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พระราชบัญญัติ 
มาตราชั่งตวงวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให*ไว* ณ วันท่ี ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป.นป/ท่ี ๕๔ ในรัชกาลป0จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล*าฯ 

ให*ประกาศว5า 
 
โดยท่ีเป.นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว5าด*วยมาตราชั่งตวงวัด 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห5งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให*กระทําได*โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห5งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล*าฯ ให*ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว*โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต5อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว5า “พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 

๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับเม่ือพ*นกําหนดหนึ่งร*อยแปดสิบวันนับแต5

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป.นต*นไป 
 
มาตรา ๓  ให*ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ 
(๒) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด แก*ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
(๓) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๔๖๖ แก*ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 

๒๔๗๗ 
(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๗๑ ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๕) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๒๙ ก/หน*า ๑๑/๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ 
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“มาตราชั่งตวงวัด” หมายความว5า หน5วยท่ีกําหนดให*รู*ขนาดหรืออัตราเทียบส5วนใด ๆ 
ของปริมาณต5าง ๆ 

“เครื่องชั่งตวงวัด” หมายความว5า เครื่องชั่ง เครื่องตวง และเครื่องวัด 
“เครื่องชั่ง” หมายความว5า เครื่องสําหรับใช*ชั่งแสดงน้ําหนัก และให*หมายความ

รวมถึงตุ*มน้ําหนักท่ีใช*ในการชั่งและส5วนประกอบของเครื่องชั่งท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
“เครื่องตวง” หมายความว5า เครื่องท่ีมีลักษณะเป.นภาชนะสําหรับใช*ตวงแสดง

ปริมาตรของสิ่งของ และให*หมายความรวมถึงส5วนประกอบของเครื่องตวงท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
“เครื่องวัด” หมายความว5า เครื่องสําหรับใช*วัดแสดงปริมาณหรือหน5วยของสิ่งใด ๆ 

แต5ไม5ใช5เครื่องชั่งหรือเครื่องตวง และให*หมายความรวมถึงส5วนประกอบของเครื่องวัดท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

“การให*บริการชั่ง ตวงหรือวัด” หมายความว5า การประกอบธุรกิจรับทําการชั่ง ตวง
หรือวัดสินค*าของผู*อ่ืนเพ่ือประโยชนOในการซ้ือขายหรือแลกเปลี่ยนสินค*าท่ีมีลักษณะการประกอบ
ธุรกิจตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

“สินค*าหีบห5อ” หมายความว5า สินค*าท่ีได*บรรจุหรือมีสิ่งหุ*มห5อซ่ึงเจตนาจะซ้ือ ขาย
หรือจําหน5ายกันตามปริมาณท่ีบรรจุหรือหุ*มห5อไว*นั้น ไม5ว5าจะซ้ือ ขายหรือจําหน5ายสิ่งท่ีใช*บรรจุหรือ
สิ่งหุ*มห5อด*วยหรือไม5ก็ตาม 

“ผู*บรรจุ” หมายความว5า ผู*ผลิตสินค*าหีบห5อ และให*หมายความรวมถึงผู*นําเข*ามาใน
ราชอาณาจักรหรือผู*แบ5งบรรจุซ่ึงสินค*าหีบห5อ แต5ท้ังนี้ไม5รวมถึงผู*แบ5งขายหรือจําหน5ายสินค*าจากสิ่งท่ี
ใช*บรรจุหรือสิ่งหุ*มห5อโดยมีเจตนามิให*เป.นสินค*าหีบห5ออีกต5อไป 

“คณะกรรมการ”๒ หมายความว5า คณะกรรมการชั่งตวงวัด 
“สํานักงานกลาง” หมายความว5า สํานักงานกลางชั่งตวงวัด 
“สํานักงานสาขา” หมายความว5า สํานักงานสาขาของสํานักงานกลาง 
“พนักงานเจ*าหน*าท่ี” หมายความว5า ข*าราชการพลเรือนซ่ึงรัฐมนตรีแต5งต้ังให*

ปฏิบัติการตามตามพระราชบัญญัตินี้ 
“นายตรวจชั่งตวงวัด”๓ หมายความว5า ข*าราชการพลเรือนหรือพนักงานส5วนท*องถ่ิน

ตามกฎหมายว5าด*วยระเบียบบริหารงานบุคคลส5วนท*องถ่ิน ซ่ึงรัฐมนตรีแต5งต้ังให*ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความว5า อธิบดีกรมการค*าภายใน* 
“รัฐมนตรี” หมายความว5า รัฐมนตรีผู*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๔  ให*รัฐมนตรีว5าการกระทรวงพาณิชยOรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให*มีอํานาจแต5งต้ังพนักงานเจ*าหน*าท่ีและนายตรวจชั่งตวงวัด ออกกฎกระทรวงกําหนด

