรคมนาคมติดตั้งในทอรอยสายและฝงดินโดยตรง

วันที่มีผลใชบังคับ : 26 ม.ค. 2550

30

      

เสนใยนําแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับน้ําหนักตัวเองได

วันที่มีผลใชบังคับ : 22 มิ.ย. 2550

31 มอก. 2186-2547 ตูเย็นสําหรับใชในที่อยูอาศัย เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : ประสิทธิภาพพลังงาน

วันที่มีผลใชบังคับ : 23 ธ.ค. 2549

32

     

โวลต ถึง 115 กิโลโวลต

วันที่มีผลใชบังคับ : 15 ต.ค. 2549

33 มอก. 2214-2548 ตูเย็นสําหรับใชในที่อยูอาศัย เฉพาะดานความปลอดภัย

วันที่มีผลใชบังคับ : 23 ธ.ค. 2549

34

   

งานแบบพกพา เฉพาะดานความปลอดภัย

วันที่มีผลใชบังคับ : 26 ม.ค. 2550
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35

   

ลักษณะที่คลายกัน เลม 1 หลักเกณฑทั่วไป

วันที่มีผลใชบังคับ : 8 เม.ย. 2554

36 มอก. 2434-2552 สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนําทองแดง หุมฉนวนพอลิโอเลฟน สําหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ

วันที่มีผลใชบังคับ : 17 ธ.ค. 2553

1 มอก. 17-2532 ทอพีวีซีแข็งสําหรับใชเปนทอน้ําดื่ม

วันที่มีผลใชบังคับ : 14 ก.ย. 2533

2 มอก. 2066-2552 ฝกบัวอาบน้ํา เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ํา

วันที่มีผลใชบังคับ : 19 ม.ค. 2554

3 มอก. 2067-2552 กอกน้ําสําหรับเครื่องสุขภัณฑ เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ํา

วันที่มีผลใชบังคับ : 19 ม.ค. 2554

อาหาร

1 มอก. 51-2530 สับปะรดกระปอง

วันที่มีผลใชบังคับ : 15 พ.ค. 2531

1 มอก. 27-2543 ถังกาซปโตรเลียมเหลว

วันที่มีผลใชบังคับ : 27 มี.ค. 2545

2 มอก. 950-2547 แอลกอฮอลแข็งสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง

วันที่มีผลใชบังคับ : 3 ก.พ. 2549

1 มอก. 30-2555 ไนทรัสออกไซดทางการแพทย

วันที่มีผลใชบังคับ : 15 ก.ย. 2557

2 มอก. 531-2546 ภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุผลิตภัณฑเภสัชปราศจากเชื้อ

วันที่มีผลใชบังคับ : 29 ม.ค. 2548

3 มอก. 539-2546 คารบอนไดออกไซดการแพทย

วันที่มีผลใชบังคับ : 10 ม.ค. 2548

4 มอก. 540-2555 ออกซิเจนทางการแพทย

วันที่มีผลใชบังคับ : 19 ธ.ค. 2557

1 มอก. 496-2553 ทินเนอรสําหรับแล็กเกอร

วันที่มีผลใชบังคับ : 9 ก.ย. 2556

2 มอก. 520-2553 ทินเนอรสําหรับสีพนแหงเร็วไนโตรเซลลูโลส

วันที่มีผลใชบังคับ : 9 ก.ย. 2556

3 มอก. 1149-2548 สีเทียน

วันที่มีผลใชบังคับ : 22 มิ.ย. 2550

4 มอก. 739-2555 สียอมสังเคราะห : สีไดเร็กต (direct dyes)

วันที่มีผลใชบังคับ : 29 มี.ค. 2559

5 มอก. 740-2555 สียอมสังเคราะห : สีรีแอกทีฟ (reactive dyes)

วันที่มีผลใชบังคับ : 29 มี.ค. 2559

วิศวกรรมของไหล

วิศวกรรมสงผานความรอน

วิทยาศาสตรการแพทย

สีและวารนิช
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6 มอก. 760-2555 สียอมสังเคราะห : สีแวต (vat dyes)

วันที่มีผลใชบังคับ : 29 มี.ค. 2559

7 มอก. 2344-2555 สียอมสังเคราะห : สีซัลเฟอร (sulphur dyes)

วันที่มีผลใชบังคับ : 29 มี.ค. 2559

8 มอก. 2532-2556 สียอมสังเคราะห : สีแอซิด (acid dyes)

วันที่มีผลใชบังคับ : 29 มี.ค. 2559

9 มอก. 2625-2557 สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะดานความปลอดภัย (Alkyd Enamel)

วันที่มีผลใชบังคับ : 28 ม.ค. 2560

1 มอก. 196-2536 กระจกนิรภัยสําหรับรถยนต : กระจกหลายชั้น

วันที่มีผลใชบังคับ : 21 ก.ย. 2537

2 มอก. 197-2536 กระจกนิรภัยสําหรับรถยนต : กระจกเทมเปอร

วันที่มีผลใชบังคับ : 21 ก.ย. 2537

3 มอก. 198-2536 กระจกนิรภัยสําหรับรถยนต : กระจกโซนเทมเปอร

วันที่มีผลใชบังคับ : 21 ก.ย. 2537

4 มอก. 341-2543 ทอไอเสียรถจักรยานยนต

วันที่มีผลใชบังคับ : 25 ส.ค. 2544

5 มอก. 369-2539 หมวกนิรภัยสําหรับผูใชยานพาหนะ

วันที่มีผลใชบังคับ : 28 ก.พ. 2540

6 มอก. 370-2552 ถังกาซปโตรเลียมเหลวสําหรับเครื่องยนตสันดาปภายใน

วันที่มีผลใชบังคับ : 8 ส.ค. 2553

7 มอก. 683-2530 ยางในรถจักรยานยนต

วันที่มีผลใชบังคับ : 16 มี.ค. 2551

8 มอก. 721-2551 เข็มขัดนิรภัยสําหรับรถยนต

วันที่มีผลใชบังคับ : 25 ก.พ. 2554

9 มอก. 787-2551 เครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กระบายความรอนดวยน้ํา

วันที่มีผลใชบังคับ : 28 มิ.ย. 2553

10 มอก. 1040-2541 น้ํามันเครื่องสําหรับเครื่องยนตเบนซินสองจังหวะ

วันที่มีผลใชบังคับ : 4 ส.ค. 2548

11

     

เครื่องยนต ระดับที่ 4

วันที่มีผลใชบังคับ : 1 มี.ค. 2552

12

  

เหลวเปนเชื้อเพลิง เฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 1

วันที่มีผลใชบังคับ : 15 ก.ย. 2554

13 มอก. 2350-2551 รถจักรยานยนต เฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 6

วันที่มีผลใชบังคับ : 1 มี.ค. 2552

14

     

เครื่องยนต ระดับที่ 8

วันที่มีผลใชบังคับ : 8 ธ.ค. 2555

15

     

จากเครื่องยนต ระดับที่ 7

วันที่มีผลใชบังคับ : 13 พ.ย. 2555

วิศวกรรมเครื่องกลและยานพาหนะ
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16

  

เหลวเปนเชื้อเพลิง เฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 1

วันที่มีผลใชบังคับ : 22 ม.ค. 2557

17 มอก. 2602-2556 กระจกนิรภัยสําหรับยานยนต

วันที่มีผลใชบังคับ : 26 ส.ค. 2559

1 มอก. 1746-2545 แอมโมเนียมไนเทรตสําหรับทําวัตถุระเบิดแอนโฟ

วันที่มีผลใชบังคับ : 8 ต.ค. 2547

เคมี

หมายเหตุ

จํานวนมาตรฐานบังคับทั้งหมด   107   มาตรฐาน

ขอมูลปรับปรุงครั้งสุดทาย วันที่ 3 มีนาคม 2559

http://app.tisi.go.th/standard/comp_tha.html

อักษรหนา : ที่เกี่ยวของกับการกอสราง นับตั้งแต พ.ศ.2553

http://app.tisi.go.th/standard/comp_tha.html
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รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทั่วไปและบังคับ 
(คัดที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคารสาธารณสุข)



2/35

ลําดับ เลขที่มอก. เลขที่มอก. กลุมผลิตภัณฑ บัง 

คับ

1 4 เลม 1 4 เลม 1-2529 หลอดไฟฟา Incandescent lamps ไฟฟากําลัง 1

2 10 10-2529 ฟวสกามปู Low-voltage distribution link fuses ไฟฟากําลัง 1

3 11 11-2553 สายไฟฟาทองแดงหุมดวยโพลิไวนิลคลอไรด PVC insulated copper cables ไฟฟาสองสวาง 1

4 11 เลม 1 11 เลม 1-2553 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 

450/750 โวลต เลม 1 ขอกําหนดทั่วไป

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 

including 450/750 V – Part 1 : general requirements

ไฟฟาสองสวาง

5 11 เลม 2 11 เลม 2-2553 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 

โวลต เลม 2 วิธีทดสอบ

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 

including 450/750 v – Part 2: test methods

ไฟฟากําลัง

6 11 เลม 3 11 เลม 3-2553 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 

โวลต เลม 3 สายไฟฟาไมมีเปลือกสําหรับงานติดตั้งยึดกับที่

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 

including 450/750 v – Part 3: non-sheathed cables for fixed wiring

ไฟฟากําลัง

7 11 เลม 4 11 เลม 4-2553 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 

โวลต เลม 4 สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานติดตั้งยึดกับที่

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 

including 450/750 v – Part 4: sheathed cables for fixed wiring

ไฟฟากําลัง

8 11 เลม 5 11 เลม 5-2553 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 

โวลต เลม 5 สายออน

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 

including 450/750 v – Part 5: flexible cables (CORDS)

ไฟฟากําลัง

9 11 เลม 101 11 เลม 101-2553 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 

โวลต เลม 101 สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานทั่วไป

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 

including 450/750 v – Part 101: sheathed cables for general purposes

ไฟฟากําลัง

10 12 12-2530 กระเบื้องซีเมนตใยหินแผนเรียบ Asbestos cement flat sheets คอนกรีต

11 15 เลม 1 15 เลม 1-2555 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม  1 ขอกําหนดเกณฑคุณภาพ Portland cement Part 1 Specification คอนกรีต 1

12 16 16-2536 แผนเหล็กเคลือบดีบุก Tinplate เหล็ก

13 17 17-2532 ทอพีวีซีแข็งสําหรับใชเปนทอน้ําดื่ม Unplasticized polyvinyl chloride pipes for drinking water services ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

1

14 18 18-2529 กระเบื้องซีเมนตใยหินแผนลอน : ลอนลูกฟูก Asbestos-cement corrugated sheets คอนกรีต

15 20 20-2543 เหล็กเสนเสริมคอนกรีต : เหล็กเสนกลม Steel bars for reinforced concrete : round bars เหล็ก 1

16 23 23-2521 บัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต Ballast for fluorescent lamps ไฟฟาสองสวาง 1

17 24 24-2548 เหล็กเสนเสริมคอนกรีต : เหล็กขอออย Steel bars for reinforced concrete: deformed bars เหล็ก 1

18 25 25-2516 ขั้วรับหลอดไฟฟา : แบบเขี้ยว Lampholders: bayonet types ไฟฟาสองสวาง

19 26 26-2516 ทอเหล็กกลาอาบและไมอาบสังกะสีชนิดตอดวยเกลียว Black and galvanized steel pipe with threaded end เหล็ก

20 27 27-2543 ถังกาซปโตรเลียมเหลว Liquefied petroleum gas containers เครื่องกล/ยานยนต 1

21 30 30-2555 ไนทรัสออกไซดทางการแพทย Medical nitrous oxide เครื่องมือแพทย 1

รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทั่วไปและบังคับ 
(ที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคารสาธารณสุข)
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22 31 31-2516 คําแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับฉลากสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม General principles of labelling industrial products มูลฐาน

23 36 36-2516 กระเบื้องดินเผาบุผนัง Wall tile วัสดุกอสราง

24 37 37-2529 กระเบื้องดินเผาปูพื้น Floor tiles วัสดุกอสราง

25 38 38-2531 กระเบื้องดินเผาโมเสก Mosaic tile วัสดุกอสราง

26 49 49-2556 ลวดเชื่อมไฟฟามีสารพอกหุมใชเชื่อมเหล็กกลาไมเจือและเกรนละเอียดดวย

การเชื่อมอารกโลหะดวยมือ
covered electrodes for manual metal arc welging of non-alloy 

and fine grain steels

เครื่องกล/ยานยนต

27 50 50-2548 เหล็กแผนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุมรอน แผนมวน แผนตัด และแผน

ลูกฟูก

Hot-dip zinc-coated cold-rolled steel coil, sheet and corrugated sheet เหล็ก

28 54 54-2516 กระจกแผน Ordinary sheet glass วัสดุกอสราง

29 55 55-2516 เหล็กเสนแบนและสี่เหลี่ยมจัตุรัส Flat and square steel bars เหล็ก

30 57 57-2533 คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก Hollow load-bearing concrete masonry units คอนกรีต

31 58 58-2533 คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนัก Hollow non-load-bearing concrete masonry units คอนกรีต

32 59 59-2516 อิฐคอนกรีต Concrete building brick คอนกรีต

33 60 60-2516 คอนกรีตบลอกเชิงตันรับน้ําหนัก Solid load-bearing concrete masonry units คอนกรีต

34 64 64-2517 ตัวนําไฟฟาทองแดงรีดแข็งสําหรับสายสงกําลังเหนือดิน Hard drawn copper conductor for overhead lines ไฟฟาสองสวาง

35 71 71-2532 ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี Galvanized wire เหล็ก

36 76 76-2517 ลวดหนามเคลือบสังกะสี Galvanized barbed wires เหล็ก

37 77 77-2545 อิฐกอสรางสามัญ Building bricks วัสดุกอสราง

38 79 79-2529 กระเบื้องซีเมนตใยหินแผนลอน : ลอนคู Asbestos - cement asymmetrical section corrugated sheets คอนกรีต

39 80 80-2550 ปูนซีเมนตผสม Mixed cements คอนกรีต

40 81 81-2548 ทอซีเมนตใยหินชนิดทนความดัน Asbestos cement pressure pipes คอนกรีต

41 82 82-2552 ลวดทองแดงกลมเคลือบพอลิไวนิลฟอรมัล Polyvinyl formal enamelled round copper wires ไฟฟาสองสวาง

42 85 85-2548 ตัวนําลวดกลมตีเกลียวรวมศูนยกลางสําหรับสายไฟฟาเหนือดิน Round wire concentric lay overhead electrical stranded conductors ไฟฟากําลัง 1

43 86 86-2522 สายไฟฟาอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือยแกนเหล็ก Aluminium conductors, steel reinforced ไฟฟากําลัง

44 87 87-2521 สีและสัญลักษณสําหรับภาชนะบรรจุกาซที่ใชในทางการแพทย Identification colours and marking for medical gas cylinders มูลฐาน

45 88 88-2517 สีและสัญลักษณสําหรับภาชนะบรรจุกาซที่ใชในทางอุตสาหกรรม Identification colours and marking for industrial gas cylinders มูลฐาน

46 95 95-2540 ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง Steel wires for prestressed concrete เหล็ก 1

47 102 102-2528 อิฐกลวงรับน้ําหนัก Structural clay load-bearing tile วัสดุกอสราง

48 103 103-2528 อิฐกลวงไมรับน้ําหนัก Structural clay non-load-bearing tile วัสดุกอสราง
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49 106 106-2517 ทอซีเมนตใยหินสําหรับงานระบายน้ํา Asbestos cement pipes for sewerage and drainage วัสดุกอสราง

50 107 107-2533 เหล็กโครงสรางรูปพรรณกลวง Hollow structural steel sections เหล็ก

51 113 113-2526 ตะปูเหล็กหัวกลมแบน Round mild steel wire nails เหล็ก

52 114 114-2526 ตะปูเหล็กสําหรับใชงานพิเศษ Steel nails for special purposes เหล็ก

53 116 116-2529 เหล็กโครงสรางรูปพรรณ Structural steel sections เหล็ก

54 117 117-2517 สายไฟฟาแรงสูงสําหรับรถยนต High voltage cables for automobiles ไฟฟาสองสวาง

55 118 118-2522 สายไฟฟาแรงต่ําสําหรับรถยนต Low voltage cables for automobiles ไฟฟาสองสวาง

56 119 119-2517 สายไฟฟาแรงสูงมีความตานทานสําหรับรถยนต High voltage resistance cables for automobiles ไฟฟาสองสวาง

57 125 125-2529 ขอตอซีเมนตใยหินสําหรับงานระบายน้ําภายในอาคาร Asbestos cement joints for asbestos cement drainaged pipes คอนกรีต

58 126 126-2548 ขอตอซีเมนตใยหินชนิดทนความดัน Asbestos cement pressure couplings คอนกรีต

59 127 127-2536 พัดลมไฟฟากระแสสลับชนิดตั้งพื้น A.C. electric fans: pedestal types เครื่องใชไฟฟา

60 128 128-2549 ทอคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับงานระบายน้ํา Precast reinforced concrete drainage pipe คอนกรีต

61 129 129-2530 หมุดย้ําสําหรับงานทั่วไป Rivets for general engineering purposes เหล็ก

62 133 133-2556 ปูนซีเมนตปอรตแลนดขาว White portland cement คอนกรีต

63 134 134-2531 แผงไมปูพื้นโมเสก : ไมสัก Mosaic parquet panels: teak วัสดุกอสราง

64 138 138-2535 ลวดผูกเหล็ก Steel binding wires เหล็ก

65 149 149-2550 เชลแล็กวารนิช Shellac varnishes สีและวารนิช

66 153 153-2540 อิฐกลวงกอแผงไมรับน้ําหนัก Structural clay non-load-bearing screen tiles วัสดุกอสราง

67 154 154-2518 อิฐกลวงทําพื้น Structural hollow clay floor tiles วัสดุกอสราง

68 157 157-2518 เครื่องสุขภัณฑดินเผาเคลือบชนิดวิเทรียสไชนา และเออรเทนแวร Vitreous china and earthenware  sanitary appliances วัสดุกอสราง

69 158 158-2518 กระเบื้องดินเผามุงหลังคา Clay plain roofing tiles วัสดุกอสราง

70 163 163-2535 ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ําอบออน Annealed low carbon steel wires เหล็ก

71 164 164-2518 แผนชิ้นไมอัด : ความหนาแนนปานกลาง Particle boards: medium density วัสดุกอสราง

72 166 166-2549 เตาเสียบและเตารับสําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงคคลายกัน

 : เตาเสียบและเตารับที่มีแรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 250 โวลต

Plugs and socket-outlets for household and similar purposes : plugs 

and socket-outlets with rated voltage not exceeding 250 V

เครื่องใชไฟฟา

73 167 167-2528 อิฐประดับคัลเซียมซิลิเกตหรืออิฐปูนขาวทราย Calcium silicate face bricks or sand-lime bricks วัสดุกอสราง

74 168 168-2546 อิฐประดับ Facing bricks วัสดุกอสราง

75 169 169-2519 อิฐกลวงประดับ Structural clay facing tiles วัสดุกอสราง

76 171 171-2530 สมบัติทางกลของสลักเกลียว หมุดเกลียว และสลักเกลียวสองขาง Mechanical properties of bolts, screws and studs เครื่องกล/ยานยนต
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77 172 172-2530 กาวยางมะตอยสําหรับกระเบื้องพีวีซีใยหินปูพื้น Asphalt adhesive for PVC asbestos floor tiles ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

78 174 174-2552 ลวดทองแดงกลมเคลือบพอลิยูรีเทน Polyurethane enamelled round copper wires ไฟฟาสองสวาง

79 178 178-2549 แผนไมอัด Veneer  plywood วัสดุกอสราง

80 180 180-2532 แผนใยไมอัดแข็ง Fibreboards: hard fibreboards (hardboards) วัสดุกอสราง

81 181 181-2530 กาวโพลิไวนิลอะซีเทตอิมัลชัน Polyvinyl acetate emulsion adhesives ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

82 183 183-2547 โกลวสตารตเตอรสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต Glow starters for fluorescent lamps ไฟฟาสองสวาง 1

83 188 188-2547 ปูนยิปซัมสําหรับการกอสราง Gypsum plaster for building purpose วัสดุกอสราง

84 189 189-2519 ทอดินเผาเคลือบระบายน้ําโสโครก Glazed vitrified clay sewer pipes วัสดุกอสราง

85 191 191-2531 ตัวเก็บประจุสําหรับใชในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนซและหลอดปลอยประจุอื่น Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp 

circuits

ไฟฟากําลัง

86 192 192-2549 บานประตูแผนไมประกอบ Wood – based panel doors วัสดุกอสราง

87 193 193-2519 ไมปูพื้นลิ้นรองรอบตัวหนาสี่เหลี่ยมผืนผา Solid wood parquet strips with rectangular face วัสดุกอสราง

88 194 194-2535 ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา Ordinary low carbon steel wires เหล็ก

89 202 เลม 1 202 เลม 1-2548 ปูนไลม เลม  1 บทนิยามเกี่ยวกับปูนไลมและหินปูน Lime Part 1 : Definitions of terms relating to lime and limestone วัสดุกอสราง

90 205 205-2530 พัดลมไฟฟากระแสสลับชนิดแขวนเพดาน A.C. electric ceiling type fans เครื่องใชไฟฟา

91 206 206-2520 หมุดย้ําเหล็กสําหรับหมอน้ําและเรือเดินทะเล Rivets for boiler and marine เหล็ก

92 208 208-2521 ลวดตาขายเคลือบสังกะสี Galvanized wire netting เหล็ก

93 209 209-2532 เตาไฟฟาชนิดตัวทําความรอนแบบเปลือย Electric stoves: open type heating elements เครื่องใชไฟฟา

94 211 211-2527 เหล็กเสนเสริมคอนกรีต : เหล็กรีดซ้ํา Steel bars for reinforced concrete: rerolled round bars เหล็ก

95 213 213-2552 คอนกรีตผสมเสร็จ Standard for ready-mixed concrete คอนกรีต

96 216 216-2524 ทอพีวีซีแข็งสําหรับใชรอยสายไฟฟาและสายโทรศัพท Rigid PVC conduit for electrical wiring and telephone cable ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

