เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๐ ก
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๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กฎกระทรวง
กำหนดลักษณะ กำรทำ วิธีแสดง
และกำรใช้เครื่องหมำยมำตรฐำนกับผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
พ.ศ. 2563
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๐ วรรคสอง และมำตรำ ๓๔ แห่งพระรำชบัญญัติ
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และมำตรำ ๕๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติ
มำตรฐำนผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สำหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระรำชบั ญ ญั ติ ม ำตรฐำน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สำหกรรม (ฉบั บ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงอุ ต สำหกรรม
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ ให้ ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเครื่องหมำยมำตรฐำนสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๙
(๒) กฎกระทรวงก ำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรเกี่ ย วกั บ กำรแสดงเครื่ อ งหมำยมำตรฐำน
กับผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๓ เครื่องหมำยมำตรฐำนสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องหมำยมำตรฐำนสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมตำมมำตรำ ๑๖ มีลักษณะ
เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำมุมสี่สิบห้ำองศำกับพื้นระดับ และมีส่วนสัดตำมแบบ ก. ท้ำยกฎกระทรวงนี้
โดยขนำดของเครื่องหมำยมำตรฐำนต้องเห็นได้ง่ำยและชัดเจน สัมพันธ์กับขนำดของผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมนั้น ๆ
และจะใช้สีใดก็ได้
(๒) เครื่องหมำยมำตรฐำนสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมตำมมำตรำ ๒๐ และมำตรำ ๒๑
มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำมุมสี่สิบห้ำองศำกับพื้นระดับอยู่ในกรอบรูปวงกลม และมีส่วนสัด
ตำมแบบ ข. ท้ำยกฎกระทรวงนี้ โดยขนำดของเครื่องหมำยมำตรฐำนต้องเห็นได้ง่ำยและชัดเจน
สัมพันธ์กับขนำดของผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมนั้น ๆ และจะใช้สีใดก็ได้

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๔ ให้ ผู้รับใบอนุ ญำตตำมมำตรำ ๑๖ มำตรำ ๒๐ หรือมำตรำ ๒๑ แล้วแต่กรณี
เป็นผู้จัดทำเครื่องหมำยมำตรฐำนตำมข้อ ๓
ข้อ ๕ ในกำรแสดงเครื่องหมำยมำตรฐำนให้แสดงรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ระบุหมำยเลขมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที่ได้รับใบอนุญำตให้เห็นได้ง่ำยและ
ชัดเจนไว้ใต้หรือข้ำงเครื่องหมำยมำตรฐำน
(๒) ในกรณี ที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สำหกรรมที่ จ ะแสดงเครื่ อ งหมำยมำตรฐำนได้ รั บ ใบอนุ ญ ำต
ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมตั้งแต่สองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมขึ้นไป ให้ระบุหมำยเลข
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที่ได้รับใบอนุญำตไว้ในที่ใกล้เคียงกันให้เห็นได้ง่ำยและชัดเจน
หำกกำรแสดงเครื่องหมำยมำตรฐำนตำมวรรคหนึ่ง ทำให้เกิดควำมสำคัญผิดว่ำ เครื่องหมำย
มำตรฐำนที่ จะแสดงนั้ น เป็น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สำหกรรมใด ให้ มี ข้ อ ควำมเพื่ อ แสดงว่ำ เครื่ องหมำย
มำตรฐำนแต่ละเครื่องหมำยนั้นเป็นของผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมใด
กำรแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับเครื่องหมำยมำตรฐำนตำมวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) หรือวรรคสอง
รวมทั้งใบอนุญำตและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมนั้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องให้เห็น
ได้ง่ำยและชัดเจนด้วย
ข้อ ๖ เครื่องหมำยมำตรฐำนตำมข้อ ๕ ให้แสดงให้เห็นได้ง่ำยและชัดเจน โดยต้องไม่ให้
หลุดลอกหรือทำลำยได้โดยง่ำยไว้ที่
(๑) ผลิต ภัณฑ์อุต สำหกรรม และจะแสดงไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ หรือสิ่งผูกมัด
อีกด้วยก็ได้
(๒) สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ หรือสิ่งผูกมัด ในกรณีที่ลักษณะหรือสภำพของผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
เป็นเหตุให้ไม่อำจแสดงเครื่องหมำยมำตรฐำนไว้ที่ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมนั้นได้
หำกผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที่จะแสดงเครื่องหมำยมำตรฐำนตำมวรรคหนึ่ง ทำจำกโรงงำนภำยใน
รำชอำณำจักรสองแห่งขึ้นไป และผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมนั้นใช้เครื่องหมำยกำรค้ำอย่ำงเดียวกัน ให้ระบุ
ชื่อและที่ตั้งของโรงงำนที่ทำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมนั้นด้วย ในกรณีที่ไม่อำจระบุชื่อและที่ตั้งของโรงงำนนั้น
จะใช้รหัสแสดงชื่อและที่ตั้งของโรงงำนแทนก็ได้
ข้อ ๗ ในกำรใช้เครื่องหมำยมำตรฐำนนั้น ให้แสดงชื่อเต็มหรือชื่อย่อของผู้รับใบอนุญำต
หรือแสดงเครื่องหมำยกำรค้ำของผู้รับใบอนุญำตที่จดทะเบียนแล้วไว้ในที่ใกล้เคียงกันให้เห็นได้ง่ำยและชัดเจน
ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญำตประสงค์จะแสดงชื่อย่อแทนชื่อเต็มในกำรแสดงเครื่องหมำย
มำตรฐำน ให้ ยื่น คำขอต่อเลขำธิกำร โดยระบุชื่อย่อที่ประสงค์จะใช้แทนชื่อเต็ม พร้อมทั้งเหตุผล
และควำมจำเป็น