                                                 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําว5า “คณะกรรมการ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําว5า “นายตรวจช่ังตวงวัด” แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวง

วัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๔ มาตรา ๕ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ค5าธรรมเนียมไม5เกินอัตราท*ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว*นค5าธรรมเนียม กําหนดกิจการอ่ืนและออก
ประกาศตามบทบัญญัติแห5งพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือได*ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล*วให*ใช*บังคับได* 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๖  ให*จัดต้ังสํานักงานกลางชั่งตวงวัดข้ึนในกรมการค*าภายใน* กระทรวง
พาณิชยO โดยมีอธิบดีกรมการค*าภายใน*เป.นผู*บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานและมีอํานาจหน*าท่ี ดังต5อไปนี้ 

(๑) เก็บรักษาแบบมาตราชั่งตวงวัด 
(๒) ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจและใบอนุญาต 
(๓) ตรวจสอบและให*คํารับรองเครื่องชั่งตวงวัด 
(๔) จดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว 
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว*ในพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๗  รัฐมนตรีมีอํานาจจัดต้ังสํานักงานสาขาข้ึนในท*องท่ีท่ีเห็นสมควรและจะให*

มีเขตอํานาจตลอดถึงท*องท่ีอ่ืนด*วยก็ได* 
รัฐมนตรีจะกําหนดให*สํานักงานสาขามีอํานาจหน*าท่ีตามมาตรา ๖ ท้ังหมดหรือ

บางส5วนก็ได* 
การจัดต้ังสํานักงานสาขาตามวรรคหนึ่งและการกําหนดอํานาจหน*าท่ีตามวรรคสอง 

ให*ทําเป.นประกาศโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๘๕  เครื่องชั่งและเครื่องตวงที่อยู5ในบังคับแห5งพระราชบัญญัตินี ้ได*แก5

เครื ่องชั ่งและเครื่องตวงทุกชนิด เว*นแต5เครื่องชั่งและเครื่องตวงท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการประกาศกําหนดให*ยกเว*น 

เครื่องวัดท่ีอยู5ในบังคับแห5งพระราชบัญญัตินี้ได*แก5เครื่องวัดท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๙  การชั่ง การตวงและการวัดท้ังปวง ให*ใช*มาตราชั่งตวงวัดในระบบเมตริก

หรือในระบบประเพณีท่ีเทียบเข*าหาระบบเมตริกตามท่ีกําหนดในบัญชีท*ายพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๐๖  ในการซ้ือขายหรือจําหน5ายสินค*าใด ๆ ในท*องท่ีใด ถ*ารัฐมนตรีโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการเห็นสมควรให*ใช*มาตราชั่งตวงวัดเฉพาะในระบบเมตริกตามมาตรา ๙ 

                                                 
๕ มาตรา ๘ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖ มาตรา ๑๐ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หรือให*กระทําโดยการชั่ง การตวง หรือการวัดอย5างใดอย5างหนึ่ง ให*รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให*ใช*บังคับเม่ือพ*นกําหนดหกสิบวันนับแต5วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๑๗  ในกรณีท่ีต*องใช*มาตราชั่งตวงวัดในระบบอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดใน

มาตรา ๙ หรือในกรณีท่ีต*องใช*เครื่องชั่งตวงวัดอย5างอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดในประกาศตามมาตรา ๑๖ 
สําหรับในทางวิชาชีพหรือในทางวิทยาศาสตรO ให*ใช*มาตราชั่งตวงวัดในระบบนั้นหรือให*ใช*เครื่องชั่ง
ตวงวัดนั้นได*เม่ือรัฐมนตรีหรือผู*ซ่ึงรัฐมนตรีมอบหมายอนุญาต 

 
หมวด ๑/๑ 

คณะกรรมการชั่งตวงวัด๘ 
   

 
มาตรา ๑๑/๑๙  ให*มีคณะกรรมการชั่งตวงวัดประกอบด*วยปลัดกระทรวงพาณิชยO

เป.นประธานกรรมการ ผู*แทนสํานักงานคณะกรรมการคุ*มครองผู*บริโภค ผู*แทนสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑOอุตสาหกรรม ผู*แทนสถาบันมาตรวิทยาแห5งชาติ และผู*ทรงคุณวุฒิไม5เกินแปดคนซ่ึงรัฐมนตรี
แต5งต้ังจากผู*มีความรู*ด*านมาตรวิทยาหรือมีประสบการณOด*านการชั่ง การตวง หรือการวัด เป.นกรรมการ 

ให*อธิบดีเป.นกรรมการและเลขานุการ และให*อธิบดีแต5งต้ังข*าราชการของสํานักงาน
กลางหนึ่งคนเป.นกรรมการและผู*ช5วยเลขานุการ 

กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง อย5างน*อยต*องมีผู*แทนจากสภาหอการค*าแห5ง
ประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห5งประเทศไทยแห5งละหนึ่งคน 

 
มาตรา ๑๑/๒๑๐  ให*คณะกรรมการมีอํานาจหน*าท่ี ดังต5อไปนี้ 
(๑) ให*คําแนะนําแก5รัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๐ มาตรา 

๑๖ มาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ 
(๒) กําหนดสถาบันหรือองคOการชั่งตวงวัดของรัฐบาลต5างประเทศหรือระหว5าง

ประเทศท่ีให*การรับรองเอกสารแสดงต*นแบบของเครื่องชั่งตวงวัดท่ีจะผลิตหรือนําเข*าตามมาตรา ๒๑/๑ 
(๓) เสนอแผนและมาตรการต5าง ๆ เก่ียวกับการส5งเสริมและการกํากับดูแลการชั่ง

ตวงวัด 
(๔) เสนอความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงแก*ไขพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือ

ประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

                                                 
๗ มาตรา ๑๑ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๘ หมวด ๑/๑ คณะกรรมการช่ังตวงวัด มาตรา ๑๑/๑ ถึงมาตรา ๑๑/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติ

มาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๙ มาตรา ๑๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๐ มาตรา ๑๑/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๑/๓๑๑  กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต5งต้ังมีวาระการดํารงตําแหน5ง

คราวละสี่ป/ แต5จะแต5งต้ังให*ดํารงตําแหน5งติดต5อกันเกินสองวาระไม5ได* 
ในกรณีท่ีกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิพ*นจากตําแหน5งตามวาระ แต5ยังมิได*แต5งต้ัง

กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม5 ให*กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ*นจากตําแหน5งตามวาระปฏิบัติหน*าท่ีไป
พลางก5อนจนกว5าจะได*แต5งต้ังกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม5 แต5ท้ังนี้ ต*องไม5เกินหกสิบวันนับแต5วันท่ี
ผู*นั้นพ*นจากตําแหน5ง 

ในกรณีท่ีกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิพ*นจากตําแหน5งก5อนวาระหรือในกรณีท่ีรัฐมนตรี
แต5งต้ังกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนในระหว5างท่ีกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต5งต้ังไว*แล*วยังมีวาระอยู5
ในตําแหน5ง ให*ผู*ได*รับแต5งต้ังให*ดํารงตําแหน5งแทนหรือให*เป.นกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนอยู5ใน
ตําแหน5งเท5ากับวาระท่ีเหลืออยู5ของกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิซ่ึงตนแทนหรือซ่ึงได*รับแต5งต้ังไว*แล*ว 

 
มาตรา ๑๑/๔๑๒  นอกจากการพ*นจากตําแหน5งตามวาระ กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิพ*น

จากตําแหน5งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให*ออกเพราะบกพร5องต5อหน*าท่ี หรือไม5สุจริตต5อหน*าท่ี หรือหย5อน

ความสามารถ 
(๔) เป.นบุคคลล*มละลาย หรือเป.นบุคคลล*มละลายทุจริต 
(๕) เป.นคนไร*ความสามารถ หรือคนเสมือนไร*ความสามารถ 
(๖) ได*รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให*จําคุก เว*นแต5เป.นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได*กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๑/๕๑๓  การประชุมของคณะกรรมการต*องมีกรรมการมาประชุมไม5น*อย

กว5าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดเท5าท่ีมีอยู5 จึงจะเป.นองคOประชุม 
ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ*าประธานกรรมการไม5มาประชุมหรือไม5อาจ

ปฏิบัติหน*าท่ีได*ให*กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป.นประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให*ถือเสียงข*างมาก กรรมการคนหนึ่งให*มีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถ*าคะแนนเสียงเท5ากัน ให*ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป.น
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๑/๖๑๔  ให*คณะกรรมการมีอํานาจแต5งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา

และเสนอความเห็นหรือปฏิบัติการอย5างหนึ่งอย5างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได* 

                                                 
๑๑ มาตรา ๑๑/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๒ มาตรา ๑๑/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๓ มาตรา ๑๑/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔ มาตรา ๑๑/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให*นําความในมาตรา ๑๑/๕ มาใช*บังคับแก5การประชุมของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๑๑/๗๑๕  ในการปฏิบัติหน*าท่ีตามมาตรา ๑๑/๒ หรือมาตรา ๑๑/๖ 

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอาจเชิญบุคคลใดมาให*ข*อเท็จจริง คําอธิบายหรือความเห็นหรือ
ให*ส5งเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาได*ตามท่ีเห็นสมควร 