97 219 219-2552 แผนยิปซัม Gypsum plasterboard วัสดุกอสราง

98 224 224-2533 ทอคอนกรีตไมเสริมเหล็กสําหรับงานระบายน้ํา Precast non-reinforced concrete drainage pipes คอนกรีต

99 226 226-2552 ลวดทองแดงกลมตันเคลือบพอลิเอสเตอร Polyester enamelled round copper wires ไฟฟาสองสวาง

100 227 227-2525 ลูกถวยลอ : ปอรซเลน Spool-type porcelain insulators ไฟฟาสองสวาง

101 236 236-2548 หลอดฟลูออเรสเซนซขั้วคู Double – capped fluorescent lamps ไฟฟาสองสวาง
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102 238 238-2520 ถังน้ําเหล็กอาบสังกะสี Galvanized mild steel water tanks เหล็ก

103 241 241-2543 ปูนขาวสําหรับงานกอสราง Construction hydrated lime วัสดุกอสราง

104 245 245-2520 ไฟฉาย Flashlights เครื่องใชไฟฟา

105 249 249-2540 ขอตอทอเหล็กหลออบเหนียวตอดวยเกลียว Malleable cast iron threaded pipe fittings เหล็ก

106 250 250-2520 ที่นั่งสวมดินเผาเคลือบประเภทนั่งยองชนิดวิเทรียสไชนาและเออรเทนแวร Vitreous china and earthenware water-closet วัสดุกอสราง

107 255 255-2521 กลอุปกรณนิรภัยแบบระบายของถังกาซ Safety relief device for gas cylinder เครื่องกล/ยานยนต

108 256 256-2540 ประตูน้ําเหล็กหลอ : ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะสําหรับงานประปา Cast iron metal-seated gate valves for water services เหล็ก

109 265 265-2521 ซิงกออกไซดสําหรับอุตสาหกรรมยาง Zinc oxide for rubber industry เคมี

110 266 266-2543 การทํารหัสสําหรับตัวตานทานและตัวเก็บประจุ Marking codes for resistors and capacitors เครื่องใชไฟฟา

111 267 267-2528 วงลอรถจักรยาน Bicycle rims เครื่องกล/ยานยนต

112 272 272-2549 สีอิมัลชันใชงานทั่วไป Emulsion paints for general purposes สีและวารนิช

113 273 273-2521 อะซีโตน Acetone เคมี

114 276 276-2532 ทอเหล็กกลา Steel pipes เหล็ก

115 277 277-2532 ทอเหล็กกลาอาบสังกะสี Galvanized steel pipes เหล็ก

116 279 279-2525 ลูกถวยกานตรง : ปอรซเลน Pin-type porcelain insulators ไฟฟากําลัง

117 280 280-2529 ลูกถวยยึดโยง : ปอรซเลน Strain-type porcelain insulators ไฟฟากําลัง

118 281 281-2532 เกลียวทอเหล็กกลาสําหรับงานทอน้ําและงานทอทั่วไป Steel pipe threads for water service and general purposes เครื่องกล/ยานยนต

119 284 284-2530 อะลูมิเนียมเจือหนาตัดรูปตาง ๆ Aluminium alloy extruded solid and hollow shapes วัสดุกอสราง

120 293 293-2541 สายไฟฟาอะลูมิเนียมหุมดวยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด PVC-insulated aluminium cables ไฟฟากําลัง 1

121 299 299-2552 ลวดทองแดงเคลือบพอลิเอสเตอรอิไมด Polyesterimide enamelled round copper wires ไฟฟากําลัง

122 308 308-2555 ทองแดงและทองแดงเจือสําหรับจุดประสงคทั่วไปทางไฟฟา : ลวดกลม Copper and copper alloys for general electrical purposes: round 

wire

ไฟฟากําลัง

123 313 313-2531 มุงลวดอะลูมิเนียมกันแมลง Aluminium insect wire screening วัสดุกอสราง

124 327 327-2553 สีเคลือบเงาแอลคีด Alkyd gloss enamel สีและวารนิช

125 328 328-2551 สีอะลูมิเนียมรองพื้นสําหรับงานไม Aluminium priming paint for woodwork สีและวารนิช

126 331 331-2523 อะลูมิเนียมแผนหนาและแผนบาง Aluminium and aluminium alloy plate and sheets วัสดุกอสราง

127 332 332-2537 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแหง Dry chemical portable fire extinguishers เครื่องกล/ยานยนต 1

128 343 343-2523 กอกน้ํา Water taps วัสดุกอสราง

129 344 344-2549 ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซและขั้วรับสตารตเตอร Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders ไฟฟาสองสวาง 1
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130 348 348-2540 เหล็กลวดคารบอนต่ํา Low carbon steel wire rods เหล็ก 1

131 349 349-2548 เหล็กลวดคารบอนสูง High carbon steel wire rods เหล็ก

132 353 353-2532 ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบประตู Office steel storage cabinets เครื่องเรือน

133 357 357-2551 สีรองพื้นสําหรับงานไม Priming paint for wood สีและวารนิช

134 371 371-2530 แคตอิออนิกแอสฟลตอิมัลชันสําหรับถนน Cationic asphalt emulsion for road ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

135 377 377-2524 เกณฑความคลาดเคลื่อนของสลักเกลียว หมุดเกลียว แปนเกลียว และสลัก

เกลียวปลอยสองขาง

Tolerances for bolts, screws, nuts and studs เครื่องกล/ยานยนต

136 378 378-2531 กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น Concrete flooring tiles คอนกรีต

137 379 379-2556 กระเบื้องหินขัดชนิดสองชั้น Dual -layer terrazzo tiles คอนกรีต

138 381 381-2543 หนาจานเหล็กหลอ Cast iron flanges เหล็ก

139 381 เลม 1 381 เลม 1-2524 หนาจานเสนทอสําหรับใชกับงานทั่วไป เลม  1 มิติการประสาน Pipeline flanges for general use Part I Mating dimensions เหล็ก

140 381 เลม 2 381 เลม 2-2524 หนาจานเสนทอสําหรับใชกับงานทั่วไป เลม  2 รูปรางและมิติของผิวหนาจาน

ดานรับความดัน

Pipeline flanges for general use Part II Shapes and dimensions of 

pressure-tight surfaces

เหล็ก

141 382 382-2531 ประตูน้ําเหล็กหลอ : ลิ้นปกผีเสื้อ Cast iron: butterfly valves เหล็ก

142 383 383-2529 ประตูน้ําเหล็กหลอ : ลิ้นกันกลับชนิดแกวง Cast iron check valves: swing type เหล็ก

143 384 384-2543 หมอแปลงไฟฟากําลัง Power transformers ไฟฟากําลัง

144 385 385-2524 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังหอง Room air conditioners เครื่องกล/ยานยนต

145 386 386-2531 เทปใชในงานไฟฟา : พลาสติไซซโพลิไวนิลคลอไรด Pressure-sensitive adhesive tape for electrical purposes: plasticized 

polyvinyl chloride

ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

146 390 390-2552 สีอะลูมิเนียม Aluminium paints สีและวารนิช

147 395 395-2524 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหลอสําเร็จ Precast reinforced concrete piles คอนกรีต

148 396 396-2549 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จ Precast prestressed concrete piles คอนกรีต

149 397 397-2524 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหลอสําเร็จแบบแรงเหวี่ยง Reinforced spun concrete piles คอนกรีต

150 398 398-2537 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใชแรงเหวี่ยง Prestressed spun concrete piles คอนกรีต

151 399 399-2524 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหลอสําเร็จขนาดสั้น Precast reinforced concrete short piles คอนกรีต

152 404 404-2540 ลวดเหล็กกลาเคลือบสังกะสีตีเกลียว Galvanized steel wire strands เหล็ก

153 405 405-2525 หลักเกณฑการจัดทําคูมือการใชและการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว General principles of manual for use and maintenance of portable fire 

extinguishers

เครื่องกล/ยานยนต
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154 406 406-2554 อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือสําหรับจุดประสงคทางไฟฟา : คุณสมบัติทั่วไป Aluminium and aluminium alloys for electrical purposes: general 

properties

ไฟฟากําลัง

155 407 407-2554 อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือสําหรับจุดประสงคทางไฟฟา : เสนกลม Aluminium and aluminium alloys for electrical purposes: round rods ไฟฟากําลัง

156 408 408-2553 ทองแดงและทองแดงเจือสําหรับจุดประสงคทั่วไปทางไฟฟา : เสน และแทง Copper and copper alloys for general electrical purposes : rod 

and bar

ไฟฟากําลัง 1

157 409 409-2525 วิธีทดสอบความตานแรงอัดของแทงคอนกรีต Test method for compressive strength of concrete specimens คอนกรีต

158 411 411-2525 หมุดเกลียวหัวแบนผา Slotted cheese (flat fillister) head screws เครื่องกล/ยานยนต

159 412 412-2525 หมุดเกลียวหัวจมแบนผา Slotted countersunk (flat) head screws เครื่องกล/ยานยนต

160 413 413-2525 หมุดเกลียวหัวจมนูนผา Slotted raised countersunk (oval) head screws เครื่องกล/ยานยนต

161 414 414-2525 หมุดเกลียวหัวกะทะผา Slotted pan head screws เครื่องกล/ยานยนต

162 415 415-2551 สีจราจร Traffic paint สีและวารนิช

163 416 416-2548 ฉนวนไฟฟา-การจัดประเภททางความรอน Electrical insulation - thermal classification ไฟฟาสองสวาง

164 420 420-2540 ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง Steel wires strands for prestressed concrete เหล็ก 1

165 421 421-2525 ไมแปรรูป : ขอกําหนดทั่วไป Sawn timber: general วัสดุกอสราง

166 422 422-2530 ไมสักแปรรูป Teak conversions วัสดุกอสราง  

167 423 423-2530 ไมกระยาเลยแปรรูป Sawn hardwood timber (nonteak) วัสดุกอสราง

168 424 424-2530 ไมแปรรูปสําหรับงานกอสรางทั่วไป Structural timber วัสดุกอสราง

169 426 426-2525 ผาใบไวนิลอนชนิดเคลือบพีวีซี PVC coated vinylon fabric ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

170 427 427-2531 ทอเหล็กกลาเชื่อมดวยไฟฟาสําหรับสงน้ํา Electrically welded steel water pipe เหล็ก

171 431 431-2529 ประตูน้ําทองแดงเจือแบบลิ้นยก Copper alloy gate valves วัสดุกอสราง

172 432 432-2529 ประตูน้ําเหล็กหลอแบบลิ้นยกสําหรับใชงานทั่วไป Cast iron gate valves for general purposes เหล็ก

173 435 435-2548 ถังเก็บน้ําพลาสติกเสริมใยแกว Glassfibre reinforced plastics water tanks ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

174 440 เลม 1 440 เลม 1-2541 การเขียนแบบกอสราง เลม  1 ทั่วไป Construction drawing practice Part  1 general วัสดุกอสราง

175 440 เลม 2 440 เลม 2-2526 การเขียนแบบทางสถาปตยกรรมและการกอสราง เลม  2 งานโครงสรางโลหะ Architectural and building drawings Part  2 Structural metal work วัสดุกอสราง

176 440 เลม 3 440 เลม 3-2532 การเขียนแบบกอสราง เลม  3 เหล็กเสริมคอนกรีต Construction drawing practice Part  3 concrete reinforcement วัสดุกอสราง

177 441 441-2525 แผนฟางอัด Compressed straw building board วัสดุกอสราง
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178 442 442-2525 แผนฝอยไมซีเมนตอัดชนิดใชงานทั่วไป Wood wool cement board วัสดุกอสราง

179 445 445-2530 คอนกรีตบล็อกกลวงสําหรับพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป Hollow concrete blocks for concrete composite floors คอนกรีต

180 448 448-2525 สายไฟฟาเครื่องเชื่อม Welding cables ไฟฟากําลัง

181 449 449-2530 เหล็กคราวเพดานแบบแขวน Suspended ceiling steel grids เหล็ก

182 454 454-2526 หมอแปลงไฟฟานิรภัย Safety isolating transformers ไฟฟากําลัง

183 480 480-2550 ชันสน Rosin สีและวารนิช

184 486 486-2527 ใยแกว Glasswool วัสดุกอสราง

185 487 487-2526 แผนใยแกว Glasswool boards วัสดุกอสราง

186 488 488-2526 ทอใยแกว Glasswool pipe วัสดุกอสราง

187 490 490-2526 เข็มขัดรัดสายไฟฟา Link clips for electrical wiring วัสดุกอสราง

188 496 496-2553 ทินเนอรสําหรับแล็กเกอร Lacquer thinner สีและวารนิช 1

189 497 497-2526 ไมแปรรูปอบ Kiln-dried sawn timber วัสดุกอสราง

190 499 499-2526 ตะปูเกลียวหัวผา Slotted head wood screws เครื่องกล/ยานยนต

191 504 504-2527 วงกบและกรอบบานไมสําหรับประตูและหนาตาง Wooden frames and panel frames for door and window วัสดุกอสราง

192 512 512-2527 การเลือกอนุกรมเลขนิยมและอนุกรมเลขนิยมที่ปดเศษเปนจํานวนถวน Guide to the choice of series of preferred numbers and of series 

containing more rounded values of preferred numbers

มูลฐาน

193 513 513-2553 ระดับชั้นการปองกันของเปลือกหุมบริภัณฑไฟฟา (รหัส IP) Degrees of protection provided by enclosures (IP code) เครื่องใชไฟฟา

194 514 514-2531 เชือกลวดเหล็กกลา Steel wire ropes เหล็ก

195 516 516-2531 ไมอัดน้ํายาซีซีเอ Impregnated sawn timber by CCA compositions วัสดุกอสราง

196 520 520-2553 ทินเนอรสําหรับสีพนแหงเร็วไนโตรเซลลูโลส Nitrocellulose lacquer thinner สีและวารนิช 1

197 533 533-2530 ทอเหล็กหลอสําหรับระบายน้ําโสโครก น้ําทิ้ง และระบายอากาศ Cast iron spigot and socket soil, waste and ventilating pipes เหล็ก

198 535 535-2556 กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา Concrete roofing tiles คอนกรีต

199 536 536-2527 เหล็กหลอเทา Grey cast iron เหล็ก

200 537 537-2527 เหล็กหลอแกรไฟตกลม Spheroidal graphite cast iron เหล็ก

201 539 539-2546 คารบอนไดออกไซดการแพทย Medical carbondioxide เครื่องมือแพทย 1

202 540 540-2555 ออกซิเจนทางการแพทย Medical oxygen เครื่องมือแพทย 1

203 542 542-2549 วัสดุเทอรโมพลาสติกสะทอนแสงสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง Reflective thermoplastic road marking material สีและวารนิช

204 547 547-2541 อิฐทนไฟไฟรเคลย Fireclay refractory bricks วัสดุกอสราง

205 548 548-2541 อิฐทนไฟอะลูมินาสูง High-alumina refractory bricks วัสดุกอสราง



10/35

ลําดับ เลขที่มอก. เลขที่มอก. กลุมผลิตภัณฑ บัง 

คับ
รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทั่วไปและบังคับ 

(ที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคารสาธารณสุข)

206 549 549-2528 คอนกรีตทนไฟ Refractory concretes คอนกรีต

207 551 551-2528 อิฐทนไฟเชิงดาง : อิฐโครม Basic refractory bricks: chrome bricks วัสดุกอสราง

208 552 552-2528 อิฐทนไฟเชิงดาง : อิฐแมกนีไซต Basic refractory bricks: magnesite bricks วัสดุกอสราง

209 553 553-2528 อิฐทนไฟเชิงดาง : อิฐโครม-แมกนีไซตและแมกนีไซต-โครม Basic refractory bricks: chrome-magnesite and magnesite-chrome bricks วัสดุกอสราง

210 554 554-2528 อิฐทนไฟฉนวน Insulating firebricks วัสดุกอสราง

211 556 556-2528 ปูนทนไฟ Refractory mortars คอนกรีต

212 561 561-2549 สีแล็กเกอรไนโตรเซลลูโลส Nitrocellulose lacquer enamel สีและวารนิช

213 562 562-2549 แล็กเกอรใสไนโตรเซลลูโลส Clear lacquer nitrocellulose สีและวารนิช

214 563 563-2528 ลูกถวยแขวน : แกวเหนียว Suspension-type toughened glass insulators ไฟฟากําลัง

215 565 565-2528 ลวดเหล็กกลาดึงแข็ง Hard drawn steel wires เหล็ก

216 566 566-2528 มวลผสมคอนกรีต Concrete aggregates คอนกรีต

217 567 567-2528 แผนกั้นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด Separators for lead-acid batteries ไฟฟากําลัง

218 572 572-2528 พัดลมไฟฟากระแสสลับชนิดสายรอบตัว A.C.  electric double-oscillating type fans เครื่องใชไฟฟา

219 576 576-2546 แผนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จสําหรับระบบพื้นคอนกรีต Precast prestressed concrete slabs for concrete floor systems คอนกรีต

220 577 577-2531 วิธีทดสอบการรับน้ําหนักของแผนคอนกรีตหลอสําเร็จและระบบพื้นคอนกรีต Test method for loading capacity of precast concrete slabs and 

concrete floor systems

คอนกรีต

221 593 593-2530 ประตูเหล็กมวนแบบทึบชนิดใชมือดึง Steel rolling shutters: manual type เหล็ก

222 596 596-2531 กลอน : ทองเหลืองและอะลูมิเนียมชนิดอัดรีด Door bolts: extruded brass and extruded aluminium วัสดุกอสราง

223 597 597-2528 ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุนดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม Rods and wires for gas-shielded arc welding of mild steel เครื่องกล/ยานยนต

224 598 598-2547 ปูนกอสําเร็จรูปชนิดแหง Dry mortar for masonry วัสดุกอสราง

225 599 599-2528 หลอดแกวสําหรับทําหลอดฟลูออเรสเซนต Glass tubing for fluorescent lamps ไฟฟาสองสวาง

226 604 604-2529 อุปกรณประกอบทอเหล็กหลอ Cast iron pipe fittings เหล็ก

227 605 605-2552 ผลิตภัณฑชําระลาง Washing products เคมี

228 606 606-2549 แผนสะทอนแสงสําหรับควบคุมการจราจร Retroreflective sheeting for traffic control สีและวารนิช

229 607 607-2550 สีกันเพรียงไวนิล Vinyl antifouling paint สีและวารนิช

230 610 610-2552 น้ํายาลอกสี paint remover เคมี

231 612 612-2549 แผนพอลิเอสเตอรเสริมใยแกว Glassfibre reinforced polyester sheets ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร
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232 613 613-2529 กระเบื้องดินเผาเคลือบบุผนังภายใน Glazed ceramic tiles for internal walls วัสดุกอสราง

233 614 614-2529 กระเบื้องดินเผาบุผนังภายนอก Ceramic tiles for external walls วัสดุกอสราง

234 615 615-2529 คอนหงอน Claw hammers เครื่องกล/ยานยนต

235 618 618-2556 สารยึดสําหรับสีและวารนิช : แอลคีดเรซิน Binders for paints and varnishes : ALKYD  resins สีและวารนิช

236 621 621-2529 ทอซีเมนตใยหินสําหรับงานระบายน้ําภายในอาคาร Building and sanitary asbestos cement pipes คอนกรีต

237 622 622-2529 ทอซีเมนตใยหินสําหรับงานระบายน้ําทั่วไป Sewerage and drainage asbestos cement pipes คอนกรีต

238 635 635-2554 สีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย Safety colours and safety signs มูลฐาน

239 643 643-2529 เหล็กหลออบเหนียว Malleable cast iron เหล็ก

240 644 644-2529 เหล็กเพลาดํา Hot-rolled steel bars for cold - finished steel bars เหล็ก

241 659 659-2529 เหล็กฉากเจาะรู Slotted steel angles เหล็ก

242 660 660-2529 บันไดอะลูมิเนียม Aluminium ladders วัสดุกอสราง

243 667 667-2530 หมุดเกลียวหัวหลุมสี่แฉก Cross-recessed head screws เครื่องกล/ยานยนต

244 668 668-2530 หมุดเกลียวปลอยหัวผา Slotted head tapping screws เครื่องกล/ยานยนต

245 669 669-2530 หมุดเกลียวปลอยหัวหลุมสี่แฉก Cross-recessed head tapping screws เครื่องกล/ยานยนต

246 670 670-2530 หมุดเกลียวปลอยหัวหกเหลี่ยม Hexagon head tapping screws เครื่องกล/ยานยนต

247 671 671-2530 หมุดเกลียวยึดไมมีหัวชนิดหลุมหกเหลี่ยม Hexagon socket set screws เครื่องกล/ยานยนต

248 672 672-2530 แปนเกลียวหกเหลี่ยม Hexagon nuts  เครื่องกล/ยานยนต

249 673 เลม 1 673 เลม 1-2553 บัลลาสตสําหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เลม 1 คุณลักษณะที่ตองการดาน

ความปลอดภัย

Ballasts for high-pressure mercury vapour lamps Part 1 : safety 

requirements

ไฟฟากําลัง

250 673 เลม 2 673 เลม 2-2553 บัลลาสตสําหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เลม 2 คุณลักษณะที่ตองการดาน

สมรรถนะ

Ballasts for high-pressure mercury vapour lamps Part 2 : performance 

requirements

ไฟฟากําลัง

251 674 674-2552 ปายจราจรสะทอนแสง Reflective traffic signs สีและวารนิช

252 688 688-2530 ตะกั่วบัดกรี : ลวดมีไสสารประสาน Rosin flux cored solder wires เครื่องกล/ยานยนต

253 691 691-2547 สีอีพอกซีสําหรับงานทั่วไป Epoxy paint for general purposes สีและวารนิช

254 695 695-2530 ทอสงน้ําดับเพลิง : ทอพับ Fire hose: collapsible hose ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

255 699 699-2530 ตะปูเกลียวหัวหลุมสี่แฉก Cross-recessed head wood screws เครื่องกล/ยานยนต

256 706 706-2553 สวิตชใบมีดมีฝาครอบ Knife switches with cover เครื่องใชไฟฟา

257 710 710-2530 พัดลมไฟฟากระแสสลับชนิดระบายอากาศ A.C.  electric ventilating type fans เครื่องใชไฟฟา
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258 724 724-2530 ไมบางสักตอแผน Teak spliced veneer วัสดุกอสราง

259 725 725-2530 สายไฟฟาอะลูมิเนียมเจือตีเกลียวเปลือย Aluminium alloy stranded conductors ไฟฟาสองสวาง