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๐ ก
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๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กำรพิจำรณำคำขอแสดงชื่อย่อตำมวรรคหนึง่ ให้เลขำธิกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อย่อต้องมีได้ไม่เกินหนึ่งชื่อ
(๒) ชื่ อ ย่ อ ต้ อ งย่ อ มำจำกชื่ อ เต็ ม ของผู้ รั บ ใบอนุ ญ ำต โดยต้ อ งเป็ น ตั ว อั ก ษรภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ เลขอำรบิค หรือเลขโรมัน และมีจำนวนไม่น้อยกว่ำสองตัว
(๓) ชื่อย่อต้องไม่ซ้ำ พ้อง หรือคล้ำยคลึงกับชื่อย่อของผู้รับอนุ ญำตที่ใช้ชื่อย่อนั้นหรือที่ได้ยื่น
คำขอใช้ชื่อย่ออยู่ก่อนแล้ว
(๔) ชื่อย่อต้องมีตัวอักษรหรือตัวเลขที่มีลักษณะที่สำมำรถเห็นได้ง่ำยและชัดเจน
ข้อ ๙ ในกรณี ที่ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ ำตด ำเนิ น กำรเป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ ต ำมข้ อ ๘ แล้ ว
ให้เลขำธิกำรมีคำสั่งอนุญำตให้แสดงชื่อย่อ และให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญำตทรำบภำยในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่มีคำสั่งอนุญำต
เมื่อผู้รับใบอนุญำตได้รับแจ้งคำสั่งตำมวรรคหนึ่งแล้ว จึงสำมำรถแสดงชื่อย่อได้
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถนุ ำยน พ.ศ. ๒๕๖3
สุริยะ จึงรุง่ เรืองกิจ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๐ ก

หนา้ ๑๒
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๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลั กเกณฑ์
และวิธีการการกาหนดลักษณะ การทา วิธีแสดง และการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ให้การแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน สามารถแสดงข้อมูลและที่มาของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบฐานข้อมูลย้อนกลับได้ ประกอบกับได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การก าหนดลั กษณะ การท า วิ ธี แสดง และการใช้ เครื่ องหมายมาตรฐานกั บผลิ ตภั ณฑ์ อุ ตสาหกรรมไว้ ใ น
กฎกระทรวงหลายฉบั บ ดังนั้ น เพื่อมิให้ มีกฎหมายมากเกินความจาเป็นอันจะเป็นการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนผู้ใช้กฎหมายยิ่งขึ้น สมควรนาหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวมากาหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน
จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