 
หมวด ๒ 

แบบมาตราชั่งตวงวัด 
   

 
มาตรา ๑๒  เครื่องชั่งตวงวัดต*องได*รับการตรวจสอบความเท่ียงกับแบบมาตราชั่ง

ตวงวัดตามพระราชบัญญัตินี้ 
แบบมาตราชั่งตวงวัดตามวรรคหนึ่ง ให*เรียกชื่อย5อว5า “แบบมาตรา” และแบ5ง

ออกเป.นแบบมาตราชั้นหนึ่ง แบบมาตราชั้นสอง และแบบมาตราชั้นสาม 
แบบมาตราชั้นหนึ่ง ได*แก5 แบบมาตราท่ีสํานักงานมาตราชั่งตวงวัดระหว5างประเทศ

กําหนดให*ใช*หรือรับรองความเท่ียงแล*ว 
แบบมาตราชั้นสอง ได*แก5 แบบมาตราท่ีได*ตรวจสอบความเท่ียงกับแบบมาตรา

ชั้นหนึ่งแล*ว 
แบบมาตราชั้นสาม ได*แก5 แบบมาตราท่ีได*ตรวจสอบความเท่ียงกับแบบมาตราชั้น

สองแล*ว 
 
มาตรา ๑๓  ให*รัฐมนตรีจัดให*มีแบบมาตราชั้นหนึ่งไว*สําหรับใช*ตรวจสอบความเท่ียง

ของแบบมาตราชั้นสอง 
ในกรณีท่ีไม5อาจจัดหาแบบมาตราชั้นหนึ่งชนิดใดได* ให*รัฐมนตรีจัดให*มีแบบมาตรา

ชั้นหนึ่งชนิดนั้นข้ึนได*ตามท่ีเห็นสมควร และให*ถือว5าแบบมาตราท่ีรัฐมนตรีจัดให*มีข้ึนนั้นเป.นแบบ
มาตราชั้นหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๔  ให*สํานักงานกลางจัดให*มีแบบมาตราชั้นสองไว*สําหรับใช*ตรวจสอบ

ความเท่ียงของแบบมาตราชั้นสาม 
 
มาตรา ๑๕  ให*สํานักงานกลางและสํานักงานสาขาจัดให*มีแบบมาตราชั้นสามไว*

สําหรับใช*ตรวจสอบความเท่ียงของเครื่องชั่งตวงวัด 
 

หมวด ๓ 
เครื่องชั่งตวงวัด 

                                                 
๑๕ มาตรา ๑๑/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

   
 

มาตรา ๑๖๑๖  ให*รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดชนิด
และลักษณะของเครื่องชั่งตวงวัด และรายละเอียดของวัสดุท่ีใช*ผลิตเครื่องชั่งตวงวัด 

 
มาตรา ๑๗  ผู*ใดจะประกอบธุรกิจในการผลิต นําเข*า ขาย ซ5อมเครื่องชั่งตวงวัดหรือ

ให*บริการชั่งตวงหรือวัด ต*องปฏิบัติตามหลักเกณฑOท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และต*องแจ*งต5อพนักงาน
เจ*าหน*าท่ี ณ สํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

เม่ือพนักงานเจ*าหน*าท่ีได*รับแจ*งตามวรรคหนึ่งและตรวจสอบว5าถูกต*องตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงแล*ว ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามแบบท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงให*แก5ผู*แจ*งภายในเจ็ดวันนับแต5วันท่ีได*รับแจ*ง 

ในกรณีท่ีการแจ*งเป.นไปโดยไม5ถูกต*อง ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีแจ*งให*แก*ไขให*ถูกต*อง
ภายในเจ็ดวันนับแต5วันท่ีพนักงานเจ*าหน*าท่ีได*รับแจ*ง ถ*าผู*แจ*งไม5แก*ไขให*ถูกต*องภายในเจ็ดวันนับแต5
วันท่ีผู*แจ*งได*รับแจ*งจากพนักงานเจ*าหน*าท่ี ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีมีอํานาจออกคําสั่งให*การแจ*งตาม
วรรคหนึ่งเป.นอันสิ้นผล 

ในกรณีท่ีผู*แจ*งได*แก*ไขให*ถูกต*องภายในเวลาท่ีกําหนดตามวรรคสาม ให*พนักงาน
เจ*าหน*าท่ีออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจให*แก5ผู*แจ*งภายในสามวันนับแต5วันท่ีได*รับแจ*งท่ี
ถูกต*อง 

ผู*ได*รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจต*องเสียค5าธรรมเนียมหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจและค5าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑO วิธีการ และอัตราท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง๑๗ 

 
มาตรา ๑๘  ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจสูญหายหรือถูกทําลาย ให*ผู*

ประกอบธุรกิจยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจภายในสิบห*าวันนับแต5วันทราบ
การสูญหายหรือถูกทําลาย 

 
มาตรา ๑๙  ผู*ประกอบธุรกิจต*องแสดงหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจหรือใบแทน

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจไว*ในท่ีเปSดเผยซ่ึงเห็นได*ง5าย ณ สถานท่ีผลิต สํานักงานนําเข*า 
สถานท่ีขาย สถานท่ีซ5อมเครื่องชั่งตวงวัด หรือสถานท่ีให*บริการชั่งตวงหรือวัด แล*วแต5กรณี เว*นแต5อยู5
ในระหว5างการขอรับใบแทนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๘ 

 
มาตรา ๑๙/๑๑๘  ผู*ประกอบธุรกิจผู*ใดไม5ชําระค5าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจตาม

มาตรา ๑๗ ภายในเวลาท่ีกําหนด หรือฝUาฝVนหรือไม5ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๔ 

                                                 
๑๖ มาตรา ๑๖ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๗ มาตรา ๑๗ วรรคห*า แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๑๘ มาตรา ๑๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให*อธิบดีหรือผู*ซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งพักใช*หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจได*ครั้งละไม5เกิน
สามสิบวันและจะต*องไม5เกินสองครั้งในเหตุอย5างเดียวกัน 

ผู*ประกอบธุรกิจซ่ึงถูกสั่งพักใช*หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจต*องหยุดประกอบ
ธุรกิจตามหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนั้น และในระหว5างถูกสั่งพักใช*หนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจจะขอรับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ไม5ได* 

 
มาตรา ๑๙/๒๑๙  ให*อธิบดีหรือผู*ซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งเพิกถอนหนังสือ

รับรองการประกอบธุรกิจในกรณีท่ีผู*ประกอบธุรกิจมีพฤติการณOอย5างหนึ่งอย5างใด ดังต5อไปนี้ 
(๑) ประกอบธุรกิจในระหว5างถูกสั่งพักใช*หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ 
(๒) เคยถูกสั่งพักใช*หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๙/๑ มาแล*วสอง

ครั้งและมีเหตุท่ีจะต*องถูกสั่งพักใช*หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจอีก 
(๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ หรือ 
(๔) ต*องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว5ากระทําความผิดตามมาตรา ๗๒ มาตรา ๗๔ มาตรา 

๗๕ มาตรา ๗๕/๑ มาตรา ๗๖ หรือมาตรา ๘๐ 
ผู*ถูกสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจจะขอรับหนังสือรับรองการ

ประกอบธุรกิจอีกได*เม่ือพ*นกําหนดสองป/นับแต5วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ 
แต5ผู*ท่ีเคยถูกสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจมาแล*วสองครั้งไม5ว5าด*วยเหตุใดจะขอรับ
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจอีกไม5ได* 

 
มาตรา ๑๙/๓๒๐  ในการพิจารณาสั่งพักใช*หรือเพิกถอนหนังสือรับรองการประกอบ

ธุรกิจตามมาตรา ๑๙/๑ หรือมาตรา ๑๙/๒ อธิบดีหรือผู*ซึ่งอธิบดีมอบหมายต*องเปSดโอกาสให*
ผู*ประกอบธุรกิจและพนักงานเจ*าหน*าท่ีท่ีเก่ียวข*องชี้แจงและแสดงหลักฐานประกอบคําชี้แจงของตน
ตามสมควร  

คําสั่งพักใช*หรือเพิกถอนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจให*ทําเป.นหนังสือพร*อมท้ัง
ระบุเหตุผลในการออกคําสั่งและแจ*งให*ผู*ประกอบธุรกิจทราบโดยทางไปรษณียOตอบรับหรือโดยวิธีให*
บุคคลนําไปส5ง 

ในกรณีท่ีได*แจ*งคําสั่งตามวรรคสองโดยวิธีส5งทางไปรษณียOตอบรับ ให*ถือว5า
ผู*ประกอบธุรกิจได*รับแจ*งเม่ือครบกําหนดเจ็ดวันนับแต5วันส5งสําหรับกรณีภายในประเทศ หรือเม่ือ
ครบกําหนดสิบห*าวันนับแต5วันส5งสําหรับกรณีส5งไปยังต5างประเทศ เว*นแต5จะมีการพิสูจนOได*ว5าไม5มีการ
ได*รับหรือได*รับก5อนหรือหลังจากวันนั้น 

ในกรณีท่ีได*แจ*งคําสั่งตามวรรคสองโดยวิธีให*บุคคลนําไปส5ง ถ*าไม5พบตัวผู*ประกอบ
ธุรกิจหรือผู*ประกอบธุรกิจไม5ยอมรับคําสั่ง ให*ปSดคําสั่งดังกล5าวไว*ในท่ีเปSดเผยซ่ึงเห็นได*ง5าย ณ สถาน
ประกอบธุรกิจของผู*ประกอบธุรกิจ และให*ถือว5าผู*ประกอบธุรกิจได*รับแจ*งคําสั่งนั้นแล*วต้ังแต5วันท่ีปSด
คําสั่ง 