260 727 727-2551 สีโคลทารอีพ็อกซี Coal tar epoxy paints สีและวารนิช

261 728 728-2530 เหล็กลวดเปยโน Piano wire rods เหล็ก

262 730 730-2530 ลวดเชื่อมมีสารพอกหุมใชเชื่อมเหล็กกลาไรสนิมดวยอารก Covered electrodes for arc welding of stainless steel เครื่องกล/ยานยนต

263 731 731-2532 ลวดเชื่อมมีสารพอกหุมใชเชื่อมพอกผิวเหล็กกลาดวยอารก Covered electrodes for depositing on steel surface เครื่องกล/ยานยนต

264 732 732-2531 ลวดเชื่อมมีสารพอกหุมใชเชื่อมเหล็กหลอดวยอารก Covered electrodes for arc welding of cast iron เครื่องกล/ยานยนต

265 733 733-2530 สารเคมีผสมเพิ่มสําหรับคอนกรีต Chemical admixtures for concrete เคมี

266 734 734-2530 สีอบอะมิโนแอลขีดเรซิน Amino/alkyd resin baking enamel สีและวารนิช

267 736 736-2550 สารเตรียมผิวฟอสเฟตกอนเคลือบสี Phosphatizing compounds under painting สีและวารนิช

268 737 737-2549 ตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต Welded fabric steel for the reinforcement of concrete เหล็ก

269 744 744-2530 วงกบและกรอบบานโลหะสําหรับประตูและหนาตาง : หนาตางอะลูมิเนียม Metal frames and panel frames for doors and windows: aluminium 

windows

เหล็ก

270 745 745-2530 ยางมะตอยอิมัลชันเคลือบผิววัสดุ Asphalt-base emulsions for use as material coatings ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

271 747 747-2531 ลวดเหล็กกลาดึงเย็นเสริมคอนกรีต Cold-drawn steel wire for concrete reinforcement เหล็ก

272 756 756-2535 กุญแจลูกบิด Cylindrical locks วัสดุกอสราง

273 757 757-2531 กุญแจคลองสายยู Padlocks วัสดุกอสราง

274 759 759-2531 บานพับสําหรับประตูและหนาตาง : บานพับสองปก Hinges for doors and windows: butt hinges วัสดุกอสราง

275 760 760-2555 สียอมสังเคราะห : สีแวต Synthetic dyestuffs: vat dyes สีและวารนิช

276 763 763-2531 ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม Square and hexagon head wood screws เครื่องกล/ยานยนต

277 765 765-2551 แซนดิงซีลเลอรไนโทรเซลลูโลส Nitrocellulose sanding sealer สีและวารนิช

278 767 767-2531 ตัวเก็บประจุอะลูมิเนียมอิเล็กโทรลิติกสําหรับงานอิเล็กทรอนิกส Aluminium electrolytic capacitors for electronic application อิเล็กทรอนิกส 

โทรคมนาคม

279 770 770-2533 ทอเหล็กกลาเคลือบสังกะสีสําหรับใชรอยสายไฟฟา Zinc coated steel conduits for electrical wiring เหล็ก

280 778 778-2531 โครงบานเกล็ดหนาตางปรับได Frame sets for adjustable louvre window เหล็ก

281 791 791-2544 เครื่องสุขภัณฑวิเทรียสไชนา : อางลางหนา-ลางมือ Vitreous china sanitary appliances: wash basins วัสดุกอสราง

282 792 792-2554 เครื่องสุขภัณฑเซรามิก : โถสวมนั่งราบ Ceramic sanitary wares : water closet วัสดุกอสราง 1

283 793 793-2531 เครื่องสุขภัณฑวิเทรียสไชนา : ถังพักน้ําและฝาปด Vitreous china sanitary appliances: flushing cisterns and covers เครื่องกล/ยานยนต
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284 794 794-2544 เครื่องสุขภัณฑวิเทรียสไชนา : โถสวมนั่งยอง Vitreous china sanitary appliances: squatting water-closet pans วัสดุกอสราง

285 795 795-2544 เครื่องสุขภัณฑวิเทรียสไชนา : โถปสสาวะชาย Vitreous china sanitary appliances: urinals วัสดุกอสราง

286 796 796-2544 เครื่องสุขภัณฑวิเทรียสไชนา : โถชําระลาง Vitreous china sanitary appliances: bidets วัสดุกอสราง

287 797 797-2544 เครื่องสุขภัณฑวิเทรียสไชนา : อุปกรณหองน้ํา Vitreous china sanitary appliances: bathroom accessories วัสดุกอสราง

288 801 801-2531 นั่งรานทอเหล็กกลาแบบโครงสรางสําเร็จรูป Tubular steel scaffolding: prefabricated frame type เหล็ก

289 803 803-2531 เชือกลวดเหล็กกลาสําหรับลิฟต Steel wire ropes for lifts เหล็ก

290 804 804-2531 เชือกลวดเหล็กกลาสําหรับงานยกในเหมือง Steel wire ropes for mine hoisting purposes เหล็ก

291 819 819-2531 ขั้วรับหลอดไฟฟาแบบเกลียว Lampholders: Edison screw type ไฟฟาสองสวาง

292 824 824-2551 สวิตชไฟฟาใชในที่อยูอาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟายึดกับที่ที่คลายกัน : 

ขอกําหนดทั่วไป

Switches for household and similar fixed electical installations : 

general requirements

เครื่องใชไฟฟา 1

293 826 826-2531 กระเบื้องซีเมนตปูพื้น Cement mortar flooring tiles คอนกรีต

294 827 827-2531 คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น Interlocking concrete paving blocks คอนกรีต

295 828 828-2546 ชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จสําหรับระบบพื้นประกอบ Precast prestressed concrete elements for composite floor systems คอนกรีต

296 829 829-2531 วงกบและกรอบบานโลหะสําหรับประตูและหนาตาง : ประตูอะลูมิเนียม Metal frames and panel frames for doors and windows: aluminium 

doors

เหล็ก

297 831 831-2531 เหล็กกลาคารบอนหลอ Carbon steel castings เหล็ก

298 834 834-2556 สีโปยานยนต : พอลิเอสเทอร Vehicles putty : polyester สีและวารนิช

299 837 837-2531 ลิฟตโดยสารและลิฟตขนของ : สวนประกอบและการทํา Passenger lifts and goods lifts: construction เครื่องกล/ยานยนต

300 838 838-2531 สายไฟฟาสําหรับวงจรควบคุม Control cable ไฟฟาสองสวาง

301 841 841-2548 สารเหลวบมคอนกรีต Liquid compounds for curing concrete เคมี

302 849 849-2556 ปูนซีเมนตปอรตแลนดปอซโซลาน Portland pozzolan cement คอนกรีต

303 850 850-2532 ปอซโซลาน Pozzolan คอนกรีต

304 851 851-2542 แอสฟลตซีเมนตสําหรับงานทาง Asphalt cement for use in pavement construction ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

305 859 859-2532 ลวดเปยโน Piano wires เหล็ก

306 860 860-2532 เหล็กกลาคารบอนหลอความตานแรงดึงสูงและเหล็กกลาหลอเจือต่ํา High tensile strength carbon steel castings and low alloy steel castings เหล็ก

307 861 861-2532 การทําเครื่องหมายตัวนําหุมฉนวน Marking of insulated conductors ไฟฟาสองสวาง

308 862 862-2532 บานพับสําหรับหนาตาง : บานพับปรับมุมชนิดฝด Window hinges: friction hinges วัสดุกอสราง



14/35

ลําดับ เลขที่มอก. เลขที่มอก. กลุมผลิตภัณฑ บัง 

คับ
รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทั่วไปและบังคับ 

(ที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคารสาธารณสุข)

309 863 863-2532 โครงคราวเหล็กกลาสําหรับยึดแผนฝาและแผนผนัง Steel frame systems for ceiling and wall panel เหล็ก

310 864 864-2532 เหล็กเพลาขาว Cold-finished steel bars เหล็ก

311 871 871-2532 กระสวยทอผา Shuttles สิ่งทอ

312 872 872-2532 หมอกรองน้ํามันเครื่องชนิดถอดเปลี่ยนทั้งชุดสําหรับรถยนต Throwaway type oil filters for automobile เครื่องกล/ยานยนต

313 873 873-2548 สารกระจายกักฟองอากาศสําหรับมอรตาร Air-entraining admixtures for mortar เคมี

314 874 874-2548 สารกระจายกักฟองอากาศสําหรับคอนกรีต Air-entraining admixtures for concrete เคมี

315 876 876-2547 แผนชิ้นไมอัดชนิดอัดราบ Flat pressed particleboards วัสดุกอสราง

316 877 877-2547 แผนชิ้นไมอัดชนิดอัดกระทุง Extruded particleboards วัสดุกอสราง

317 878 878-2537 แผนชิ้นไมอัดซีเมนต : ความหนาแนนสูง Cement bonded particleboards: high density วัสดุกอสราง

318 880 880-2547 กระจกโฟลตใส Clear float glass วัสดุกอสราง 1

319 881 881-2532 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : คารบอนไดออกไซด Portable fire extinguishers: carbon dioxide เครื่องกล/ยานยนต

320 882 882-2532 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : โฟม Portable fire extinguishers: Foam เครื่องกล/ยานยนต 1

321 883 883-2532 สีอบอะคริลิกเรซิน Acrylic resin baking enamel สีและวารนิช

322 885 885-2551 บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสใชกับไฟฟากระแสสลับสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ 

เฉพาะดานความปลอดภัย

A.C. sopplied electronic ballasts for fluorescent lamps safety 

requirements

ไฟฟากําลัง

323 887 887-2532 ลิฟตสงของ : สวนประกอบและการทํา Service lifts: construction เครื่องกล/ยานยนต

324 894 894-2532 วงกบและกรอบบานโลหะสําหรับประตูและหนาตาง : ประตูและหนาตางเหล็ก Metal frames and panel frames for doors and windows: steel doors 

and windows

เหล็ก

325 898 898-2532 ฐานรองปรับไดสําหรับนั่งรานทอเหล็กกลา Adjustable baseplates for tubular steel scaffolds เหล็ก

326 899 899-2532 ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนราบ Flat plate solar collectors เครื่องกล/ยานยนต

327 902 ล1 902 ล 1-2557 ดวงโคมไฟฟา เลม 1-คุณลักษณะที่ตองการทั่วไปและการทดสอบ ไฟฟาสองสวาง

328 902 ล2(1) 902 ล2(1)-2557 ดวงโคมไฟฟาติดประจําที่สําหรับจุดประสงคทั่วไป Fixed general purpose luminaires ไฟฟาสองสวาง

329 902 ล2(2) 902 ล2(2)-2557 ดวงโคมไฟฟาฝง Recessed luminaires ไฟฟาสองสวาง

330 902 ล2(3) 902 ล2(3)-2557 ดวงโคมไฟฟาสําหรับใหแสงสวางบนถนน Luminaires for road and street lighting ไฟฟาสองสวาง

331 902 ล2(4) 902 ล2(4)-2557 ดวงโคมไฟฟาเคลื่อนยายไดสําหรับจุดประสงคทั่วไป Portable general purpose luminaires ไฟฟาสองสวาง

332 902 ล2(5) 902 ล2(5)-2557 ดวงโคมไฟฟาสาดแสง Floodlights ไฟฟาสองสวาง

333 902 ล2(6) 902 ล2(6)-2557 ดวงโคมไฟฟามือถือ Handlamps ไฟฟาสองสวาง

334 902 ล2(7) 902 ล2(7)-2557 ดวงโคมไฟฟาใชในที่เลี้ยงสัตวน้ําและพืชน้ํา Aquarium Luminaires ไฟฟาสองสวาง

335 902 ล2(8) 902 ล2(8)-2557 ดวงโคมไฟฟาใหแสงกลางคืนติดตั้งกับเตารับไฟฟาประธาน Mains socket -- Outlet mounted nightlights ไฟฟาสองสวาง
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336 902 ล2(9) 902 ล2(9)-2557 ดวงโคมไฟฟาฝงพื้น Ground recessed luminaires ไฟฟาสองสวาง

337 902 ล2(10) 902 ล2(10)-2557 ดวงโคมไฟฟาสําหรับสระวายน้ําและการใชงานที่คลายกัน Luminaires for swimming pools and similar applications ไฟฟาสองสวาง

338 902 ล2(12) 902 ล2(12)-2557 ดวงโคมไฟฟาจํากัดอุณหภูมิพื้นผิว Luminaires with Limited surface tempratures ไฟฟาสองสวาง

339 909 909-2548 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน สําหรับใชในที่อยู

อาศัยและใชในลักษณะที่คลายกัน

Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent 

protection for household and similar uses (RCBOs)

เครื่องใชไฟฟา 1

340 910 910-2532 ทอโพลิบิวทิลีนสําหรับใชเปนทอน้ําดื่ม Polybutylene (PB) pressure pipe and tubing for drinking water services ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

341 917 917-2532 วัสดุยารอยตอคอนกรีตชนิดเย็น Concrete joint sealer, cold application type ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

342 918 918-2535 อุปกรณและขอตอเหล็กหลอเทาสําหรับทอสงน้ําชนิดทนความดัน Grey iron pipe fittings for water pressure lines เหล็ก

343 926 926-2533 ตะแกรงลวดเหล็กกลาขอออยเชื่อมติดเสริมคอนกรีต Welded deformed steel wire fabric for concrete reinforcement เหล็ก

344 934 934-2533 พัดลมไฟฟากระแสสลับ เฉพาะดานความปลอดภัย A.C. electric fans: safety requirements เครื่องใชไฟฟา 1

345 943 943-2533 ลวดเหล็กกลาขอออยดึงเย็นเสริมคอนกรีต Cold-drawn deformed steel wire for concrete reinforcement เหล็ก

346 944 944-2533 เหล็กกันโคลงสําหรับรถยนต Stabilizer bars for automobiles เครื่องกล/ยานยนต

347 945 945-2533 ถังเก็บและจายกาซปโตรเลียมเหลว Liquefied petroleum gas storage tanks เครื่องกล/ยานยนต

348 955 เลม 1 955 เลม 1-2551 สายไฟฟาหุมฉนวนยาง แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 1 

ขอกําหนดทั่วไป

Rubber insulated cables – rated voltages up to and including 450/750 

V – part 1 : general requirements

ไฟฟากําลัง

349 955 เลม 2 955 เลม 2-2553 สายไฟฟาหุมฉนวนยาง แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 2 วิธี

ทดสอบ

Rubber insulated cables - rated voltages up to and including 450/750 

V - part 2 : test methods

ไฟฟากําลัง

350 955 เลม 3 955 เลม 3-2551 สายไฟฟาหุมฉนวนยาง แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 3 

สายไฟฟาทนความรอนหุมฉนวนยางซิลิโคน

Rubber insulated cables - rated voltages up to and including 450/750 

V - part 3 : heat resistant silicone insulated cables

ไฟฟากําลัง

351 955 เลม 4 955 เลม 4-2551 สายไฟฟาหุมฉนวนยาง แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 4 

สายออน และสายไฟฟาออน

Rubber insulated cables – rated voltages up to and including 450/750 

V - part 4: cords and flexible cables

ไฟฟากําลัง

352 955 เลม 5 955 เลม 5-2554 สายไฟฟาหุมฉนวนยาง แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 5

 สายไฟฟาลิฟต

Rubber insulated cables - rated voltages up to and including 

450/750 V - part 5: lift cables

ไฟฟากําลัง

353 955 เลม 6 955 เลม 6-2554 สายไฟฟาหุมฉนวนยาง แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 6

 สายอิเล็กโทรดของเครื่องเขื่อมอารก

Rubber insulated cables - rated voltages up to and including 

450/750 V - Part 6: ARC welding electrode cables

ไฟฟากําลัง
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354 955 เลม 7 955 เลม 7-2554 สายไฟฟาหุมฉนวนยาง แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 7

 สายไฟฟาทนความรอนฉนวนยางเอทิลีนไวนิลแอซีเทต

Rubber insulated cables - rated voltages up to and including 

450/750 V - Part 7:Heat resist antethylene-vinyl acetate rubber 

insultated cables

ไฟฟากําลัง

355 955 เลม 8 955 เลม 8-2554 สายไฟฟาหุมฉนวนยาง แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 8

 สายออนสําหรับงานที่ตองการความออนตัวสูง

Rubber insulated cables - rated voltages up to and including 

450/750 V - Part 8: Cords for applications requiring high flexibity

ไฟฟากําลัง

356 956 956-2557 หลอดฟลูออเรสเซนซขั้วคู -คุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัย ไฟฟาสองสวาง 1

357 965 965-2537 กระจกสําหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร Glasses for use in building: tempered glass วัสดุกอสราง

358 966 966-2547 แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลาง Medium density fibreboards (MDF) วัสดุกอสราง

359 971 971-2533 เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จ Prestressed concrete fence posts คอนกรีต

360 979 979-2533 ทอพีวีซีออนไมเสริมแรงสําหรับใชงานทั่วไป Unreinforced PVC hose for general purposes ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

361 989 989-2533 ถังเหล็กกลาไรสนิมสําหรับเก็บน้ํา Stainless steel water tanks เหล็ก

362 992 992-2533 บานพับสําหรับประตู : บานพับสปริง Hinges for doors: spring hinges วัสดุกอสราง

363 994 994-2533 ไมพื้นรางลิ้นมีรอยตอแบบประสานนิ้ว : ไมกระยาเลย Wood flooring strips with finger jointing: nonteak วัสดุกอสราง

364 999 999-2533 ทอพีวีซีแข็งสําหรับใชในงานอุตสาหกรรม Unplasticized polyvinyl chloride pipes for industrial use ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

365 1005 1005-2548 สีเคลือบกึ่งเงา Semigloss enamel สีและวารนิช

366 1006 1006-2535 ทอเหล็กกลาไรสนิมออสเทไนต Austenitic stainless steel pipes เหล็ก

367 1012 1012-2533 ทอคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับงานสงน้ํา Reinforced concrete water pipe คอนกรีต

368 1013 1013-2533 บานประตูพีวีซี PVC door ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

369 1014 1014-2542 อุปกรณประกอบถังพักน้ําสําหรับโถสวม Fittings for water - closet flushing cisterns วัสดุกอสราง

370 1020 1020-2533 เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน : เกาอี้ทํางานปรับได Office furniture: adjustable chairs เครื่องเรือน

371 1022 1022-2534 มูลี่แนวระดับเหล็กกลาและอลูมิเนียมเจือ Steel and aluminium alloy venetian blinds เหล็ก

372 1030 1030-2552 มาตรพลังงานไฟฟากระแสสลับ : ขอกําหนดทั่วไป การทดสอบ และภาวะการ

ทดสอบ

Electricity metering equipment (AC) : general requirements tests and 

test conditions

เครื่องใชไฟฟา

373 1032 1032-2534 น้ํายาประสานทอพีวีซีแข็งและขอตอทอพีวีซีแข็ง Solvent-welding cements for use with unplasticized PVC pipes and 

fittings

เคมี
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374 1038 1038-2535 กระเบื้องแผนเหล็กเคลือบมุงหลังคา Coated steel sheet roofing tiles เหล็ก

375 1041 1041-2534 วัสดุอุดรอยตอคอนกรีตชนิดคืนรูปและไมปลิ้น : แอสฟลต Joint filler for concrete (non-extruding and resilient type): asphalt ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

376 1043 1043-2534 หนาตางพีวีซี PVC windows ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

377 1048 1048-2551 สีอีพ็อกซีสําหรับเคลือบทอเหล็กกลาสงน้ําบริโภค Epoxy coatings for steel potable water pipelines สีและวารนิช

378 1051 1051-2534 เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน : ตูและชั้น Office furniture: cabinets and shelves เครื่องเรือน

379 1052 1052-2534 ชุดระบายน้ําหลังคา Roof drains วัสดุกอสราง

380 1053 1053-2534 ชุดระบายน้ําพื้น Floor drains วัสดุกอสราง

381 1057 1057-2549 ปูนยิปซัมผสม Premixed gypsum plasters คอนกรีต

382 1066 1066-2534 แอลขีดเรซินวารนิช Alkyd resin varnish สีและวารนิช

383 1069 1069-2552 สีสําหรับพลาสติกทําผลิตภัณฑที่สัมผัสอาหาร Colourants for plastics for food contact use สีและวารนิช

384 1077 1077-2535 ลูกถวยแทง : พอรซเลน Line-post type porcelain insulators ไฟฟากําลัง

385 1079 1079-2535 วัสดุอุดรอยตอคอนกรีตประเภทยางฟองน้ําและไมกอก Concrete joint filler, sponge rubber and cork ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

386 1081 1081-2535 วารนิชสําหรับเคลือบลวดทองแดง Copper wire enamelling varnishes สีและวารนิช

387 1092 1092-2548 สีรองพื้นกัดผิว Etching primer สีและวารนิช

388 1093 1093-2542 วาลวขับลางสําหรับโถสวม Flush valves for water-closets วัสดุกอสราง

389 1094 1094-2542 วาลวขับลางสําหรับโถปสสาวะชาย Flush valves for urinals วัสดุกอสราง

390 1095 1095-2535 ขอตอลิ้นภาชนะบรรจุกาซที่ใชในการแพทย Medical gas cylinder valve connections เครื่องกล/ยานยนต

391 1097 1097-2556 สีอะคริลิกเคลือบกระเบื้องซีเมนตเสนใยมุงหลังคา สีและวารนิช

392 1098 1098-2552 สีผงเคลือบเครื่องเหล็ก Powder coatings for steel works สีและวารนิช

393 1100 1100-2553 สายไฟฟารวมแกนความถี่วิทยุ Radio-frequency coaxial cables ไฟฟาสองสวาง

394 1101 1101-2535 อุปกรณชวยปดประตูสําหรับประตูบานผลักสองทาง Door closers for double swing doors วัสดุกอสราง

395 1102 1102-2538 โคมไฟฟาฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ Self-contained emergency lighting luminaires ไฟฟาสองสวาง

396 1104 1104-2552 สีผงเคลือบอะลูมิเนียมเจือ Powder coatings for aluminium alloys สีและวารนิช

397 1106 1106-2535 แผงไมปูพื้นโมเสก : ไมกระยาเลย Mosaic parquet panels: nonteak วัสดุกอสราง

398 1107 1107-2535 แผนไมอัดเคลือบพลาสติกสําหรับแบบหลอคอนกรีต Plastics laminated plywood for concrete formwork วัสดุกอสราง

399 1108 1108-2535 แผนอัดเคลือบโพลิเอสเตอรเรซิน Polyester resin coated boards วัสดุกอสราง
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400 1118 1118-2552 ผามาน Curtain fabrics สิ่งทอ

401 1123 1123-2555 สีรองพื้นสําหรับงานปูน Masonry primer สีและวารนิช

402 1125 1125-2535 เครื่องสูบน้ําแบบทอ Vertical/Inclined pumps เครื่องกล/ยานยนต

403 1128 1128-2535 แผนเหล็กมุงหลังคา Roofing steel sheets เหล็ก

404 1129 1129-2535 ชุดพื้นยก Elevated flooring เหล็ก

405 1131 1131-2535 ขอตอทอพีวีซีแข็งสําหรับใชกับทอรับความดัน Unplasticized polyvinyl chloride fittings for use with pressure pipes ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

406 1135 1135-2544 แผนยางกันซึม Rubber waterstops ยาง

407 1138 1138-2536 ชิ้นไมปูพื้นปารเกต : ไมกระยาเลย Solid wood parquet strips: nonteak วัสดุกอสราง

408 1139 1139-2536 ทอทองแดงไรตะเข็บ Seamless copper pipes and tubes เครื่องกล/ยานยนต

409 1145 1145-2536 ทอโพลิโพรพิลีนสําหรับใชในงานอุตสาหกรรม Polypropylene pipes for industrial uses ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

410 1146 1146-2536 ชุดลอสําหรับประตูและหนาตางบานเลื่อนอะลูมิเนียม Rollers for aluminium sliding doors and windows เหล็ก

411 1151 1151-2541 กระดาษทราย Abrasive papers กระดาษ

412 1153 1153-2536 แผนผนังโครงเหล็กกลา Steel frame wall-panels เหล็ก

413 1155 1155-2557 เครื่องปรับอากาศสําหรับหอง แบบแยกสวน ระบายความรอนดวยอากาศ Air-cooled split type room air conditioners เครื่องกล/ยานยนต

414 1164 1164-2536 ทอคอนกรีตเสริมเหล็กหลอสําเร็จรูปสี่เหลี่ยมสําหรับงานระบายน้ําใตทางเทา Precast reinforced concrete box sections for drainage under sidewalk คอนกรีต

415 1165 1165-2536 ทอคอนกรีตเสริมเหล็กหลอสําเร็จรูปสี่เหลี่ยมสําหรับงานระบายน้ําใตผิวจราจร 

วัสดุถมนอยกวา 0.6 เมตร

Precast reinforced concrete box sections for drainage with less than 

0.6 m of cover subjected to highway loading

คอนกรีต

416 1166 1166-2536 ทอคอนกรีตเสริมเหล็กหลอสําเร็จรูปสี่เหลี่ยมสําหรับงานระบายน้ําใตผิวจราจร 

วัสดุถมระหวาง 0.6 ถึง 3.0 เมตร

Precast reinforced concrete box sections for drainage with 0.6-3.0 m 

of cover subjected to highway loading

คอนกรีต

417 1177 1177-2556 น้ํายารองพื้นสําหรับพื้นผิวที่เปนฝุน Primer conditioner for chalking surfaces สีและวารนิช

418 1179 เลม 1 1179 เลม 1-2536 ขอกําหนดในการทําคอนกรีตอัดแรง เลม  1 หลักเกณฑทั่วไป Code of practice for manufacture of prestressed concrete Part  1 

General

คอนกรีต

419 1179 เลม 2 1179 เลม 2-2536 ขอกําหนดในการทําคอนกรีตอัดแรง เลม  2 วัสดุ Code of practice for manufacture of prestressed concrete Part  2 

Materials

คอนกรีต

420 1179 เลม 3 1179 เลม 3-2542 ขอกําหนดในการทําคอนกรีตอัดแรง เลม 3 ขอมูลประกอบการออกแบบ Code of practice for manufacture of prestressed concrete Part 3 Data 

for design

คอนกรีต



19/35

ลําดับ เลขที่มอก. เลขที่มอก. กลุมผลิตภัณฑ บัง 

คับ
รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทั่วไปและบังคับ 

(ที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคารสาธารณสุข)

421 1179 เลม 4 1179 เลม 4-2542 ขอกําหนดในการทําคอนกรีตอัดแรง เลม 4 ระบบการดึงลวดเหล็ก Code of practice for manufacture of prestressed concrete Part 4 

Tensioning systems

คอนกรีต

422 1179 เลม 5 1179 เลม 5-2543 ขอกําหนดในการทําคอนกรีตอัดแรง เลม 5 ขอควรปฏิบัติในการทํางาน Code of practice for manufacture of prestressed concrete Part 5 

Workmanship

คอนกรีต

423 1179 เลม 6 1179 เลม 6-2544 ขอกําหนดในการทําคอนกรีตอัดแรง เลม 6 การตรวจพินิจและการทดสอบ Code of practice for manufacture of prestressed concrete Part 6 

Inspection and testing

คอนกรีต

424 1182 เลม 5 1182 เลม 5-2538 การทดสอบปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโตรเลียม เลม  5 ความดันไอโดยวิธีหรีด 

(Reid)

Test methods for petroleum and petroleum products Part  5 Vapour 

pressure-Reid method

ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

425 1183 1183-2536 เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน : โตะทํางานเหล็กกลา Office furniture: steel desks เครื่องเรือน

426 1187 1187-2555 ฝกบัวอาบน้ํา Shower units วัสดุกอสราง

427 1188 1188-2536 กอกน้ําสําหรับอางอาบน้ํา Faucets for bathtubs วัสดุกอสราง

428 1189 1189-2536 กอกน้ําสําหรับฝกบัวอาบน้ํา Faucets for shower baths วัสดุกอสราง

429 1190 1190-2536 เครื่องสุขภัณฑหินออนเทียม : อางลางหนา-ลางมือ Artificial marble sanitary appliances: wash basins วัสดุกอสราง

430 1191 1191-2536 ลูกตั้งเซรามิก Ceramic baluster วัสดุกอสราง

431 1192 1192-2536 อะลูมิเนียมเจือหลอ Aluminium alloy casting  วัสดุกอสราง

432 1193 1193-2536 บอพักคอนกรีตเสริมเหล็กหลอสําเร็จสําหรับงานระบายน้ํา Precast reinforced concrete drainage manholes คอนกรีต

433 1194 1194-2536 แผงโลหะสําหรับแบบหลอคอนกรีต Metal panels for concrete formwork เหล็ก

434 1200 1200-2536 หมุดเกลียวเหล็กกลาไรสนิมยึดกระดูกหัวหลุมหกเหลี่ยมฐานหัวจมรูปทรงกลม

เกลียวอสมมาตร

Stainless steel bone screws with hexagonal drive connection, 

spherical under-surface of head, asymmetrical thread

เครื่องมือแพทย

435 1208 1208-2536 เครื่องเรือนสําหรับที่พักอาศัย : โตะรับแขก Domestic furniture: tables for living rooms เครื่องเรือน

436 1209 1209-2536 เครื่องเรือนสําหรับที่พักอาศัย : เกาอี้รับแขก Domestic furniture: chairs for living rooms เครื่องเรือน

437 1217 1217-2537 ขอกําหนดการเคลือบสีและน้ํายาซิลิโคนกันน้ําบนพื้นผิวปูนและงานกออิฐ Code of practice for painting and application of silicone-based water 

repellents to stucco, masonry and brick surfaces

สีและวารนิช

438 1220 1220-2541 ชุดประตูทนไฟแบบบานเปด Fire-resistant doorsets: side hung เหล็ก

439 1221 1221-2537 ชิ้นไมปูพื้นปารเกต : ไมสัก Solid wood parquet strips: teak วัสดุกอสราง

440 1222 1222-2539 กระจกสําหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น Glass for use in buildings: laminated safety glass วัสดุกอสราง

441 1224 1224-2537 เครื่องเชื่อมโลหะอารกไฟฟา เฉพาะดานความปลอดภัย Electric arc welding machines: safety requirements ไฟฟากําลัง

442 1225 1225-2537 ทอบอคอนกรีตเสริมเหล็กหลอสําเร็จสําหรับงานระบายน้ํา Precast reinforced concrete drainage manhole pipes คอนกรีต

443 1226 1226-2537 ฝาและขอบทอบอคอนกรีตเสริมเหล็กหลอสําเร็จ Precast reinforced concrete covers and frames for manhole pipes คอนกรีต
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444 1227 1227-2539 เหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน Hot rolled structural steel sections เหล็ก 1

445 1228 1228-2549 เหล็กโครงสรางรูปพรรณขึ้นรูปเย็น Cold formed structural steel sections เหล็ก 1

446 1231 1231-2537 กระจกสําหรับอาคาร : กระจกฉนวน Glass for use in buildings: insulating glass วัสดุกอสราง

447 1233 1233-2553 สารยึดสําหรับสีและวารนิช : อะมิโนเรซิน Binders for paints and varnishes : amino resins สีและวารนิช

448 1234 1234-2537 เตาเสียบ เตารับและคูเตาตอสําหรับใชในงานอุตสาหกรรม Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purpose ไฟฟากําลัง

449 1239 1239-2537 แผนพีวีซีกันซึมระหวางรอยตอคอนกรีต PVC waterstops for sealing joints in concrete ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

450 1251 1251-2537 ลูกถวยแทงกานตรง : พอรซเลน Pin-post type porcelain insulators ไฟฟากําลัง

451 1252 1252-2537 เครื่องอัดอากาศขนาดเล็กแบบลูกสูบ Small-sized reciprocating air compressors เครื่องกล/ยานยนต

452 1253 1253-2537 เครื่องเรือนอเนกประสงค : เกาอี้โลหะ Multi-purpose furniture: metal chairs เครื่องเรือน

453 1271 1271-2538 มาตรวัดน้ําตอดวยเกลียวชนิดลูกสูบ Threaded end connection piston type water meter เครื่องกล/ยานยนต

454 1276 1276-2538 เครื่องสุขภัณฑหินออนเทียม : อางอาบน้ํา Artificial marble sanitary appliances: bathtubs วัสดุกอสราง

455 1277 1277-2555 กอกน้ําสําหรับอางลางชาม Sink faucets วัสดุกอสราง

456 1278 1278-2555 กอกน้ําสําหรับอางลางหนา-ลางมือ Wash basins faucets วัสดุกอสราง

457 1279 1279-2538 แผนเหล็กเคลือบโครเมียม Chromium coated steel sheet เหล็ก

458 1282 1282-2538 สะดือสําหรับอางลางหนา-ลางมือ Wastes for wash basins วัสดุกอสราง

459 1284 1284-2538 ตูเหล็กเก็บสัมภาระ Steel lockers เครื่องเรือน

460 1288 1288-2538 วงกบและกรอบบานโลหะสําหรับประตูและหนาตาง : ประตูเหล็กกลาขึ้นรูปเย็น Metal frames and panel-frames for doors and windows: cold formed 

steel doorsets

เหล็ก

461 1291 1291-2545 ระบบกําลังไฟฟาตอเนื่อง Uninterruptible power systems เครื่องใชไฟฟา 1

462 1291 เลม 1 1291 เลม 1-2553 ระบบกําลังไฟฟาตอเนื่อง เลม 1 คุณลักษณะที่ตองการทั่วไปและคุณลักษณะ

ที่ตองการดานความปลอดภัย

Uninterruptible power systems Part 1 : general and safety 

requirements

เครื่องใชไฟฟา

463 1301 1301-2538 ไมพื้นรางลิ้น : ไมสัก Tongue and groove solid wood flooring strips: Teak วัสดุกอสราง

464 1302 1302-2538 ชิ้นไมพื้นลิ้นรองรอบตัว : ไมสัก Solid wood flooring strips with tongue-and-groove sides and ends: teak วัสดุกอสราง

465 1303 1303-2538 เหล็กโครงสรางรูปพรรณเชื่อมประกอบ Welded structural steel sections เหล็ก

466 1304 1304-2538 ประตูไมกันไฟแบบบานเปด Fire-resistant timber doorsets: side hung วัสดุกอสราง

467 1307 1307-2552 สีสังกะสีรองพื้น : สิ่งนําสีอนินทรีย Zinc rich primer : inorganic vehicle สีและวารนิช

468 1308 1308-2538 เครื่องเรือนสาธารณะ : เกาอี้แถว Public furniture: multiple chairs เครื่องเรือน
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469 1309 1309-2538 เครื่องเรือนอเนกประสงค : เกาอี้พลาสติก Multi-purpose furniture: plastics chairs เครื่องเรือน

470 1318 1318-2552 ทินเนอรระเหยชา Retarded  thinner สีและวารนิช

471 1326 1326-2539 เครื่องเรือนสําหรับที่พักอาศัย : ตูเหล็กเก็บเสื้อผา Domestic furniture: steel wardrobes เครื่องเรือน

472 1332 1332-2539 ทอยางและทอพลาสติกและทอพรอมขอตอ - การทดสอบความดันน้ํา Rubber and plastics hoses and hose assemblies-hydrostatic testing ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

473 1333 1333-2539 ทอพีวีซีเสริมแรงสงกาซปโตรเลียมเหลวในสภาพกาซ Reinforced PVC hoses for liquefied petroleum gases (vapour phase) ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

474 1334 1334-2539 การทดสอบความทนไฟ - ชิ้นสวนตางๆ ของโครงสรางอาคาร Fire-resistance test - Elements of building  construction วัสดุกอสราง

475 1334 เลม 1 1334 เลม 1-2550 การทดสอบความทนไฟ - ชิ้นสวนตางๆ ของโครงสรางอาคาร เลม 1 ขอกําหนด

ทั่วไป

Fire - resistance tests - elements of building construction Part 1: 

general requirement

วัสดุกอสราง

476 1334 เลม 3 1334 เลม 3-2550 การทดสอบความทนไฟ - ชิ้นสวนตางๆ ของโครงสรางอาคาร เลม 3 คําอธิบาย

สําหรับวิธีทดสอบและการใชขอมูลการทดสอบ

Fire - resistance tests - elements of building construction Part 3: 

commentary on test method and test data application

วัสดุกอสราง

477 1334 เลม 4 1334 เลม 4-2551 การทดสอบความทนไฟ - ชิ้นสวนตางๆ ของโครงสรางอาคาร เลม 4 ขอกําหนด

เฉพาะสําหรับชิ้นสวนที่ใชสําหรับกั้นตามแนวดิ่งที่รับโหลด

Fire-resistance tests - Elements of building construction part 4 : 

specific requirements for laodbearing vertical separating elements

วัสดุกอสราง

478 1334 เลม 5 1334 เลม 5-2551 การทดสอบความทนไฟ - ชิ้นสวนตางๆ ของโครงสรางอาคาร เลม 5 ขอกําหนด

เฉพาะสําหรับชิ้นสวนที่ใชสําหรับกั้นตามแนวระนาบที่รับโหลด

Fire-resistance tests - Elements of building construction part 5 : 

specific requirements for laodbearing horizontal separating elements

วัสดุกอสราง

479 1334 เลม 6 1334 เลม 6-2551 การทดสอบความทนไฟ - ชิ้นสวนตางๆ ของโครงสรางอาคาร เลม 6 ขอกําหนด

เฉพาะสําหรับคาน

Fire-resistance tests - Elements of building construction part 6 : 

specific requirements for beams

วัสดุกอสราง

480 1334 เลม 7 1334 เลม 7-2551 การทดสอบความทนไฟ - ชิ้นสวนตางๆ ของโครงสรางอาคาร เลม 7 ขอกําหนด

เฉพาะสําหรับเสา

Fire-resistance tests - Elements of building construction part 7 : 

specific requirements for columns

วัสดุกอสราง

481 1334 เลม 8 1334 เลม 8-2551 การทดสอบความทนไฟ - ชิ้นสวนตางๆ ของโครงสรางอาคาร เลม 8 ขอกําหนด

เฉพาะสําหรับชิ้นสวนที่ใชสําหรับกั้นตามแนวดิ่งที่ไมรับโหลด

Fire-resistance tests - Elements of building construction part 8 : 

specific requirements for non-loadbearing vertical separating elements

วัสดุกอสราง

482 1334 เลม 9 1334 เลม 9-2551 การทดสอบความทนไฟ - ชิ้นสวนตางๆ ของโครงสรางอาคาร เลม 9 ขอกําหนด

เฉพาะสําหรับชิ้นสวนเพดานที่ไมรับโหลด

Fire-resistance tests - Elements of building construction part 9 : 

specific requirements for non-loadbearing ceiling elements

วัสดุกอสราง

483 1335 1335-2539 การทดสอบความทนไฟ - ประตูและชุดประกอบประตูมวน Fire-resistance tests - Door and Shutter assemblies วัสดุกอสราง

484 1336 1336-2550 การทดสอบความทนไฟ - ชิ้นสวนตางๆ ของโครงสรางอาคาร-ชิ้นสวนที่เปน

กระจก

Fire - resistance tests - elements of building construction - glazed 

elements

วัสดุกอสราง
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485 1337 1337-2539 การทดสอบความทนไฟ - ทอระบายอากาศ Fire-resistance tests - Ventilation ducts วัสดุกอสราง

486 1338 1338-2550 ปฏิกิริยาตอการทดสอบความทนไฟของวัสดุกอสราง-การทดสอบสภาพไมติดไฟ Reaction to fire tests for building products - non combustibility test วัสดุกอสราง

487 1339 1339-2550 ปฏิกิริยาตอการทดสอบความทนไฟของวัสดุกอสราง-การหาคาความรอนจากการ

เผาไหม

Reaction to fire tests for building products - determination of the heat 

of combustion

วัสดุกอสราง

488 1340 1340-2550 ปฏิกิริยาตอการทดสอบความทนไฟ-ความสามารถในการติดไฟของวัสดุกอสราง

โดยใชแหลงกําเนิดความรอนแบบแผรังสี

Reaction to fire tests - ignitability of building products using a radiant 

heat source

วัสดุกอสราง

489 1341 เลม 1 1341 เลม 1-2539 การทดสอบความทนไฟ - การประเมินสมรรถนะของชุดประกอบประตูควบคุม

ควัน เลม  1 การทดสอบที่อุณหภูมิโดยรอบ

Fire tests - Evaluation of performance of smoke control door 

asemblies Part  1 ambient temperature test

วัสดุกอสราง

490 1343 1343-2555 พอลิยูรีเทนเคลือบผิวชนิดแหงแข็งดวยความชื้นสําหรับทาภายใน Interior clear moisture-curing polyurethane coating สีและวารนิช

491 1344 1344-2541 กระจกโฟลตสีตัดแสง Tinted float glass วัสดุกอสราง 1

492 1345 1345-2539 กระจกแผนสีตัดแสง Tinted sheet glass วัสดุกอสราง

493 1366 1366-2539 ลูกปูนสําหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก Spacers for reinforced concrete คอนกรีต

494 1367 1367-2539 ชิ้นไมพื้นลิ้นรองรอบตัว : ไมกระยาเลย Solid wood flooring strips with tongue-and-groove sides and ends: 

Nonteak

วัสดุกอสราง

495 1368 1368-2539 ประตูระบายอากาศสําหรับงานประปา Air vent valves for water service วัสดุกอสราง

496 1369 1369-2539 แถบเหล็กวัดความยาวชนิดมวนกลับอัตโนมัติ Steel tape measures : automatic winding type เครื่องกล/ยานยนต

497 1375 1375-2547 ความปลอดภัยของเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในที่อยูอาศัยและเครื่องใชไฟฟาอื่นที่

คลายกัน ขอกําหนดทั่วไป

Household and similar electrical appliances - safety : general 

requirements

เครื่องใชไฟฟา

498 1377 1377-2555 กอกน้ําปดอัตโนมัติสําหรับอางลางหนา-ลางมือ Self-closing faucets for wash basins เครื่องกล/ยานยนต

499 1378 1378-2539 เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นแผนมวน แผนแถบและแผน Cold-rolled stainless steel coils, strips and sheets เหล็ก

500 1383 1383-2554 สียอมไมในตัวทําละลาย Solvent-base wood stain สีและวารนิช

501 1384 1384-2548 ฉนวนกันความรอนพอลิเอทิลีนโฟม Polyethyene foam thermal insulation ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

502 1388 1388-2539 ทองแดงและทองแดงเจือแผนและแผนแถบ Copper and copper alloy sheets and strips ไฟฟากําลัง

503 1390 1390-2539 เข็มพืดเหล็กกลารีดรอน Hot rolled steel sheet piles เหล็ก 1

504 1405 1405-2552 สีอะลูมิเนียมทนความรอน Heat resistant aluminium paint สีและวารนิช

505 1406 1406-2553 สีเคลือบดานแอลคีด Flat alkyd enamel paints สีและวารนิช

506 1407 1407-2540 กระเบื้องซีเมนตเสนใยแผนลอน Fibre-cement profile sheets คอนกรีต
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507 1409 1409-2540 เครื่องเรือนอเนกประสงค : มานั่งเดี่ยว Multi-purpose furniture : stools เครื่องเรือน

508 1410 1410-2540 ขอตอทอพีวีซีแข็งสําหรับงานระบายสิ่งปฏิกูลน้ําเสียและอากาศ Unplasticized polyvinyl chloride pipe fittings for soil, waste and vent 

(SWV) applications

ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

509 1413 1413-2540 ประตูน้ําเหล็กหลอ : ลิ้นยกแบบลิ้นหุมยางสําหรับงานประปา Cast iron rubber-seated gate valves for water services เหล็ก

510 1414 1414-2540 แผงรั้วโลหะ Metal fence panels เหล็ก

511 1415 1415-2552 สีสังกะสีรองพื้น : สิ่งนําสีอินทรีย Zinc rich primer : organic vehicle สีและวารนิช

512 1417 1417-2540 แผนหินออน Marble slabs วัสดุกอสราง

513 1419 1419-2540 เครื่องกรองน้ําชนิดใชถานกัมมันตเม็ดและเรซินแลกเปลี่ยนแคตไอออน Water filter : Granular activated carbon and cation exchange resin type เครื่องกล/ยานยนต

514 1420 1420-2551 ไสกรองความขุนสําหรับเครื่องกรองน้ําดื่ม Turbidity filter cartridges for drinking water filters เครื่องกล/ยานยนต