 

                                                 
๑๙ มาตรา ๑๙/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๐ มาตรา ๑๙/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๐๒๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๑๒๒  ผู*ประกอบธุรกิจต*องประกอบกิจการให*ถูกต*องตามหลักเกณฑOท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีท่ีมีการฝUาฝVนหรือไม5ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให*อธิบดีหรือผู*ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

มีหนังสือแจ*งให*ผู*ประกอบธุรกิจปฏิบัติให*ถูกต*องภายในเวลาท่ีกําหนดซ่ึงต*องไม5เกินสามสิบวัน 
 
มาตรา ๒๑/๑๒๓  ให*ผู*ประกอบธุรกิจซ่ึงประสงคOจะผลิตหรือนําเข*าเครื่องชั่งตวงวัด

เพ่ือการใช*ในกิจการตามมาตรา ๒๕ ส5งเครื่องชั่งตวงวัดต*นแบบท่ีจะผลิตหรือนําเข*าพร*อมด*วยเอกสาร
ประกอบหรือส5งเอกสารแสดงต*นแบบของเครื่องชั่งตวงวัดนั้นท่ีได*รับการรับรองโดยสถาบันหรือ
องคOการชั่งตวงวัดของรัฐบาลต5างประเทศหรือระหว5างประเทศท่ีคณะกรรมการกําหนดต5อสํานักงาน
กลางเพ่ือให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีพิจารณาให*ความเห็นชอบ และเครื่องชั่งตวงวัดท่ีผลิตหรือนําเข*านั้น
จะต*องเป.นไปตามต*นแบบท่ีได*รับความเห็นชอบแล*ว 

การยื่นต*นแบบและการให*ความเห็นชอบต*นแบบของพนักงานเจ*าหน*าท่ีให*เป.นไป
ตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด โดย
ในประกาศดังกล5าวให*กําหนดเวลาในการพิจารณาให*ความเห็นชอบไว*ด*วย 

 
มาตรา ๒๒  ให*ผู*ประกอบธุรกิจในการให*บริการชั่ง ตวงหรือวัดออกหนังสือแสดงผล

การชั่ง การตวงหรือการวัดให*แก5ผู*ขอรับบริการชั่ง ตวงหรือวัดทุกครั้ง ในหนังสือดังกล5าวให*มีลายมือ
ชื่อผู*ควบคุมการชั่ง การตวงหรือการวัด พร*อมท้ังระบุวัน เวลาและสถานท่ีท่ีทําการชั่ง ตวงหรือวัดด*วย 

 
มาตรา ๒๓  อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดข*อปฏิบัติในการบํารุงรักษาเครื่องชั่งตวงวัด 

และการให*บริการชั่ง ตวงหรือวัด เพ่ือให*ผู*ประกอบธุรกิจการให*บริการชั่ง ตวงหรือวัดหรือผู*ควบคุม
การชั่ง การตวงหรือการวัดถือปฏิบัติ 

ในกรณีท่ีมีการปฏิบัติผิดข*อปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให*อธิบดีหรือผู*ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย
สั่งเป.นหนังสือให*ทําการแก*ไขหรือปฏิบัติให*ถูกต*องภายในเวลาท่ีกําหนด 

 
มาตรา ๒๔  ห*ามมิให*ผู*ประกอบธุรกิจในการขายเครื่องชั่งตวงวัดขายหรือจําหน5าย

เครื่องชั่งตวงวัดท่ีไม5มีการให*คํารับรองตามมาตรา ๓๐ หรือท่ีคํารับรองสิ้นอายุแล*วตามมาตรา ๓๓ 
เว*นแต5เครื่องชั่งตวงวัดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดให*ยกเว*นการให*คํารับรองตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง 

 
มาตรา ๒๕  ในการซ้ือขายหรือแลกเปลี่ยนสินค*ากับผู*อ่ืน หรือการให*บริการชั่ง ตวง

หรือวัด หรือการใช*เครื่องชั่งตวงวัดเพ่ือประโยชนOในการคํานวณค5าตอบแทน ค5าภาษีอากรและ
ค5าธรรมเนียม ห*ามมิให*ผู*ใดใช*เครื่องชั่งตวงวัดท่ีไม5มีการให*คํารับรองตามมาตรา ๓๐ หรือท่ีคํารับรอง

                                                 
๒๑ มาตรา ๒๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๒ มาตรา ๒๑ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๓ มาตรา ๒๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