515 1421 1421-2540 เครื่องกรองน้ําชนิดไสกรองเซรามิก Water filter : Ceramic filter candle type เครื่องกล/ยานยนต

516 1422 1422-2540 ซีโอไลตสําหรับอุตสาหกรรมสารซักฟอก Zeolite for detergent industry เคมี

517 1424 1424-2540 เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน: ฉากกั้นหอง Office furniture: Partitions เครื่องเรือน

518 1427 1427-2540 กระเบื้องซีเมนตเสนใยแผนเรียบ Fibre-cement flat sheets คอนกรีต

519 1430 1430-2540 การเขียนแบบทางเทคนิค การเขียนแบบกอสรางแบบสําหรับการประกอบ

โครงสรางสําเร็จรูป

Technical drawings-construction drawings-drawings for the assembly 

of prefabricated structure

วัสดุกอสราง

520 1434 1434-2556 เครื่องสูบน้ําแบบหมุนเหวี่ยงดูดทางเดียวใชในงานอุตสาหกรรม Single suction centrifugal pumps เครื่องกล/ยานยนต

521 1436 1436-2540 ชุดประกอบสําเร็จควบคุมไฟฟาแรงดันต่ํา Low-voltage switchgear and controlgear assemblies ไฟฟาสองสวาง

522 1439 1439-2540 ทอเหล็กกลาไรสนิมออสเทไนตสําหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน Austenitic stainless steel tubes for heat-exchangers เหล็ก

523 1473 1473-2540 การเขียนแบบทางเทคนิค การติดตั้งสัญลักษณสําหรับระบบทอของเหลว ระบบ

การทําความรอนการระบายอากาศและระบบทออากาศ

Technical drawings-installation : Graphical symbols for pumbing, 

heating, ventilation and ducting

วัสดุกอสราง

524 1474 1474-2540 การเขียนแบบอาคารและแบบวิศวกรรมโยธา การติดตั้ง การเขียนรูปเครื่อง

สุขภัณฑอยางงาย

Building and civil engineering drawings-installation : simplified 

representation of sanitary appliances

วัสดุกอสราง

525 1475 1475-2540 การเขียนแบบทางเทคนิค การติดตั้งสัญลักษณสําหรับระบบจายน้ําและระบบ

ระบายน้ําฝงในพื้นดิน

Technical drawings-installation : Graphical symbols for supply water 

and drainage system in the Ground

วัสดุกอสราง

526 1476 1476-2540 การเขียนแบบทางเทคนิค การเขียนแบบกอสราง กฏเกณฑทั่วไปเพื่อการเขียน

แบบกอสราง สําหรับชิ้นสวนประกอบโครงสรางสําเร็จรูป

Technical drawings-construction drawings-general rules for execution 

of production drawings for prefabricated structural components

วัสดุกอสราง
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527 1477 1477-2540 การเขียนแบบทางเทคนิค การเขียนแบบกอสราง หลักการทั่วไปสําหรับแบบ

แสดงการจัดสวนของอาคารและแบบการยึดประกอบชิ้นสวนตาง ๆ ของอาคาร

Technical drawings-construction drawings-general principles of 

presentation for general arrangement and assembly drawings

วัสดุกอสราง

528 1478 1478-2540 การเขียนแบบทางเทคนิค การเขียนแบบกอสราง การเขียนแบบแสดงขนาดพิกัด 

เสนพิกัด และกริดพิกัด

Technical drawings-construction drawings-representation of modolar 

sizes, lines and grids

วัสดุกอสราง

529 1479 1479-2541 เหล็กกลาคารบอนรีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง สําหรับ

งานโครงสรางทั่วไป

Hot-rolled carbon steel coil, strip, plate and  sheet for general 

structure

เหล็ก 1

530 1482 1482-2540 กระเบื้องพีวีซีปูพื้น PVC floor tiles ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

531 1483 1483-2549 ทอไฟเบอรกลาสสรับความดันสําหรับงานประปา Fibreglass pressure pipes for water services ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

532 1484 1484-2540 ทอไฟเบอรกลาสสรับความดันสําหรับงานอุตสาหกรรมและงานระบายน้ําเสีย Fibreglass pressure pipes for industrial and sewerage services ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

533 1485 1485-2540 ทอไฟเบอรกลาสสไมรับความดันสําหรับงานอุตสาหกรรมและงานระบายน้ําเสีย Fibreglass non-pressure pipes for industrial and sewerage services ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

534 1486 1486-2540 ชุดสายน้ําดีสําหรับเครื่องสุขภัณฑ : สายพลาสติก Water supply hoses for sanitary wares : plastics hose วัสดุกอสราง

535 1487 1487-2540 ชุดระบายน้ําเสียสําหรับอางอาบน้ํา Waste fittings for bathtubs วัสดุกอสราง

536 1488 1488-2540 ถังเหล็กกลากลมความจุไมเกิน 100 ลิตร Steel drums capacity not exceeding 100 litre เหล็ก

537 1489 1489-2540 ถังเหล็กกลากลมความจุ 200 ลิตร 200-litre steel drums เหล็ก

538 1490 1490-2540 ทอเหล็กกลาบุดวยพีวีซีแข็งสําหรับงานประปา PVC-U lining steel pipes for water services เหล็ก

539 1491 1491-2541 โซเดียมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสชั้นคุณภาพอาหาร Sodium carboxymethyl cellulose food, grade เคมี

540 1492 1492-2541 โซเดียมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสสําหรับใชในอุตสาหกรรม Sodium carboxymethyl cellulose for industrial use เคมี

541 1494 1494-2541 เครื่องเรือนสําหรับสถานศึกษา : โตะเรียน Educational institution furniture : desks เครื่องเรือน

542 1495 1495-2541 เครื่องเรือนสําหรับสถานศึกษา : เกาอี้เรียน Educational institution furniture : chairs เครื่องเรือน

543 1496 1496-2541 เครื่องเรือนสําหรับสํานักงาน : ชุดตูเหล็กเลื่อน Office furniture : sliding steel cabinet set เครื่องเรือน

544 1497 1497-2548 ชุดหัวฉีดชะลาง Rinsing sprays วัสดุกอสราง

545 1499 1499-2541 เหล็กกลาคารบอนรีดรอน แผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง สําหรับ

งานโครงสรางเชื่อมประกอบ

Hot-rolled carbon steel coil, strip, plate and  sheet for welded 

structure

เหล็ก 1

546 1500 1500-2541 บานประตูรั้วโลหะ Metal gates เหล็ก
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547 1501 1501-2552 เหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดรอน สําหรับงานโครงสรางเครื่องจักรกล Hot rolled flat carbon steel for machine structure เหล็ก 1

548 1505 1505-2541 ชิ้นสวนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ํา Autoclaved aerated lightweight concrete elements คอนกรีต

549 1506 1506-2541 บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสใชกับไฟฟากระแสสลับ สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ A.C. - Supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps ไฟฟากําลัง

550 1507 1507-2541 เครื่องทําน้ํารอนพลังงานรังสีอาทิตยสําหรับบานพักอาศัย Solar water heaters for domestic users เครื่องกล/ยานยนต

551 1508 1508-2541 เครื่องสูบน้ําแบบมอเตอรจุมใตน้ําสําหรับบอน้ําบาดาล Submersible motor-pumps for deep well เครื่องกล/ยานยนต

552 1510 1510-2541 แผนคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ํา Autoclaved aerated reinforced lightweight concrete panels คอนกรีต

553 1512 1512-2554 สียอมไมผสมน้ํา Water-base wood stain สีและวารนิช

554 1513 1513-2554 สียอมไมผสมน้ํามัน Oil-base wood stain สีและวารนิช

555 1514 1514-2553 สารอุดรองไม Wood filler สีและวารนิช

556 1516 1516-2549 เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะดานความปลอดภัย Air–cleaning appliances : safety requirements เครื่องใชไฟฟา

557 1529 1529-2541 ความปลอดภัยของเครื่องใชไฟฟา สําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานที่มีลักษณะ

คลายกัน ขอกําหนดเฉพาะสําหรับเครื่องปมความรอนไฟฟา เครื่องปรับอากาศ 

และเครื่องลดความชื้น

Safety of household and similar electrical appliances  Part 2: 

Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and 

dehumidifiers

เครื่องกล/ยานยนต

558 1542 1542-2553 ความปลอดภัยของเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานที่มีลักษณะ

คลายกัน  ขอกําหนดเฉพาะสําหรับเครื่องปนสลัดน้ํา

Household and similar electrical appliances - safety - Part 2-4 : 

particular requirements for spin extractors

เครื่องใชไฟฟา

559 1544 1544-2541 หลอดไฟฟาเล็ก Miniature lamps ไฟฟาสองสวาง

560 1548 1548-2551 เครื่องสูบน้ําไฟฟา เฉพาะดานความปลอดภัย Electric pumps – safety requirements เครื่องใชไฟฟา

561 1553 1553-2541 ขอกําหนดการเคลือบสี วารนิช และวัสดุที่เกี่ยวของ ที่พื้นผิวใหมของไม Code of practice for application of paints varnishes and related 

products to new wooden surfaces

สีและวารนิช

562 1554 1554-2541 ขอกําหนดการเคลือบสีบนพื้นผิวโลหะ Code of practice for application of paints on metal surfaces สีและวารนิช

563 1561 1561-2556 บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ - ความปลอดภัย เลม 1 คุณลักษณะที่

ตองการทั่วไป
information technology equipment - safety - part 1 : general 

requirements

อิเล็กทรอนิกส 

โทรคมนาคม

564 1568 1568-2541 บานประตูโพลิเอสเตอรเสริมใยแกว Fibreglass reinforced polyester doors ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

565 1569 1569-2541 วงกบโพลิเอสเตอรเสริมใยแกวสําหรับประตู Fibreglass reinforced polyester frames for doors ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

566 1586 เลม 1 1586 เลม 1-2555 การปองกันฟาผา เลม1: หลักการทั่วไป Protection against lightning - Part 1: General principles เครื่องใชไฟฟา

567 1651 1651-2541 วงกบและกรอบบานโลหะสําหรับประตูและหนาตาง : วงกบเหล็กกลา Metal frames and panel frames for doors and windows: steel frames เหล็ก
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568 1693 1693-2547 เครื่องทําน้ํารอนไฟฟา น้ําผานรอนทันที เฉพาะดานความปลอดภัย Instantaneous water heaters : safety requirements เครื่องใชไฟฟา 1

569 1713 1713-2548 หลอดฟลูออเรสเซนซขั้วเดี่ยว Single – capped fluorescent lamps ไฟฟาสองสวาง

570 1732 1732-2541 กระจกเงา Glass mirror วัสดุกอสราง

571 1735 1735-2542 เหล็กกลาคารบอนรีดรอนแผนมวน และแผนแถบสําหรับงานทอ Hot-rolled carbon steel coil and strip for pipes and tubes เหล็ก 1

572 1736 เลม 1 1736 เลม 1-2542 การทดสอบคอนกรีต-ชิ้นทดสอบ เลม 1 การชักตัวอยางคอนกรีตสด Concrete tests - test specimens - Part 1 : Sampling of fresh concrete คอนกรีต

573 1736 เลม 2 1736 เลม 2-2542 การทดสอบคอนกรีต-ชิ้นทดสอบ เลม 2 การหลอและการบมชิ้นทดสอบสําหรับ

การทดสอบความแข็งแรง

Concrete tests - test specimens - Part 2 : Making and curing of test 

specimens for strength tests

คอนกรีต

574 1737 1737-2542 หมอนคอนกรีตอัดแรงสําหรับทางรถไฟ : ขนาดทาง 1 เมตร Prestressed concrete sleepers for railway track : meter gauge track คอนกรีต

575 1738 1738-2542 คอนกรีต-การหาความตานแรงดึงแยกของชิ้นทดสอบ Concrete - determination of tensile splitting strength of test specimens คอนกรีต

576 1739 1739-2542 คอนกรีตสด-การหาความขนเหลว-วิธีวีบี Fresh concrete - determination of the consistency - vebe test คอนกรีต

577 1740 1740-2542 คอนกรีตสด-การหาความขนเหลว-ระดับความสามารถในการอัดแนน (ดัชนีการ

อัดแนน)

Fresh concrete - determination of consistency - degree of 

compactibility (compaction index)

คอนกรีต

578 1741 1741-2542 คอนกรีตแข็ง - การหาความหนาแนน Concrete, hardened - determination of density คอนกรีต

579 1742 1742--2542 คอนกรีตสดอัดแนน - การหาความหนาแนน Concrete, compacted fresh - determination of density คอนกรีต

580 1743 1743-2542 มวลผสมหยาบสําหรับคอนกรีต - การหาความหนาแนนของวัสดุและการดูดซึม

น้ํา - วิธีความสมดุลของความดันน้ํา

Coarse aggregates for concrete - determination of particle density and 

water absorption - hydrostatic balance method

คอนกรีต

581 1744 1744-2542 คอนกรีต - การหามอดูลัสความยืดหยุนสถิตในการรับแรงอัด Concrete - determination of static modulus of elasticity in 

compression

คอนกรีต

582 1776 1776-2542 มอรตารสําหรับฉาบ Dry mortar for plastering คอนกรีต

583 1779 1779-2542 ผงสีอัลทรามารีนสําหรับอุตสาหกรรมสี Ultramarine pigments for paints สีและวารนิช

584 1780 เลม 1 1780 เลม 1-2543 วิธีทดสอบทั่วไปสําหรับผงสีและตัวผสมเพิ่ม เลม 1 การเปรียบเทียบสีของผงสี General methods of test for pigments and extenders - Part 1 : 

comparison of colour of pigments

สีและวารนิช

585 1805 1805-2542 ความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟาทํางานดวยมอเตอร ชนิดเคลื่อนยายได 

ขอกําหนดเฉพาะสําหรับเลื่อยวงเดือน

Safety of transportable motor-operated electrical tools - Part 2: 

Particular requirements for circular saws

เครื่องใชไฟฟา

586 1840 1840-2542 การทดสอบคอนกรีต - มิติ เกณฑความคลาดเคลื่อนของชิ้นทดสอบและความ

เหมาะสมในการนําไปใชงาน

Concrete tests - dimensions, tolerances and applicability of test 

specimens

คอนกรีต

587 1841 1841-2542 คอนกรีต-การหาความตานแรงดัดของชิ้นทดสอบ Concrete - determination of flexural strength of test specimens คอนกรีต
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588 1842 1842-2542 หมอนคอนกรีตอัดแรงสําหรับทางรถไฟ ตามขนาดทางที่ระบุ คอนกรีต

589 1856 1856-2542 ทอและขอตอโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนสูงสําหรับใชเปนทอระบายน้ําทิ้งที่

ติดตอใตพื้นดินและของเสีย เกณฑที่กําหนด

ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

590 1857 1857-2542 ทอและขอตอโพลิเอทิลีนสําหรับใชเปนทอระบายน้ําทิ้งที่ติดตั้งใตพื้นดินและของ

เสีย-เกณฑทีกําหนด

ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

591 1858 1858-2542 ทอและขอตอโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนสูงสําหรับใชเปนทอระบายสิ่งปฏิกูล

 และของเสีย ทั้งอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ําที่ใชติดตั้งภายในอาคาร-เกณฑที่

กําหนด

ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

592 1859 1859-2542 พลาสติกโฟม-เกณฑกําหนดสําหรับพลาสติกโฟมแข็งที่ใชเปนฉนวนความรอน

ของอาคาร

Cellular plastics - specification for rigid cellular materials used in the 

thermal insulation of buildings

ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

593 1860 1860-2542 ผลิตภัณฑโฟม-เกณฑกําหนดของโฟมพอลิยูรีเทนที่ใชสําหรับปูรองพื้น Polymeric materials cellular flexible-polyurethane foam for load-

bearing applications excluding carpet underlay-specification

ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

594 1861 1861-2542 ผลิตภัณฑโฟม-เกณฑกําหนดของแผนโฟมพอลิไวนิลคลอไรด Polymeric materials cellular flexible-polyvinychloride foam sheeting-

specification

ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

595 1884 1884-2542 เหล็กกลารีดรอนทนแรงดึงสูงแผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง ที่

ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สําหรับงานโครงสรางรถยนต

Hot - rolled high strength steel coil strip plate and sheet with 

improved formability for automobile structural uses

เหล็ก 1

596 1891 1891-2542 คอนกรีต-การจําแนกประเภทของความขนเหลว Concrete - classification of consistency คอนกรีต

597 1892 1892-2542 คอนกรีต - การหาปริมาณอากาศของคอนกรีตสดผสมใหม - วิธีใชความดัน Concrete - determination of air content of freshly mixed concrete - 

pressure method

คอนกรีต

598 1893 1893-2542 ทอพีวีซีแข็งชนิดฝงสําหรับใชสงเชื้อเพลิงประเภทกาซ-อนุกรมเมตริก-เกณฑ

กําหนด

ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

599 1894 1894-2542 ผลิตภัณฑโฟม-เกณฑกําหนดของโฟมพอลิยูรีเทนสําหรับการใชแบบหลายชั้น Flexible cellular polymeric materials-polyurethane foam for laminate 

use-specification

ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

600 1896 1896-2542 ทอพอลิเอทิลีน (PE) 25 ที่ใชในการชลประทาน - รอยแตกที่เกิดจากความเคน

โดยรอบจากขอตอ (ประเภทสอดใส) - เกณฑกําหนด และวิธีทดสอบ

Polyethylene (PE) 25 pipes for irrigation laterals-susceptibility to 

environmental stress-cracking induced by insert-type fittings-test 

method and specification

ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

601 1897 1897-2542 พลาสติกโฟมแข็ง-เกณฑกําหนดของโฟมพอลิยูรีเทน ที่ใชฉีดเพื่อเปนฉนวนความ

รอนของอาคาร

Cellular plastics, rigid-spray-applied polyrethane foam for thermal 

insulation of buildings-specification

ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร
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602 1898 1898-2542 ที่กักพลาสติกสําหรับระบบทอระบายภายในอาคาร Plastics traps for discharge pipework systems inside building ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

603 1899 1899-2542 ทอและขอตอเทอรโมพลาสติกสําหรับระบบน้ํารอนและน้ําเย็น Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

604 1912 1912-2542 วัสดุมวลรวมสําหรับทําผิวทางแอสฟลต Aggregates for asphalt pavement คอนกรีต

605 1957 1957-2543 หมอนคอนกรีตอัดแรงรองรับประแจสําหรับทางรถไฟตามขนาดทางที่ระบุ Prestressed concrete turnout bearers for specified railway track gauge คอนกรีต

606 1984 1984-2543 แผนยิบซัมเสริมใยแกว Glass fibre reinforced gypsum plasterboards วัสดุกอสราง

607 1998 1998-2543 ความปลอดภัยของเครื่องใชไฟฟา สําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานที่มีลักษณะ

คลายกัน ขอกําหนดเฉพาะสําหรับเครื่องครัวเชิงพาณิชย

Safety of household and similar electrical appliances Part 2 : 

Particular requirements for commercial electric kitchens machines

เครื่องใชไฟฟา

608 1999 1999-2543 เหล็กกลารีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง สําหรับงาน

โครงสรางรถยนต

Hot - rolled steel coil plate and sheet for automobile structural uses เหล็ก 1

609 2035 2035-2543 คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นสําหรับงานหนัก Interlocking concrete paving blocks for heavy duty คอนกรีต

610 2038 2038-2543 วัสดุยารอยตอแบบยืดหยุนชนิดเทรอนสําหรับผิวทางคอนกรีตปอรตแลนดซีเมนต Standard for portland cement concrete pavements joint sealer, hot-

poured elastomeric type

ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

611 2060 2060-2543 เหล็กกลาคารบอนรีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง สําหรับ

งานถังกาซ

Hot - rolled carbon steel coil strip plate and sheet for gas cylinders เหล็ก 1

612 2064 2064-2544 อุปกรณประกอบถังพักน้ําสําหรับโถสวม เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ํา Fittings for water - closet flushing cisterns : environment 

requirements; water - savings

วัสดุกอสราง

613 2065 2065-2544 วาลวขับลางสําหรับเครื่องสุขภัณฑ เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ํา Flush valves for sanitary wares : environment requirements; water - 

savings

วัสดุกอสราง  

614 2066 2066-2552 ฝกบัวอาบน้ํา เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ํา Shower units : environment requirements : water-savings วัสดุกอสราง 1

615 2067 2067-2552 กอกน้ําสําหรับเครื่องสุขภัณฑ เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ํา Faucets for sanitary wares : environment requirements : water-savings วัสดุกอสราง 1

616 2107 2107-2544 หัวดับเพลิงไมมีประตูน้ํา Wet - barrel fire hydrants เหล็ก

617 2109 2109-2545 ฟวสแรงดันไฟฟาต่ํา เลม 1 : ขอกําหนดทั่วไป Low voltage fuses Part 1 : general requirements ไฟฟากําลัง

618 2115 2115-2545 ไมพื้นอัดซอนเคลือบผิวสําเร็จ Pre-finished multiply wood flooring วัสดุกอสราง
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619 2118 2118-2545 ที่รองนั่งและฝาพลาสติกสําหรับโถสวม Plastic seats and covers for water-closets ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

620 2131 2131-2545 เหล็กแผนเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุมรอน และเคลือบสี : แผนมวนและแผนตัด Prepainted hot-dip zinc-coated steel : coils and sheets เหล็ก

621 2132 2132-2545 เหล็กแผนเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุมรอน และเคลือบสี : แผนลอน Prepainted hot-dip zinc-coated steel : corrugated เหล็ก

622 2133 2133-2545 ทอเหล็กกลาออนเคลือบสังกะสีสําหรับรอยสายไฟฟา Zinc coated flexible steel conduits for electrical wiring เหล็ก

623 2134 2134-2553 เครื่องปรับอากาศสําหรับหอง : ประสิทธิภาพพลังงาน Room air conditioners : energy efficiency เครื่องกล/ยานยนต 1

624 2135 2135-2545 เถาลอยจากถานหินใชเปนวัสดุผสมคอนกรีต Coal fly ash for use as an admixture in concrete คอนกรีต

625 2140 2140-2546 เหล็กกลารีดเย็นแผนมวน แผนแถบ และแผนตัดสําหรับงานรถยนต Cold rolled steel coil strip and sheet for automobiles uses เหล็ก 1

626 2141 2141-2546 อางอาบน้ําอะคริลิกเสริมใยแกว Glass fibre reinforced acrylic bathtubs ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

627 2142 2142-2546 ถาดรองอาบน้ําอะคริลิกเสริมใยแกว Glass fibre reinforced acrylic shower trays ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

628 2147 2147-2546 กอกน้ําอัตโนมัติสําหรับเครื่องสุขภัณฑ Automatic faucets for sanitary wares วัสดุกอสราง

629 2148 2148-2546 กอกน้ําอัตโนมัติสําหรับเครื่องสุขภัณฑ เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ํา Automatic faucets for sanitary wares : environment requirements ; 

water-savings

วัสดุกอสราง

630 2149 2149-2546 กอกน้ําติดผนังสําหรับหองน้ํา Wall-faucets for bathroom วัสดุกอสราง

631 2151 2151-2555 พอลิยูรีเทนเคลือบผิวชนิดแยกสวนผสมสองสวนใชงานทั่วไป Two-package polyurethane coating for general purpose สีและวารนิช

632 2158 2158-2547 ไมพื้นรางลิ้นมีรอยตอแบบประสานนิ้ว : ไมสัก Solid wood flooring strips with finger jointing : teak วัสดุกอสราง

633 2162 2162-2556 เตาเสียบและเตารับสําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค

คลายกัน : คุณลักษณะที่ตองการทั่วไป

Plugs and socket - outlets for household and similar purposes : 

general requirements

เครื่องใชไฟฟา

634 2187 2187-2547 รอยตอแนวระดับแบบทั่วไประหวางชิ้นสวนผนังคอนกรีตภายนอกสําเร็จรูปชนิด

ธรรมดากับพื้นคอนกรีต-สมบัติ คุณลักษณะ และเกณฑการจําแนกประเภท

Typical horizontal joints between an external wall of  prefabricated 

ordinary concrete components and a concrete floor - properties, 

characteristics and classification criteria

คอนกรีต

635 2188 2188-2547 รอยตอแนวดิ่งแบบทั่วไประหวางชิ้นสวนผนังคอนกรีตภายนอกสําเร็จรูป 2 สวน 

ชนิดธรรมดา-สมบัติ คุณลักษณะ และเกณฑการจําแนกประเภท

Typical vertical joints between two prefabricated ordinary concrete 

external wall components-properties, characteristics and classification 

creteria

คอนกรีต
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636 2189 2189-2547 รอยตอรองแนวดิ่งระหวางแผนคอนกรีตแรงขนาดใหญที่ยึดดวยคอนกรีตเสริม

เหล็ก-วิธีทดสอบทางกลในหองปฏิบัติการ-ผลจากการใหโหลดในแนวสัมผัส

Grooved vertical joints with connecting bars and concrete infill 

between largereinforced concrete panels-laboratory mechanical test-

effect of tangential loading

คอนกรีต

637 2190 2190-2547 รอยตอแนวระดับระหวางผนังที่รับโหลดกับพื้นคอนกรีต-วิธีทดสอบทางกลใน

หองปฏิบัติการ-ผลจากการใหโหลดในแนวดิ่งและโมเมนตสงผานจากพื้น

Horizontal joints between load-bearing walls and concrete floors-

laboratory mechanical tests-effect of vertical loading and of moments 

transmitted by the floors

คอนกรีต

638 2191 2191-2547 ทอเหล็กกลา-ระบบคาความคลาดเคลื่อน Steel tubes-tolerances systems เหล็ก

639 2192 2192-2547 ทอเหล็กกลา-การเตรียมปลายทอและอุปกรณประกอบสําหรับการเชื่อม Steel tubes-preparation of ends of tubes and fittings for welding เหล็ก

640 2193 2193-2547 ทอเหล็กกลา-การทําเครื่องหมายอักขระแบบตอเนื่องและการใหรหัสสีสําหรับ

การชี้บงวัตถุดิบ

Steel tubes-continuous character marking and colour coding for 

material identification

เหล็ก

641 2194 2194-2548 การทดสอบวาลว-ขอกําหนดการทดสอบความทนไฟ Testing of valves-fire type-testing requirements เหล็ก

642 2195 2195-2547 ทอเหล็กเหนียว-การทดสอบความดันน้ําภายหลังการติดตั้ง Ductile iron pipelines-hydrostatic testing after installation เหล็ก

643 2196 2196-2547 งานทอ-ขอตอเหล็กกลาไรสนิมแบบเกลียวตามมาตรฐาน ISO 7-1 Pipework-stainless steel fittings threaded in accordance with iso 7-1 เหล็ก

644 2197 2197-2547 ขอตอเหล็กกลาไมเจือแบบเกลียวตามมาตรฐาน ISO 7/1 Non-alloy steel fittings threaded to ISO 7/1 เหล็ก

645 2202 2202-2547 สายไฟฟาแรงดันสูงหุมดวยฉนวนครอสลิงกดพอลิเอทิลีน สําหรับแรงดันไฟฟาที่

กําหนดตั้งแต 60 กิโลโวลต ถึง 115 กิโลโวลต

Power cables with xlpe insulated for rated voltage from 60 kv up to 

115 kv

ไฟฟากําลัง 1

646 2203 2203-2547 กระจกลวดลาย Patterned glass วัสดุกอสราง

647 2209 2209-2548 อิมัลซิฟายดแอสฟลตเคลือบหลังคา Emulsified asphaltused as a protective coating for roofing ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

648 2213 2213-2552 อุปกรณควบคุมหลอดไฟ : ขอกําหนดทั่วไปและขอกําหนดดานความปลอดภัย Lamp controlgear: general and safety requirments เครื่องใชไฟฟา

649 2215 2215-2548 สีอีพอกซีชนิดฟลมหนา High-built epoxy paint สีและวารนิช

650 2220 2220-2548 ลวดอะลูมิเนียมเจือแมกนีเซียม-ซิลิคอน สําหรับตัวนําสายไฟฟาเหนือดิน Aluminium-magnesium-silicon alloy wire for overhead line conductors ไฟฟาสองสวาง

651 2221 2221-2548 ลวดเหล็กกลาเคลือบสังกะสีสําหรับตัวนําตีเกลียว Zinc-coated steel wires for standard conductors ไฟฟาสองสวาง

652 2222 2222-2548 ลวดอะลูมิเนียมดึงรีดแข็งสําหรับตัวนําสายไฟฟาเหนือดิน Hard-drawn aluminium wires for overhead line conductors ไฟฟาสองสวาง

653 2223 2223-2548 เหล็กแผนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟา แผนมวน แผนแถบ และ

แผนตัด

Electrolytic zinc-coated cold-rolled steel coil, strip and sheet เหล็ก

654 2226 2226-2548 แผนผนังคอนกรีตสําเร็จรูป Precast concrete wall panels คอนกรีต
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655 2228 2228-2548 เหล็กแผนเคลือบอะลูมิเนียม/สังกะสีโดยกรรมวิธีจุมรอน สําหรับงานทั่วไป งาน

ขึ้นรูปและงานโครงสรางทั่วไป

Hot-dip aluminium/zinc-coated steel sheet of commercial, drawing 

and structural qualities

เหล็ก

656 2233 2233-2548 หลอดมีบัลลาสตในตัวสําหรับการใหแสงสวางทั่วไป Self–ballasted lamps for general lighting services ไฟฟาสองสวาง

657 2234 2234-2557 หลอดมีบัลลาสตในตัวสําหรับการใหแสงสวางทั่วไป - คุณลักษณะที่ตองการ

ดานความปลอดภัย

ไฟฟาสองสวาง

658 2235 2235-2557 หลอดฟลูออเรสเซนซขั้วเดี่ยว -  คุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัย ไฟฟาสองสวาง

659 2237 2237-2557 บัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ : คุณลักษณะที่ตองการดาน

ประสิทธิภาพพลังงาน

ไฟฟาสองสวาง

660 2241 2241-2548 สีเคลือบเงาอะคริลิกเรซิน Acrylic resin enamel สีและวารนิช

661 2243 2243-2548 เหล็กลวดคารบอนสําหรับงานย้ําหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น Carbon steel wire rods for cold heading and cold forging เหล็ก

662 2244 2244-2548 เหล็กลวดสําหรับทําแกนลวดเชื่อมแบบพอกหุม Wire rods for core wire of covered electrode เหล็ก

663 2253 2253-2548 ขอตอเหล็กหลอแกรไฟตกลมสําหรับทอสงน้ําชนิดทนความดัน Ductile iron pipe fittings for water pressure lines เหล็ก

664 2254 2254-2548 สีลวดลาย Textured paint สีและวารนิช

665 2256 2256-2548 เหล็กกลาคารบอนรีดเย็นแผนมวน แผนแถบ  และแผนตัด สําหรับเคลือบอิแน

เมล

Cold reduced carbon steel coil, strip and sheet for porcelain enamel เหล็ก

666 2257 2257-2549 เหล็กกลาคารบอนรีดเย็นแผนมวน แผนแถบ  และแผนตัด สําหรับงานโครงสราง Cold reduced carbon steel coil strip and sheet of structural quality เหล็ก

667 2276 2276-2549 หองปฏิบัติการทางการแพทย-ขอกําหนดดานความปลอดภัย Medical laboratories-requirements for safety เครื่องมือแพทย

668 2277 2277-2549 หองปฏิบัติการทางการแพทย-ขอกําหนดสําหรับหองปฏิบัติการที่ทําการวัดคา

มาตรฐานอางอิง

Laboratory medicine-requirements for reference measurement 

laboratories

เครื่องมือแพทย

669 2278 2278-2549 การฆาเชื้อเครื่องมือแพทย-ขอมูลที่ผูผลิตตองจัดหา สําหรับกระบวนการฆาเชื้อ

ซ้ําเครื่องมือแพทย

Sterilization of medical devices-information to be provided by the 

manufacturer for the processing of resterilizable medical devices

เครื่องมือแพทย

670 2279 เลม 3 2279 เลม 3-2549 การฆาเชื้อเครื่องมือแพทย-วิธีการทางจุลชีววิทยา เลม 3 : ขอแนะนําในการ

ประเมินและแปลผลประชากรจุลินทรียในผลิตภัณฑและในบรรจุภัณฑ

Sterilization of medical devices-microbiological methods- Part 3: 

guidance on evaluation and interpretation of bioburden data

เครื่องมือแพทย

671 2303 2303-2549 แผนฉนวนความรอนใยแร Mineral fiber board thermal insulation วัสดุกอสราง

672 2309 2309-2556 หลอดฟลูออเรสเซนซขั้วคู คุณลักษณะที่ตองการดานประสิทธิภาพพลังงาน

double - capped fluorescent lamps : energy efficiency requirements

ไฟฟาสองสวาง

673 2310 2310-2556 หลอดมีบัลลาสตในตัวสําหรับการใหแสงสวางทั่วไป - คุณลักษณะที่ตองการ

ดานประสิทธิภาพพลังาน
self - ballasted lamps for general lighting services : energy 

efficiency requirements

ไฟฟาสองสวาง
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674 2314 2314-2549 แผนผนังอะลูมิเนียม Aluminium composite panel walls วัสดุกอสราง

675 2316 2316-2549 เสาเหล็กกลาเคลือบสังกะสีสําหรับไฟฟาแสงสวาง Lighting galvanized steel columns เหล็ก

676 2321 2321-2549 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ Weather resistant emulsion paints สีและวารนิช

677 2332 2332-2550 บัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ : วิธีวัดประสิทธิภาพพลังงาน ไฟฟาสองสวาง

678 2334 2334-2557 หลอดฟลูออเรสเซนซขั้วเดี่ยว -  คุณลักษณะที่ตองการดานประสิทธิภาพ

พลังงาน
single - capped fluorescent lamps : energy efficiency 

requirements

ไฟฟาสองสวาง

679 2336 2336-2552 มาตรพลังงานไฟฟากระแสสลับ : ขอกําหนดเฉพาะ มาตรกลไฟฟาสําหรับ

พลังงานไฟฟาใชงาน (ชั้น 0.5 ชั้น 1 และ ชั้น 2)

Electricity metering equipment (ac) - particular requirements - 

electromechanical meters for active energy (class 0.5 , 1 and 2)

เครื่องใชไฟฟา

680 2340 2340-2555 สายไฟฟาหุมฉนวนครอสลิงกดพอลิเอทิลีน สําหรับแรงดันไฟฟาที่กําหนด 

12/20 (24) กิโลโวลต และ 18/30 (36) กิโลโวลต

Power cables with XLPE insulated for rated voltages of 12/20(24) 

kv and 18/30(36) kv

ไฟฟาสองสวาง

681 2341 2341-2555 สายไฟฟาอากาศตัวนําอะลูมิเนียมหุมฉนวนและเปลือกครอสลิงกดพอลิเอ

ทิลีน สําหรับแรงดันไฟฟาที่กําหนด 25 กิโลโวลต และ 35 กิโลโวลต

Aluminium space aerial power cables with  XLPE insulated and 

sheathed for rated voltages of 25 kv and 35 kv

ไฟฟาสองสวาง

682 2357 2357-2550 ทออะคริโลไนไทรล-บิวทาไดอีน-สไตรีน (เอบีเอส) ทนความดัน Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) pressurepipe ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

683 2364 2364-2551 อะคริลิกเรซินวารนิช Acrylic resin varnish สีและวารนิช

684 2367 2367-2551 ทอเหล็กกลาแบบมีตะเข็บเชื่อมสําหรับสงน้ํามัน กาซ และของเหลวความดันสูง Weld steel pipe for conveying oil gas and high pressure liquid เหล็ก

685 2377 2377-2551 แผนยางปูพื้น Rubber flooring ยาง

686 2378 2378-2551 บล็อกยางปูพื้น Rubber paving blocks ยาง

687 2379 2379-2551 ยางอุดรอยตอคอนกรีต Rubber seals for concrete joints ยาง

688 2384 2384-2551 ขอตอสามทางใชในการแพทย Three-way stopcock for medical use เครื่องมือแพทย

689 2385 2385-2551 สายตอใชในการแพทย Extension tubes for medical use เครื่องมือแพทย

690 2386 2386-2555 สีรองพื้นกันสนิมซิงกฟอสเฟต Anticorrosive zinc phosphate priming paint สีและวารนิช

691 2387 2387-2555 สีรองพื้นกันสนิม Anticorrosive priming paint สีและวารนิช

692 2392 2392-2551 เครื่องกรองน้ําดื่ม Drinking water filters เครื่องกล/ยานยนต

693 2423 2423-2552 ไมยางพาราแปรรูป Rubberwood sawn timber วัสดุกอสราง

694 2425 2425-2552 เครื่องตัดวงจรใชกระแสเหลือแบบไมมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน สําหรับใชในที่

อยูอาศัยและใชในลักษณะที่คลายกัน เลม 1 หลักเกณฑทั่วไป

Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent 

 protection for household and similar uses (RCBOs) - Part 1 : general 

rules

เครื่องใชไฟฟา 1

695 2427 2427-2552 ตัวนําไฟฟาของสายไฟฟาหุมฉนวน Conductors of insulated cables ไฟฟาสองสวาง
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696 2430 2430-2552 โคมไฟปายทางออกฉุกเฉิน ชนิดสองสวางจากภายใน สําหรับอาคาร Internally illuminated emergency exit sign luminaires for buildings ไฟฟากําลัง

697 2431 2431-2555 เตาเสียบและเตารับสําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค

คลายกัน : เตาปรับ

Plugs and socket - outlets for household and similar purposes : 

adaptors

เครื่องใชไฟฟา

698 2432 2432 เตาเสียบและเตารับสําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงคคลายกัน

 : ชุดสายพวง

Plugs and socket - outlets for household and similar purposes : cord 

extention sets

เครื่องใชไฟฟา

699 2433 2433-2555 สิ่งติดตั้งทางไฟฟาของอาคาร : ขอกําหนดสําหรับสิ่งติดตั้งหรือสถานที่พิเศษ

สถานพยาบาล

Electrical installations of buildings : requirements for special 

installations or locations - medical locations

ไฟฟาสองสวาง

700 2434 2434-2552 สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนําทองแดง หุมฉนวนพอลิโอเลฟน สําหรับการติดตั้ง

แบบแขวนในอากาศ

Polyolefin insulated copper conductor telecommunnication cables 

for aerial installation

ไฟฟาสองสวาง 1

701 2442 2442-2552 สีอิมัลชันพองตัวกันไฟ Intumescent fire resistive emulsion paints สีและวารนิช

702 2443 2443-2552 ตัวยึด - การเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุมรอน Fasteners - hot dip galvanized coatings เครื่องกล/ยานยนต

703 2462-2552 2462-2552 ทอเหล็กกลาไรสนิม-มิติ เกณฑความคลาดเคลื่อน และมวลตอหนวยความยาว Stainless steel tubes - Dimensions, tolerances and conventional 

masses per unit length

เหล็ก

704 2463 2463-2552 ทอเหล็กกลาเที่ยงตรงไรตะเข็บปลายตัดตรง-เงื่อนไขทางเทคนิคสําหรับการสง

มอบ

Plain end seamless precision steel tubes - Technical conditions for 

delivery

เหล็ก

705 2464 2464-2552 ทอเหล็กกลาเที่ยงตรงเชื่อมปลายตัดตรง-เงื่อนไขทางเทคนิคสําหรับการสงมอบ Plain end welded precision steel tubes - Technical conditions for 

delivery 

เหล็ก

706 2465 2465-2552 ทอเหล็กกลาขนาดเที่ยงตรงและปลายตัดตรงเชื่อม-เงื่อนไขทางเทคนิคสําหรับ

การสงมอบ

Plain end as-welded and sized precision steel tubes - Technical 

conditions for delivery

เหล็ก

707 2466 เลม 1 2466 เลม 1-2552 ทอและขอตอเหล็กกลา-สัญลักษณสําหรับใชในขอกําหนด เลม 1 : ทอเและ

อุปกรณทอที่มีหนาตัดกลม

Steel tubes and fittings - Symbols for use in specifications - Part 1: 

Tubes and tubular accessories with circular cross-section

เหล็ก

708 2466 เลม 2 2466 เลม 2-2552 ทอและขอตอเหล็กกลา-สัญลักษณสําหรับใชในขอกําหนด เลม 2 : ทอกลวงรูป

สี่เหลี่ยมจตุรัส และสี่เหลี่ยมผืนผา

Steel tubes and fittings - Symbols for use in specifications - Part 2: 

Square and rectangular hollow sections

เหล็ก

709 2467-2552 2467-2552 ทอเหล็กกลาปลายตัดตรงเชื่อมและไรตะเข็บ-ตารางทั่วไปสําหรับมิติ และมวล

ตอหนวยความยาว

Plain end steel tubes, welded and seamless - General tables of 

dimensions and masses per unit length

เหล็ก

710 2468 2468-2552 ทอเหล็กกลา-ระบบเกณฑความคลาดเคลื่อน Steel tubes - Tolerance systems เหล็ก

711 2469 2469-2552 ทอเหล็กกลา-การทําเครื่องหมายแสดงคุณลักษณะตอเนื่อง และรหัสสีสําหรับ

การชี้บงวัสดุ

Steel tubes - Continuous character marking and colour coding for 

material identification

เหล็ก
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712 2470 2470-2552 ทอเหล็กกลาไรตะเข็บสําหรับงานรับแรงดัน-การตรวจจับขอบกพรองตามแนว

ขวางดวยคลื่นอัตราโซนิกเต็มเสนรอบวง

Seamless steel tubes for pressure purposes - Full peripheral 

ultrasonic testing for the detection of transverse imperfections

เหล็ก

713 2471 2471-2552 ทอเหล็กกลาไรตะเข็บและเชื่อม (ยกเวนทอเชื่อมอารกฟลักซคลุม) สําหรับงาน

รับแรงดัน-การทดสอบสนามแมเหล็กไฟฟาเพื่อทวนสอบความตานรอยรั่วไฮดรอ

ลิก

Seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for 

pressure purposes - Electromagnetic testing for verification of 

hydraulic leak-tightness

เหล็ก

714 2472 2472-2552 ทอเหล็กกลาไรตะเข็บและเชื่อม (ยกเวนทอเชื่อมอารกฟลักซคลุม) สําหรับงาน

รับแรงดัน-การตรวจจับขอบกพรองตามแนวยาวดวยคลื่นอัลตราโซนิกเต็มเสน

รอบวง

Seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for 

pressure purposes - Full peripheral ultrasonic testing for the detection 

of longitudinal imperfections

เหล็ก

715 2473 2473-2552 ทอเหล็กกลาไรตะเข็บและเชื่อม (ยกเวนทอเชื่อมอารกฟลักซคลุม) สําหรับงาน

รับแรงดัน-การตรวจจับขอบกพรองดวยกระแสเอ็ดดี้

Seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for 

pressure purposes - Eddy current testing for the detection of 

imperfections

เหล็ก

716 2474 2474-2552 ทอเหล็กกลา-การเตรียมปลายทอและขอตอสําหรับการเชื่อม Steel tubes - Preparation of ends of tubes and fittings for welding เหล็ก

717 2475 2475-2552 ทอเหล็กกลาไรตะเข็บและเชื่อมสําหรับงานรับแรงดัน-การตรวจจับขอบกพรอง

แบบแผนยาวที่ปลายทอดวยคลื่นอัลตราโซนิก

Seamless and welded steel tubes for pressure purposes - Ultrasonic 

testing of tube ends for the detection of laminar imperfections

เหล็ก

718 2482 2482-2552 ลวดทองแดงกลมเคลือบ ขอกําหนดทั่วไป Enamelled round copper wires - general requirements ไฟฟากําลัง

719 2488 2488-2553 ปูนปลาสเตอรสําหรับทําแบบในอุตสาหกรรมเซรามิก Gypsum  molding  plaster  for  ceramic  industry วัสดุกอสราง

720 2501 2501-2553 สิ่งทอสําหรับสถานพยาบาล Textiles in the healthcare system สิ่งทอ

721 2502 2502-2553 พรมทอ Woven carpets โภคภัณฑ

722 2508 2508-2555 กระเบื้องเซรามิก Ceramic tiles วัสดุกอสราง 1

723 2514 2514-2553 สีอิมัลชันลดความรอนจากแสงอาทิตย Solar heat reductive emulsion paints สีและวารนิช

724 2515 2515-2555 สีเคลือบเงาชนิดน้ํา Water-borne gloss enamel paints สีและวารนิช