สิ้นอายุแล*วตามมาตรา ๓๓ ไม5ว5าจะเป.นเครื่องชั่งตวงวัดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดให*ยกเว*นการให*คํา
รับรองตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือไม5ก็ตาม 

รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดข*อปฏิบัติเก่ียวกับการใช*เครื่องชั่งตวงวัดเพ่ือให*
ผู*ใช*เครื่องชั่งตวงวัดถือปฏิบัติ 

 
มาตรา ๒๖๒๔  ความเท่ียงของเครื่องชั่งตวงวัดท่ีใช*ในกิจการตามมาตรา ๒๕ ต*องอยู5

ภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๒๗๒๕  ในกรณีท่ีมีการเคลื่อนย*ายเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู5กับท่ีตามท่ี

รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และเป.นเครื่องชั่งตวงวัดที่มีการให*คํารับรองแล*ว
ให*ผู*ครอบครองเครื่องชั่งตวงวัดมีหนังสือแจ*งต5อสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาภายในสิบห*าวัน
นับแต5วันท่ีติดต้ังเสร็จเพ่ือให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีตรวจสอบและให*คํารับรองใหม5 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีท่ีผู*ผลิต ผู*นําเข*า ผู*ขาย ผู*ซ5อมเครื่องชั่งตวงวัดหรือผู*ให*บริการ

ชั่ง ตวงหรือวัด เปลี่ยนแปลงสถานท่ีผลิต สํานักงานนําเข*า สถานท่ีขาย สถานท่ีซ5อมเครื่องชั่งตวงวัด
หรือสถานท่ีให*บริการชั่ง ตวงหรือวัด หรือมีสถานท่ีผลิต สํานักงานนําเข*า สถานท่ีขาย สถานท่ีซ5อม
เครื่องชั่งตวงวัดหรือสถานท่ีให*บริการชั่ง ตวงหรือวัดหลายแห5ง ต*องแจ*งการเปลี่ยนแปลงหรือการ
ประกอบกิจการสําหรับสถานท่ีหรือสํานักงานนั้น ๆ ทุกแห5ง 

ในกรณีท่ีผู*ผลิต ผู*นําเข*า ผู*ขาย ผู*ซ5อมเครื่องชั่งตวงวัดหรือผู*ให*บริการชั่งตวงหรือวัด
มีสถานท่ีเก็บเครื่องชั่งตวงวัด ณ สถานท่ีอ่ืนนอกจากสถานท่ีผลิต สํานักงานนําเข*า สถานท่ีขาย 
สถานท่ีซ5อมเครื่องชั่งตวงวัดหรือสถานท่ีให*บริการชั่ง ตวงหรือวัด ต*องแจ*งสถานท่ีเก็บนั้นด*วยทุกแห5ง 

 
หมวด ๔ 

การให*คํารับรอง 
   

 
มาตรา ๒๙  เครื่องชั่งตวงวัดต*องได*รับการตรวจสอบและได*รับคํารับรองของ

พนักงานเจ*าหน*าท่ี 
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิให*ใช*บังคับแก5เครื่องชั่งตวงวัดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดให*

ยกเว*นการให*คํารับรอง 
 
มาตรา ๓๐๒๖  การตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ให*ดําเนินการโดยตรวจสอบเทียบกับ

แบบมาตรา เม่ือตรวจสอบเห็นว5าถูกต*องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง และประกาศท่ีออกตาม
พระราชบัญญัตินี้แล*วให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีให*คํารับรอง 

การให*คํารับรองให*กระทําโดยวิธีดังนี้ 
                                                 

๒๔ มาตรา ๒๖ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๕ มาตรา ๒๗ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๖ มาตรา ๓๐ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) ประทับหรือแสดงเครื่องหมายคํารับรองของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา
ท่ีเครื่องชั่งตวงวัดทุกเครื่อง 

(๒) นอกจากวิธีตาม (๑) อธิบดีอาจกําหนดให*มีหนังสือสําคัญแสดงการให*คํารับรอง
ประจําเครื่องชั่งตวงวัดชนิดใดชนิดหนึ่งร5วมด*วยก็ได* แต5ในกรณีเครื่องชั่งตวงวัดท่ีโดยสภาพไม5สามารถ
ประทับหรือแสดงเครื่องหมายคํารับรองได* หรือเม่ือประทับหรือแสดงเครื่องหมายคํารับรองแล*ว จะ
ทําให*เกิดความเสียหายแก5เครื่องชั่งตวงวัดนั้น ให*ออกหนังสือสําคัญแสดงการให*คํารับรองแทน 