725 2518 2518-2556 ทออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแกวสําหรับใชรอยสายไฟฟาและสายโทรศัพท Glass-fibre reinforced epoxy resin conduit for electrical and 

communications cable

ปโตรเคมีและโพลิ

เมอร

726 2519 2519-2555 วิธีการวัดและระบุสมบัติสีที่ปรากฎของแหลงกําเนิด Method of measuring and specifying colour rendering properties 

of light sources

อิเล็กทรอนิกส 

โทรคมนาคม

727 2529 2529-2555 สีจราจรชนิดน้ํา Water borne traffic paint สีและวารนิช

728 2542 เลม 2 2542 เลม 2-2556 อาคารคอนกรีต เลม 2 วัสดุที่ใชในอาคารคอนกรีต Concrete building Part 2 : materials for concrete building วัสดุกอสราง

729 2561 2561-2555 การปองกันรังสีสําหรับผูปฏิบัติงานรังสี Radiation protection for radiation workers เครื่องกล/ยานยนต
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คับ
รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทั่วไปและบังคับ 

(ที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคารสาธารณสุข)

730 2562 2562-2556 ขอแนะนําในการรายงานความกาวหนางานกอสราง เครื่องกล/ยานยนต

731 2563 2563-2555 การจัดการหนวยดับเพลิงสําหรับสถานประกอบการ Fire brigade management for workplaces เครื่องกล/ยานยนต

732 2564 2564-2555 เครื่องปรับอากาศสําหรับหอง : การติดตั้ง Room air conditioners : installation เครื่องกล/ยานยนต

733 2583 2583-2556 แผนยางสําหรับปูบอน้ํา Rubber sheets for reservoir lining ยาง

734 2587 2587-2556 ปูนซีเมนตปอรตแลนดกากถลุงจากเตาถลุงแบบพนลม Portland blast-furnace slag cement คอนกรีต

735 2593 เลม 1 2593 เลม 1 สวิตซสําหรับเครื่องใชไฟฟา เลม 1 คุณลักษณะที่ตองการทั่วไป เครื่องใชไฟฟา

736 2594 2594-2556 ปูนซีเมนตไฮดรอลิก Hydraulic cement คอนกรีต

737 2595 2595-2556 ปูนซีเมนตสําหรับงานกอและงานฉาบ Masonry cement คอนกรีต

738 2596 เลม 1 2596 เลม 1-2556 ความปลอดภัยในงานกอสราง เลม 1 การบริหารความปลอดภัยทั่วไป Construction safety Part 1 : General safety management คอนกรีต

739 2600 2600-2556 กระเบื้องหินขัดชั้นเดียว Single - Layered terrazzo tiles คอนกรีต

740 2601 2601-2556 คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ Cellular lightweight concrete blocks using preformed foam คอนกรีต

741 2618 2618-2557 เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบหมุนเหวี่ยงดูดทางเดียว : คุณลักษณะที่ตองการดาน

ประสิทธิภาพพลังงาน
single suction centrifugal electric pumps : energy efficiency 

requirements

ไฟฟากําลัง

742 2619 2619-2556 กระเบื้องคอนกรีตเสริมประกอบสําหรับมุงหลังคา concrete roofing tiles คอนกรีต

743 2624 2624 เลม 1-2557 สมรรถนะดวงโคมไฟฟา เลม 1 - คุณลักษณะที่ตองการทั่วไป ไฟฟาสองสวาง

744 2625 2625-2556 สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะดานความปลอดภัย สีและวารนิช

745 2665 2665-2557 เครื่องฆาเชื้อดวยไอน้ําขนาดเล็กที่ใชทางการแพทย Small steam sterilizers for medical uses เครื่องมือแพทย

746 13485 13485-2547 ระบบการบริหารงานคุณภาพสําหรับเครื่องมือแพทย : ขอกําหนดเพื่อการกํากับ

ดูแล

Medical devices-quality management systems-requirements for 

regulatory purposes

เครื่องมือแพทย

747 13488 13488-2542 ระบบคุณภาพในการผลิตเครื่องมือแพทย : ขอกําหนดเฉพาะสําหรับใชรวมกับ

มอก. 9002

Quality systems-medical devices : particular requirements for the 

application of TIS 9002

เครื่องมือแพทย

748 14971 14971-2556 เครื่องมือแพทย : การประยุกตใชการบริหารความเสี่ยงกับเครื่องมือแพทย Medical devices - application of risk management to medical 

devices

เครื่องมือแพทย
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
มาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม 

พ.ศ. ๒๕๑๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
เปนปที่ ๒๓ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาต ร า  ๑   พระ ร า ชบัญญั ติ นี้ เ รี ย ก ว า  “พระ ร า ชบัญญั ติ ม าต ร ฐ าน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มาตรฐาน” หมายความวา ขอกําหนดรายการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

เก่ียวกับ 
(๑) จําพวก แบบ รูปราง มิติ การทํา เครื่องประกอบ คุณภาพ ช้ัน สวนประกอบ 

ความสามารถ ความทนทาน และความปลอดภัยของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(๒ )  วิ ธี ทํ า  วิ ธี อ อ ก แ บ บ  วิ ธี เ ขี ย น รู ป  วิ ธี ใ ช  วั ต ถุ ที่ จ ะ นํ า ม า ทํ า

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และความปลอดภัยอันเกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(๓) จําพวก แบบ รูปราง มิติของหีบหอหรือส่ิงบรรจุชนิดอื่น รวมตลอดถึงการ

ทําหีบหอหรือส่ิงบรรจุชนิดอื่น วิธีการบรรจุ หุมหอหรือผูกมัด และวัตถุที่ใชในการนั้นดวย 
(๔) วิธีทดลอง วิธีวิเคราะห วิธีเปรียบเทียบ วิธีตรวจ วิธีทดสอบ และวิธีช่ัง ตวง 

วัด อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(๕) คําเฉพาะ คํายอ สัญลักษณ เครื่องหมาย สีเลขหมาย และหนวยที่ใชในทาง

วิชาการอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๕/ตอนที่ ๑๒๑/หนา ๑๐๒๓/๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑ 



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 
 

(๖) ขอกําหนดรายการอยางอ่ืนอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามที่
รัฐมนตรีประกาศหรือตามพระราชกฤษฎีกา 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ใหจัดตั้งสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขึ้นในกระทรวง

อุตสาหกรรม และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)๒ ตรวจสอบการขอใชเครื่องหมายมาตรฐานตามมาตรา ๑๖ การขออนุญาต

ทําและนําเขาซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ มาตรา ๒๑ และมาตรา 
๒๑ ทวิ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ 

(๒ )๓ ต ร ว จ ส อบ แ ล ะ ค ว บคุ ม ก า ร ทํ า ผ ลิ ต ภั ณฑ อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน รวมทั้ง
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตใหทําตามมาตรา ๒๐ ทวิ 

(๒/๑)๔ ทําความตกลงกับหนวยงานของตางประเทศเกี่ยวกับการใหการรับรอง
การตรวจสอบ หรือรับรองผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามมาตรา ๒๐ จัตวา 

(๓)๕ ตรวจสอบและควบคุมผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ขอนําเขามาเพื่อจําหนายใน
ราชอาณาจักรตามที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน  รวมทั้ ง
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตใหนําเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๑ ทวิ 

(๔) ควบคุมการใชเครื่องหมายมาตรฐาน 
(๕) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๔ ทว๖ิ  ใหเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีหนาที่

บังคับบัญชา ควบคุมและดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 

                                                 
๒ มาตรา ๔ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 

๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓ มาตรา ๔ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 

๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔ มาตรา ๔ (๒/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕ มาตรา ๔ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 

๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๖ มาตรา ๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 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 
 

มาตรา ๕๗  รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ กําหนดใหสวนราชการ องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศเปนผูตรวจสอบการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือ
เปนผูตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เพ่ือเสนอคณะกรรมการวาเปนไปตามมาตรฐานหรือไม 

 
มาตรา ๖๘  รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดอัตราคาใชจาย

ในการตรวจสอบการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือวัตถุ
ตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑ ทวิ และมาตรา ๔๔ (๑) 
เฉพาะผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ใชเครื่องหมายมาตรฐานตามมาตรา ๑๖ หรือที่ไดรับใบอนุญาต
หรือไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๑ ทวิ แลวแตกรณี 

คาใชจายในการตรวจสอบการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือตรวจสอบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือวัตถุตามวรรคหนึ่ง ใหเรียกเก็บจากผูขอรับใบอนุญาต ผู รับ
ใบอนุญาต ผูรับอนุญาต ผูทํา ผูนําเขา ผูจําหนาย หรือผูมีไวเพ่ือจําหนาย แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๗๙  ใหมีคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ประกอบดวย 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรม
สงเสริมอุตสาหกรรม ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทน
กระทรวงพาณิชย ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน ผูแทนกระทรวง
สาธารณสุข ผูแทนกรมศุลกากร ผูแทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กับผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินหกคนเปน
กรรมการ 

ใหเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเปนกรรมการและ
เลขานุการ 

 
มาตรา ๘  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณากําหนด แกไข และยกเลิกมาตรฐานเพื่อเสนอรัฐมนตร ี
(๒) อนุญาตใหใชเครื่องหมายมาตรฐาน 
(๓) อนุญาตใหทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตอง

เปนไปตามมาตรฐาน 

                                                 
๗ มาตรา ๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๘ มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๙ มาตรา ๗ แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 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 
 

(๔) อนุญาตใหนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตอง
เปนไปตามมาตรฐานเขามาเพื่อจําหนายในราชอาณาจักร 

(๔ ทวิ)๑๐ พิจารณากําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการใหทําหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน 
ตามมาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศตามมาตรา ๒๐ ทวิ และมาตรา ๒๑ 
ทวิ เพ่ือเสนอรัฐมนตรี 

(๕) คัดเลือกบุคคลผูทรงคุณวุฒิเสนอรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งเปน
กรรมการวิชาการ 

(๖) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๙  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสามป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 

กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ

หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๖) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออก 
เมื่อกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรี

อาจแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการแทนได 
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคสองอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่ง

ตนแทน 
 
มาตรา ๑๑  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวาหนึ่งใน

สามของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม 
ในการประชุมครั้งใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการซึ่งมา

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในการประชุมครั้งนั้น 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง

เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
                                                 

๑๐ มาตรา ๘ (๔ ทว)ิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 



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 ๑๒  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อชวยเหลือทํากิจการ 

หรือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
การประชุมคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๓๑๑  รัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งบุคคลผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ

เสนอตามมาตรา ๘ (๕) เปนคณะกรรมการวิชาการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ 
คณะกรรมการวิชาการมีหนาที่จัดทํารางมาตรฐานและปฏิบัติงานทางวิชาการอื่น 

ๆ ที่เก่ียวกับมาตรฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการ ในการปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการวิชาการมี
อํานาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อชวยเหลือทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการวิชาการ 

การประชุมของคณะกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการวิชาการใหนํามาตรา 
๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๔  กรรมการวิชาการพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ

หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๖) รัฐมนตรีมีหนังสือแจงใหทราบ 
 
มาตรา ๑๕  เพ่ือประโยชนในการสงเสริมอุตสาหกรรมรัฐมนตรีอาจกําหนด 

แกไข และยกเลิกมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใด ๆตามขอเสนอของคณะกรรมการได 
การกําหนด แกไข และยกเลิกมาตรฐานตามวรรคหนึ่งใหประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 
 
มาตรา ๑๖๑๒  ภายใตบังคับมาตรา ๒๕ ผูใดทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มี

ประกาศกําหนดมาตรฐานแลว จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นได
ตองใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบและไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 

                                                 
๑๑ มาตรา ๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๓๑ 
๑๒ มาตรา ๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



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 
 

การขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๗  เพ่ือความปลอดภัย หรือเพ่ือปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก

ประชาชน  หรือแก กิ จการอุตสาหกรรมหรื อ เศรษฐกิ จของประ เทศ  จะกํ าหนดให
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชนิดใดตองเปนไปตามมาตรฐานก็ได 

การกําหนดตามวรรคหนึ่งใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา และระบุวันเริ่มใชบังคับ
ไมนอยกวาหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๘๑๓  กอนตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๗ ใหสํานักงานจัดใหมี

การรับฟงความคิดเห็นของตัวแทนของกลุมผูมีสวนไดเสียหรือผูมีประโยชนเก่ียวของ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๙๑๔  เมื่อไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา ๑๘ แลว ให

สํานักงานนําผลการรับฟงความคิดเห็นนั้นมาประกอบการพิจารณาดําเนินการตราพระราช
กฤษฎีกาตามมาตรา ๑๗ ตอไป 

 
มาตรา ๒๐๑๕  ภายใตบังคับมาตรา ๒๕ ผูใดทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระ

ราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน ตองแสดงหลักฐานใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบและไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 

การขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๐ ทวิ๑๖  ในกรณีที่มีความจําเปนตองทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่

แตกตางไปจากมาตรฐานที่กําหนด เพ่ือใชในราชอาณาจักรเปนครั้งคราว รัฐมนตรีจะอนุญาตเปน
การเฉพาะคราว ใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎกีา
กําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน ตามมาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศ 
ไมวาจะต่ํากวาหรือสูงกวามาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได 

                                                 
๑๓ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๔ มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๕ มาตรา ๒๐ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๖ มาตรา ๒๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๒ และตอมาแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

(ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



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 
 

มาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศตามวรรคหนึ่งจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาวจะตองเปนไป
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
 

มาตรา ๒๐ ตรี๑๗  เมื่อมีความจําเปนตองทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่แตกตางไป
จากมาตรฐานที่กําหนดเพื่อประโยชนในการสงออก ใหผูทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราช
กฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน แจงตอสํานักงานกอนเร่ิมทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
นั้นและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

เมื่อไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานออกใบรับแจงเพ่ือเปนหลักฐานการ
แจงใหแกผูแจงในวันที่ไดรับแจง และใหผูแจงเร่ิมทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดตั้งแตวันที่ไดรับใบ
รับแจง 

 
มาตรา ๒๐ จัตวา๑๘  ในกรณีที่มีขอกําหนดของตางประเทศหรือขอตกลงระหวาง

ประเทศ หรือสัญญาระหวางผูสงออกและผูนําเขากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใดเปนไปตาม
มาตรฐาน หรือกฎเกณฑของตางประเทศหรือระหวางประเทศ จึงจะนําเขาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
นั้นได สํานักงานอาจทําความตกลงกับหนวยงานของตางประเทศเกี่ยวกับการใหการรับรองการ
ตรวจสอบ หรือรับรองผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นไดตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด ไมวาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นจะมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน
หรือไมก็ตาม และไมวาหนวยงานของตางประเทศนั้นจะเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตาม 

 
มาตรา  ๒๐ เบญจ๑๙  การตรวจสอบหรือรับรองเกี่ยวกับมาตรฐานตาม

พระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการจะประกาศยอมรับมาตรฐานหรือการตรวจสอบหรือรับรองที่
กําหนดขึ้นหรือดําเนินการโดยหนวยงานอื่น หรือมอบหมายหนวยงานอื่นใหดําเนินการตรวจสอบ
หรือรับรอง หรือกระทําการใดที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบหรือรับรองก็ได ไมวาหนวยงานนั้นจะ
ตั้งอยูในประเทศหรือตางประเทศหรือเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตาม  ทั้งนี้ โดยประกาศ
ม าต ร ฐ าน  ร า ย ชื่ อ ข อ งหน ว ย ง านที่ ดํ า เ นิ น ก า รต ร ว จสอบหรื อ รั บ ร อ ง  ชนิ ด ข อ ง
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หองปฏิบัติการ และขอบเขตของการตรวจสอบหรือรับรองที่เก่ียวของใน
ราชกิจจานุเบกษา 

                                                 
๑๗ มาตรา ๒๐ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

(ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๘ มาตรา ๒๐  จัตวา  เ พ่ิมโดยพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๙ มาตรา  ๒๐  เบญจ เ พ่ิมโดยพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



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 ๒๑๒๐  ภายใตบังคับมาตรา ๒๕ ผูใดนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานเขามาเพื่อจําหนายในราชอาณาจักรตองแสดง
หลักฐานใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบและไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 

การขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๑ ทวิ๒๑  เมื่อมีความจําเปนตองนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่ ง

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่แตกตางไปจากมาตรฐานที่กําหนดเพื่อใชในราชอาณาจักรเปนครั้งคราว 
รั ฐ มนตรี จ ะ อนุญ าต เป น ก า ร เ ฉพ า ะค ร า ว ให ผู ใ ด นํ า เ ข า ม า ใน ร า ชอ าณาจั ก ร  ซึ่ ง
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานที่เปนไปตาม
มาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศไมวาจะต่ํากวาหรือสูงกวามาตรฐานตาม
พระราชบัญญัตินี้ ก็ได 

มาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศตามวรรคหนึ่ง จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาวเขามาใน
ราชอาณาจักร จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๑ ตรี๒๒  การอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ทวิ หรือมาตรา ๒๑ ทวิ รัฐมนตรี

อาจมอบอํานาจใหเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเปนผูอนุญาตแทนได 
 
มาตรา ๒๒  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย 

ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๓  ถาใบอนุญาตหายหรือชํารุดเสียหายมาก ใหผูรับใบอนุญาตขอรับใบ

แทนใบอนุญาตจากคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันทราบวาใบอนุญาตหายหรือชํารุด
เสียหายมาก 

การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๔  การยายสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตตองไดรับใบอนุญาตจาก

คณะกรรมการ 

                                                 
๒๐ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๑ มาตรา ๒๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๒ มาตรา ๒๑ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



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 
 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๕๒๓  การโอนใบอนุญาตที่ออกใหตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐และ

มาตรา ๒๑ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับใบอนุญาตใหโอนใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 
เมื่อไดย่ืนคําขอโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลวใหผูย่ืนคําขอแสดงหรือใช

เครื่องหมายมาตรฐาน หรือทํา หรือนําเขาผลิตภัณฑที่เปนไปตามมาตรฐาน แลวแตกรณีตอไปได
จนกวาจะมีคําส่ังหรือคําวินิจฉัยถึงที่สุดไมอนุญาตใหโอนใบอนุญาต โดยถือวาผูย่ืนคําขอเปนผูรับ
ใบอนุญาตซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

คณะกรรมการจะตองพิจารณาคําขอโอนใบอนุญาตและมีคําส่ังใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ให
ถือวาคําขอโอนใบอนุญาตดังกลาวไดรับการอนุญาตและคณะกรรมการจะตองออกใบอนุญาตให
โอนใบอนุญาตใหโดยมิชักชา 

การขอโอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหโอนใบอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๕ ทวิ๒๔  ในการออกใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ 

มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ คณะกรรมการจะกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ
ในเรื่องตอไปนี้ดวยก็ได 

(๑) วิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐาน 
(๒) กําหนดเวลาสําหรับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน 
(๓ )  กํ า ห น ด เ ว ล า สํ า ห รั บ ก า ร ชํ า ร ะ ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
เง่ือนไขที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะแกไขเพิ่มเติมก็ได 
 
มาตรา ๒๖  คําขอตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๔ และ

มาตรา ๒๕ นั้น ถาคณะกรรมการมีคําส่ังไมอนุญาต ผูขอมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๒๗๒๕  ใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อ 

                                                 
๒๓ มาตรา ๒๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๔ มาตรา ๒๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๑ 



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 
 

(๑) ผูรับใบอนุญาตเลิกประกอบกิจการ 
(๒) ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ขอเลิกแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(๓) ประกาศหรือพระราชกฤษฎีกากําหนดมาตรฐานใหม แกไขหรือยกเลิก

มาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชนิดนั้น มีผลใชบังคับ ในกรณีที่มีการกําหนดมาตรฐาน
ใหมหรือแกไขมาตรฐาน ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะประกอบกิจการตามมาตรฐานใหมหรือ
มาตรฐานที่แกไข ใหย่ืนคําขออนุญาตไดกอนวันที่มาตรฐานใหมหรือมาตรฐานที่แกไขมีผลใช
บังคับ และเมื่อไดย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแลว ใหประกอบกิจการตามใบอนุญาตเดิมตอไปไดตาม
มาตรฐานเดิมภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่มาตรฐาน
ใหมหรือมาตรฐานที่แกไขมีผลใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๘  เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกประกอบกิจการ ผูรับใบอนุญาตตองแจงเปน

หนังสือใหคณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแตวันเลิกประกอบกิจการ 
 
มาตรา  ๒๙   ผู รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๐  หรือมาตรา  ๒๑  ตองทํา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นใหเปนไปตามมาตรฐาน หรือนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เปนไปตาม
มาตรฐานเขามา แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๓๐  ใหรัฐมนตรีกําหนดเครื่องหมายมาตรฐานขึ้นไวสําหรับแสดงกับ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ 
ลักษณะของเครื่องหมายมาตรฐาน การทําเครื่องหมายมาตรฐาน และวิธีแสดง

เครื่องหมายมาตรฐาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๑  หามมิใหผูใดนอกจากผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ 

หรือมาตรา ๒๑ ใชเครื่องหมายมาตรฐาน 
 
มาตรา ๓๒  หามมิใหผูใดเลียนเครื่องหมายมาตรฐานเพื่อใหประชาชนหลงเชื่อ

วาเปนเครื่องหมายมาตรฐาน 
 
มาตรา ๓๓๒๖  ใหผู รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แสดง

เครื่องหมายมาตรฐานกอนนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมออกจากสถานที่ผลิตหรือรับมอบไปจากเจา
พนักงานศุลกากร ในกรณีหลังนี้รัฐมนตรีจะอนุญาตใหทําภายหลังตามเงื่อนไขที่กําหนดก็ได 

                                                                                                                                            
๒๕ มาตรา ๒๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๓๑ 
๒๖ มาตรา ๓๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 

๓) 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 
 

ใ น ก รณี ที่ มี ก า ร อ นุ ญ า ต ใ ห ทํ า ห รื อ นํ า เ ข า ม า ใ น ร า ช อ าณ า จั ก ร ซึ่ ง
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่แตกตางไปจากมาตรฐานที่กําหนดตามมาตรา ๒๐ ทวิ หรือมาตรา ๒๑ 
ทวิ แลวแตกรณี ใหผู รับใบอนุญาตหรือผู รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายหรือขอความวา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นไมไดเปนไปตามมาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ตามความในวรรคหนึ่ง 
สําหรับเครื่องหมายหรือขอความดังกลาวนั้นใหคณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่มีหลักฐานวาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่นําเขาเปนไปตามมาตรฐานของ
ตางประเทศที่เทียบไดไมต่ํากวามาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ และมีเครื่องหมายมาตรฐานของ
ตางประเทศแสดงแลว คณะกรรมการอาจยกเวนใหผูรับใบอนุญาตหรือผูรับอนุญาตไมตองแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง หรือเคร่ืองหมายหรือขอความตามวรรคสอง แลวแตกรณี 

ในกรณีที่มีการแจงเพ่ือทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่แตกตางไปจากมาตรฐานที่
กําหนดตาม มาตรา ๒๐ ตรี ใหผูแจงแสดงเครื่องหมายหรือขอความวาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้น
เป นผลิ ตภัณฑ อุตสาหกรรม เพื่ อก ารส งออกตามที่ คณะกรรมการกํ าหนดก อนนํ า
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมออกจากสถานที่ผลิต๒๗ 

 
มาตรา ๓๔  ในการใชเครื่องหมายมาตรฐาน ผูรับใบอนุญาตตองแสดงชื่อผูรับ

ใบอนุญาตหรือเคร่ืองหมายการคาของผูรับใบอนุญาตที่จดทะเบียนแลวตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๕  หามมิใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ 

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน 
 
มาตรา  ๓๖๒๘  หามมิใหผู ใดโฆษณา จําหนาย หรือมีไว เ พ่ือจําหนายซึ่ ง

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยรูอยูวาไมเปนไปตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ มาตรา 
๒๑ มาตรา ๒๑ ทวิ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือโดยรูอยูวาเปน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ใชหรือแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๑ มาตรา 
๓๒ หรือมาตรา ๓๕ 

 
มาตรา ๓๖/๑๒๙  หามมิใหผูใดโฆษณา จําหนาย หรือมีไวเพ่ือจําหนายซึ่ง

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยรูอยูวาเปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ทําข้ึนเพื่อการสงออกตามมาตรา 
๒๐ ตรี เวนแตเปนการจําหนายเพื่อการสงออก 

                                                 
๒๗ มาตรา ๓๓ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 

๒๕๔๘ 
๒๘ มาตรา ๓๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 

๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๙ มาตรา ๓๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 



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 ๓๗๓๐  คณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดไมเกินครั้งละสาม
เดือน เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๙ 
มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๒๕ ทวิ 

 
มาตรา ๓๘  ถาผูถูกส่ังพักใชใบอนุญาตไดปฏิบัติการถูกตองตามพระราชบัญญัติ

นี้แลว คณะกรรมการอาจสั่งถอนคําส่ังพักใชใบอนุญาตนั้นกอนถึงกําหนดได 
 
มาตรา ๓๙  คณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาตเคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตแลวมากระทําผิดในเหตุอยางเดียวกันอีกภายในหาป 
 
มาตรา ๓๙ ทวิ๓๑  รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ทวิ 

หรือมาตรา ๒๑ ทวิ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต หรือผูรับอนุญาต แลวแตกรณี ไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือหลักเกณฑหรือเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๙ ตรี๓๒  เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมีอํานาจ

ส่ังเพิกถอนใบรับแจงตามมาตรา ๒๐ ตรี เมื่อปรากฏวาผูแจงไมสงออกซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ที่ทําข้ึนไมวาในกรณีใด ๆ หรือสงออกแลวแตถูกสงกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก หรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรา ๓๓ วรรคสี่ หรือหลักเกณฑหรือเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๒๐ ตรี 

 
มาตรา ๔๐  กอนสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ หรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาต

ตามมาตรา ๓๙ ใหคณะกรรมการสั่งใหสํานักงานเตือนเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติการ
ใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด แตทั้งนี้ไมเปนเหตุลบลางความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณี
ที่ไมพบตัวผูรับใบอนุญาตดังกลาว ใหปดหนังสือเตือนไว ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตและให
ถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําเตือนนั้นแลวตั้งแตวันปดหนังสือเตือน 

 
มาตรา ๔๑๓๓  คําส่ังตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙ ทวิ หรือมาตรา 

๓๙ ตรี ใหสํานักงานแจงเปนหนังสือใหผูถูกส่ังพักใชใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอนการ

                                                 
๓๐ มาตรา ๓๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๓๑ 
๓๑ มาตรา ๓๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓๒ มาตรา ๓๙ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๓๓ มาตรา ๔๑  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 

๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 



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 
 

อนุญาต หรือเพิกถอนใบรับแจงทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวผูถูกส่ังดังกลาว ใหปดหนังสือไว ณ 
สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หรือใบรับแจง แลวแตกรณี และใหถือวาผูนั้นได
ทราบคําส่ังนั้นแลวตั้งแตวันปดหนังสือ 

 
มาตรา ๔๒  เมื่อคณะกรรมการมีคําส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต ผูถูกส่ังพัก

ใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําส่ังนั้นตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบ
คําส่ัง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
ในระหวางอุทธรณ  ผูอุทธรณอาจรองขอทุเลาการบังคับตามคําส่ังพักใชหรือเพิก

ถอนใบอนุญาตตอรัฐมนตรีได 
 
มาตรา ๔๓  ผูใดถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชนิดใด

แลว จะขอใบอนุญาตสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชนิดนั้นใหมอีกไมไดจนกวาจะพนหกเดือน
นับแตวันทราบคําส่ัง 

 
มาตรา ๔๔๓๔  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ 
(๑) เขาไปในสถานที่ผลิต เก็บ หรือจําหนายผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในเวลา

ระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาทําการ หรือยานพาหนะที่บรรทุก
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
วาไดปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม และนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วัตถุที่นํามาทํา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือวัตถุที่มีเหตุอันควรเชื่อวาจะนํามาทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใน
ปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ 

(๒) เขาไปในสถานที่หรือที่อ่ืนใดในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตย
ตก หรือในระหวางเวลาทําการ หรือยานพาหนะใดเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการไมปฏิบัติตาม
หรือฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ และนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วัตถุที่นํามาทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
หรือวัตถุที่มีเหตุอันควรเชื่อวาจะนํามาทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในปริมาณพอสมควรไปเปน
ตัวอยางเพื่อตรวจสอบ 

(๓)๓๕ ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อวา 
(ก) ไมเปนไปตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ มาตรา ๒๐ ตรี 

มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑ ทวิ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
(ข) ไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 

๒๐ ทวิ วรรคสอง มาตรา ๒๐ ตรี วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๑ ทวิ วรรคสอง 
                                                 

๓๔ มาตรา ๔๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 
๔) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๓๕ มาตรา ๔๔ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



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 
 

(ค) เปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ใชหรือแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอันเปน
การฝาฝนมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๕ หรือ 

(ง) เปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกที่ถูกเพิกถอนใบรับแจงตาม
มาตรา ๓๙ ตรี 

 
มาตรา ๔๕  พนักงานเจาหนาที่ตองมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๔ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว

พนักงานเจาหนาที่ตอบุคคลซึ่งเก่ียวของ 
 
มาตรา ๔๖๓๖  ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่พนักงานเจาหนาที่ไดยึดหรืออายัดไวตาม

มาตรา ๔๔ (๓) นั้น ใหคณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑) ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ฝาฝนมาตรา ๓๕ หรือเปนกรณีที่

ไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๑ คณะกรรมการอาจสั่งใหแกไข หรือ
ปรับปรุงผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐาน หรือส่ังใหทําลายเครื่องหมายมาตรฐาน 
หรือทําใหเครื่องหมายมาตรฐานหลุดพนจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นดวยก็ได หากไมสามารถ
ทําลายเครื่องหมายมาตรฐานหรือทําใหเครื่องหมายมาตรฐานหลุดพนจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ได ก็อาจสั่งใหทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นใหส้ินสภาพ 

(๒) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ หรือฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง หรือ
มาตรา ๒๑ ทวิ วรรคสอง คณะกรรมการอาจสั่งใหทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหส้ินสภาพหรือใน
กรณีที่นําเขาอาจส่ังใหสงกลับคืนไป ถาไมสงกลับคืนไปก็อาจสั่งใหทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้น
ใหส้ินสภาพ หรืออาจส่ังใหรอไวเพ่ือใหผูทําหรือผูนําเขาขอรับใบอนุญาต หรือขอรับอนุญาตกอน
ได 

(๒/๑)๓๗ ในกรณีที่เปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกที่ถูกเพิกถอนใบ
รับแจงตามมาตรา ๓๙ ตรี คณะกรรมการอาจสั่งใหทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นใหส้ินสภาพได 

(๓) ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ คณะกรรมการอาจสั่งให
แก ไ ขหรื อปรับปรุ งผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมให เปน ไปตามมาตรฐาน  หรือ ส่ั ง ใหทํ า
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหส้ินสภาพ หรือในกรณีที่นําเขาอาจใหสงกลับคืนไป และอาจสั่งใหทาํลาย
เครื่องหมายมาตรฐาน หรือทําใหเครื่องหมายมาตรฐานหลุดพนจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้น
ดวยก็ได ถาไมสงกลับคืนไป หรือไมทําลายเครื่องหมายมาตรฐาน หรือไมทําใหเครื่องหมาย

                                                 
๓๖ มาตรา ๔๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๓๑ 
๓๗ มาตรา ๔๖(๒/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 



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 
 

มาตรฐานหลุดพนจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ก็อาจสั่งใหทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นใหส้ิน
สภาพ 

(๔) ในกรณีที่ผูโฆษณา ผูจําหนาย หรือผูมีไวเพ่ือจําหนายฝาฝนมาตรา ๓๖ 
คณะกรรมการอาจสั่งใหแกไขหรือปรับปรุงผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนตามมาตรฐาน หรืออาจ
ส่ังใหทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นใหส้ินสภาพ 

ทั้งนี้ โดยใหผูรับใบอนุญาต ผูรับอนุญาต ผูทํา ผูนําเขา ผูโฆษณา ผูจาํหนาย หรือ
ผูมีไวเพ่ือจําหนาย แลวแตกรณี เปนผูเสียคาใชจายเกี่ยวกับการแกไข การปรับปรุง การทําใหส้ิน
สภาพ หรือการสงกลับคืนไปซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือการรอไวเพ่ือขอรับใบอนุญาตหรือ
ขอรับอนุญาต หรือการทําลายเครื่องหมายมาตรฐาน หรือการทําใหเครื่องหมายมาตรฐานหลุดพน
จากผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 
มาตรา ๔๖ ทวิ๓๘  ส่ิงที่ยึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๔๔ (๓) ถาภายในเกาสิบวัน

นับแตวันที่ยึดหรืออายัด ไมปรากฏเจาของหรือผูครอบครองใหตกเปนของแผนดิน และให
สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจจัดการอยางใดอยางหนึ่งไดตามที่
เห็นสมควร 

ถาส่ิงที่ยึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๔๔ (๓) นั้นเปนของเสียงายหรือถาเก็บไวจะ
เปนการเส่ียงตอความเสียหายหรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกินคาของสิ่งนั้น สํานักงานจะ
จัดการขายทอดตลาดสิ่งนั้นเสียกอนคดีถึงที่สุด หรือกอนที่ส่ิงนั้นจะตกเปนของแผนดินก็ได เงิน
คาขายสิ่งนั้นเมื่อหักคาใชจายและคาภาระติดพันทั้งปวงแลวเหลือเงินจํานวนสุทธิเทาใด ใหถือไว
แทนสิ่งนั้น 

 
มาตรา ๔๗ ใหบุคคลซึ่งเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่

อํานวยความสะดวก ชวยเหลือ หรือใหคําช้ีแจงแกพนักงานเจาหนาที่ตามที่ขอรอง 
 
มาตรา ๔๘๓๙  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
ม า ต ร า  ๔ ๘  ท วิ ๔๐  ผู ใ ด ทํ า ห รื อ นํ า เ ข า ม า ใ น ร า ช อ า ณ า จั ก ร ซึ่ ง

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ ตรี วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๑ 
ทวิ วรรคหนึ่ง โดยไมไดรับอนุญาตหรือไมไดแจง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือ

                                                 
๓๘ มาตรา ๔๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๑ 
๓๙ มาตรา ๔๘  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 

๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔๐ มาตรา ๔๘ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับ

ท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



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 
 

เง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง มาตรา ๒๐ ตรี วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา ๒๑ ทวิ วรรคสอง แลวแตกรณี หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ วรรคสองหรือวรรคสี่ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๘ ตรี๔๑  ผูใดทํารายงานการตรวจสอบการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

หรือการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขึ้นทั้งฉบับหรือแตสวนหนึ่งสวนใด เติม หรือ
ตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใดในรายงานดังกลาวอันเปนเท็จ เพ่ือใหผูหนึ่งผูใด
หลงเช่ือวาการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นเปนไปตามมาตรฐาน 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงสองลานบาท 

 
มาตรา ๔๙๔๒  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ 

วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๕๐๔๓  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา 

๒๘ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสามแสน
บาท 

 
มาตรา ๕๑๔๔  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๕๒๔๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจาํคกุไมเกิน

สามเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๕๓๔๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๔๔๗  ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๓๕ ตองระวางโทษดังตอไปนี ้

                                                 
๔๑ มาตรา ๔๘ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔๒ มาตรา ๔๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๓๑ 
๔๓ มาตรา ๕๐  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 

๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔๔ มาตรา ๕๑  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 

๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔๕ มาตรา ๕๒  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 

๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔๖ มาตรา ๕๓  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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) ในกรณีที่เปนผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๒) ในกรณีที่เปนผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๕๔๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๖/๑ ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินหนึ่งเดือน หรือปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๕๖๔๙  ผูใดขัดขวางพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๔ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๕๖ ทวิ๕๐  ผูใดไมปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสั่งตามมาตรา ๔๖ ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๕๗๕๑  ผูใดไมอํานวยความสะดวก ไมชวยเหลือหรือไมใหคําช้ีแจงแก

พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๕๗ ทวิ๕๒  ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ

นี้ใหถือวาผูแทนนิติบุคคล กรรมการ ผูจัดการ และบุคคลอื่นใดซึ่งกระทําการแทนนิติบุคคล เปน
ผูกระทําความผิดและตองระวางโทษเชนเดียวกับนิติบุคคลนั้นดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมี
สวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น 

 

                                                                                                                                            
๔๗ มาตรา ๕๔  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 

๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔๘ มาตรา ๕๕  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 

๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔๙ มาตรา ๕๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๓๑ 
๕๐ มาตรา ๕๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๑ 
๕๑ มาตรา ๕๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๓๑ 
๕๒ มาตรา ๕๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๕๗ ตรี๕๓  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว 
หรือมี โทษปรับหรือ โทษจํ าคุก ไม เ กินหนึ่ ง เดือน  ให เลขาธิการสํ านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมหรื อพนั ก ง าน เจ าหน าที่ ซึ่ ง เ ลขาธิ ก ารสํ านั ก ง านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได 

เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา  ๕๘   ให รัฐมนตรี ว าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
 

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 จอมพล ถนอม กิตติขจร 
 นายกรัฐมนตร ี

 

                                                 
๕๓ มาตรา ๕๗ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๑ และตอมาแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม๕๔ 
   

 
(๑) ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖  ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐  ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑  ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔  ฉบับละ  ๕,๐๐๐ บาท 
(๕) ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕  ฉบับละ  ๕,๐๐๐ บาท 
(๖) ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 

                                                 
๕๔ อัตราคาธรรมเนียม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยกําลัง
เรงรัดพัฒนากิจการอุตสาหกรรม มีผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหลายชนิดที่ผลิตขึ้นไดภายในประเทศ 
แตยังมิไดมีการกําหนดมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนที่แนนอนและเหมาะสม 
ทําใหมีการแขงขันกันลดราคา โดยทําคุณภาพใหต่ําลง เปนเหตุใหประชาชนขาดความนิยมเชื่อถือ 
นอกจากนี้ยังอาจเกิดอันตรายแกประชาชน และกอใหเกิดความไมมั่นคงในการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรม ซึ่งเปนผลเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศ จึงเปนการสมควรตรากฎหมายฉบับนี้
กําหนดมาตรฐานเพื่อประโยชนในการสงเสริมอุตสาหกรรม เพ่ือความปลอดภัย หรือเพ่ือปองกัน
ความเสียหายอันอาจจะเกิดแกประชาชนหรือแกกิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศ 

 
สุนันทา/แกไข 
๑๑/๑๒/๔๔ 

A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒๕๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการจัดตั้งสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขึ้นเปนสวนราชการมีฐานะเปนกรมในกระทรวงอุตสาหกรรม 
สมควรใหมีเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีหนาที่บังคับบัญชา ควบคุม
และดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงานดังกลาว และสมควรแกไของคประกอบคณะกรรมการ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเสียใหม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 

สุนันทา/แกไข 
๑๑/๑๒/๔๔ 

A+B(C) 
  

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒๕๖ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมซึ่งประกาศใชมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๑ ยังไมมีบทบัญญัติที่ใหทํา
หรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตอง
เปนไปตามมาตรฐาน ตามมาตรฐานของตางประเทศ หรือมาตรฐานระหวางประเทศ เฉพาะเพ่ือ
ประโยชนในการสงออก หรือเมื่อมีความจําเปนตองใชในราชอาณาจักรเปนครั้งคราว ทําให
กฎหมายเครงครัดเกินไปและกอใหเกิดผลเสียในบางกรณี สมควรมีบทบัญญัติยอมใหทําหรือ
นําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาวไดเมื่อไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีเปน

                                                 
๕๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๔๑/ฉบับพิเศษ หนา ๗/๒๔ มีนาคม ๒๕๒๒ 
๕๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๗๔/ฉบับพิเศษ หนา ๓๐/๙ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การเฉพาะคราวและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกําหนด  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 

สุนันทา/แกไข 
๑๑/๑๒/๔๔ 

A+B(C) 
  

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑๕๗ 
 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่ใชบังคับในปจจุบันเกี่ยวกับ
อํานาจพนักงานเจ าหน าที่ และของคณะกรรมการและในเรื่ องที่ เ ก่ียวกับการควบคุม
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานยังไมเหมาะสมกับภาวการณปจจุบัน และอัตรา
โทษสําหรับการกระทําผิดบางมาตราก็ต่ําเกินไปไมไดสัดสวนกัน และยังขาดบทบัญญัติลงโทษ
ผูแทนนิติบุคคลกรณีที่นิติบุคคลกระทําผิดกับบทบัญญัติเปรียบเทียบคดีดวย นอกจากนั้นยังไมมี
บทบัญญัติเก่ียวกับอํานาจในการกําหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตไวดวยทําใหผูรับใบอนุญาต
ปฏิบัติฝาฝนกฎหมายกันเปนจํานวนมาก กับยังขาดบทบัญญัติที่จําเปนอีกบางประการในการ
สงเสริมใหมีการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบาง
มาตราเพื่อใหเหมาะสมกับภาวการณปจจุบันและเปนประโยชนในการสงเสริมและควบคุมการ
ผลิตสินคาใหมีมาตรฐานยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕๕๘ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ กําหนดหลักเกณฑในการโอนใบอนุญาตมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมวาจะกระทําไดตอเมื่อไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ซึ่งการพิจารณาของคณะกรรมการไมมีกําหนดเวลาบังคับไววาจะใช
เวลานานเพียงใดกอใหเกิดความลาชา นอกจากนั้นในกรณีที่มีการโอนโรงงานผลิตสินคาที่อยูใน
มาตรฐานบังคับผูรับโอนโรงงานไมสามารถผลิตสินคาในระหวางที่คณะกรรมการพิจารณาคําขอ
โอนใบอนุญาตยังผลใหผูประกอบธุรกิจไดรับความเดือดรอนและเสียหายเพราะไมสามารถผลิต
สินคาได  ดังนั้น เพ่ือใหผูรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานสามารถประกอบกิจการผลิต
สินคาไดทันทีและมีความตอเนื่องไมหยุดชะงัก เกิดความคลองตัวและรวดเร็ว เปนผลดีตอ
ผูประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศโดยสวนรวม สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
                                                 

๕๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๕/ตอนที่ ๒๐๖/ฉบับพิเศษ หนา ๒๘/๘ ธันวาคม ๒๕๓๑ 
๕๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๕/๑๔/๙ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สุนันทา/แกไข 
๑๒/๑๒/๔๔ 

A+B(C) 
 

พชร /อรดา /จัดทํา 
๑๒ มีนาคม ๒๕๔๖ 

อรดา/ตรวจ 
๑ เมษายน ๒๕๔๗ 

 
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘๕๙ 
 

มาตรา  ๒๔   บรรดาประกาศที่ออกตามมาตรา  ๕  หรือมาตรา  ๖  แหง
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องนั้น ๆ ใชบังคับ 

 
มาตรา  ๒๕   ให รัฐมนตรีว าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยังไม
ครอบคลุมถึงอํานาจทําความตกลงกับตางประเทศเกี่ยวกับการใหการรับรองการตรวจสอบและ
รับรองผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การตรวจสอบการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือการยอมรับ
มาตรฐานหรือการตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรฐานในเรื่องดังกลาว ประกอบกับสมควรลดขั้นตอนการ
ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองเปนไปตามมาตรฐานในปจจุบัน 
เพ่ือใหสามารถเรงรัดการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดทันตอสภาพสังคมที่มีการ
แขงขันและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตลอดจนปรับปรุงข้ันตอนในการสงออกจากระบบอนุญาต
เปนระบบแจงซึ่งจะไมสงผลกระทบดานคุณภาพของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เนื่องจากการทํา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกจะตองเปนไปตามมาตรฐานของประเทศผูนําเขาอยูแลว 
นอกจากนี้ อัตราโทษสําหรับความผิดบางประการและอัตราคาธรรมเนียมที่ใชอยูในปจจุบันยังไม
เหมาะสม รวมทั้งการมอบอํานาจของรัฐมนตรียังไมมีความชัดเจน สมควรแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติในเรื่องดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 

                                                 
๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนที่ ๑๓ ก/หนา ๓๓/๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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