หนังสือสําคัญแสดงการให*คํารับรองจะทําเป.นแถบผนึกติดไว*ท่ีเครื่องชั่งตวงวัดก็ได* 
และในกรณีเครื่องชั่งตวงวัดท่ีใช*ด*วยกันเป.นชุดจะออกหนังสือสําคัญแสดงการให*คํารับรองรวมกันเป.น
ฉบับเดียวก็ได* 

เครื่องหมายคํารับรองให*เป.นไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และหนังสือสําคัญ
แสดงการให*คํารับรองให*เป.นไปตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๑  เพ่ือประโยชนOในการพิจารณาให*คํารับรอง อธิบดีอาจขอให*ส5วนราชการ 

หน5วยงานของรัฐ องคOการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสํานักงาน หรือองคOการชั่งตวงวัดของรัฐ
ต5างประเทศหรือระหว5างประเทศ ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด และให*คํารับรองได*ตามหลักเกณฑO 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด และให*ถือว5าเป.นการตรวจสอบเทียบกับแบบมาตราและการให*คํา
รับรองตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๒๒๗  คํารับรองเครื่องชั่งตวงวัดมีสองอย5าง คํารับรองสําหรับเครื่องชั่งตวง

วัดท่ียังไม5เคยให*คํารับรองมาก5อนให*เรียกว5าคํารับรองชั้นแรก คํารับรองซํ้าภายหลังการให*คํารับรอง
ชั้นแรกแล*วให*เรียกว5าคํารับรองชั้นหลัง การให*คํารับรองชั้นแรกและการให*คํารับรองชั้นหลังนั้น 
ความเท่ียงของเครื่องชั่งตวงวัดต*องอยู5ภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามมาตรา ๒๖ 

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดห*ามการให*คํา
รับรองชั้นหลังสําหรับเครื่องชั่งตวงวัดชนิดใดก็ได* 

 
มาตรา ๓๓๒๘  คํารับรองสําหรับเครื่องชั่งตวงวัดชนิดใดให*มีอายุเท5าใดให*เป.นไป

ตามท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด ในการให*คํารับรอง ให*พนักงาน
เจ*าหน*าท่ีประทับหรือแสดงวันสิ้นอายุของคํารับรองไว*ท่ีเครื่องชั่งตวงวัดและท่ีหนังสือสําคัญแสดงการ
ให*คํารับรองสําหรับเครื่องชั่งตวงวัดนั้น 

ในกรณีท่ีคํารับรองท่ีออกให*สําหรับเครื่องชั่งตวงวัดใดจะสิ้นอายุตามท่ีกําหนดใน
วรรคหนึ่ง ให*ยื่นคําขอเพ่ือการตรวจสอบและให*คํารับรองชั้นหลังแก5เครื่องชั่งตวงวัดดังกล5าวก5อนสิ้น
อายุคํารับรองไม5น*อยกว5าสามสิบวัน โดยให*นับอายุของคํารับรองชั้นหลังต5อจากวันสิ้นอายุและเม่ือได*
ยื่นคําขอแล*วให*ผู*ยื่นคําขอใช*เครื่องชั่งตวงวัดนั้นได*ต5อไปจนกว5าพนักงานเจ*าหน*าท่ีจะไม5ออกคํารับรองให* 

 
มาตรา ๓๔  ให*ผู*ประกอบธุรกิจต5อไปนี้นําเครื่องชั่งตวงวัดมาให*พนักงานเจ*าหน*าท่ี

ตรวจสอบ เพ่ือให*คํารับรองตามมาตรา ๓๐ ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๖ 
                                                 

๒๗ มาตรา ๓๒ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๘ มาตรา ๓๓ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) ผู*ผลิตเครื่องชั่งตวงวัด เว*นแต5กรณีผลิตเพ่ือการส5งออกตามมาตรา ๖๕ 
(๒) ผู*นําเข*าเครื่องชั่งตวงวัดท่ีไม5มีการให*คํารับรอง 
(๓) ผู*ขายเครื่องชั่งตวงวัดท่ีได*เครื่องชั่งตวงวัดท่ีไม5มีการให*คํารับรองมาไว*ในครอบครอง 
(๔) ผู*ซ5อมเครื่องชั่งตวงวัด 
 
มาตรา ๓๕  ผู*ใดนําเครื่องชั่งตวงวัดท่ีมิใช5เป.นเครื่องชั่งตวงวัดท่ีรัฐมนตรีประกาศ

กําหนดให*ยกเว*นตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง เข*ามาในราชอาณาจักร ก5อนรับมอบเครื่องชั่งตวงวัดนั้น
ไปจากพนักงานเจ*าหน*าท่ีตามกฎหมายว5าด*วยศุลกากรต*องปฏิบัติตามหลักเกณฑOและวิธีการท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควร จะประกาศกําหนดให*ผู*นําเครื่องชั่งตวงวัดใดเข*ามาใน
ราชอาณาจักรโดยไม5ต*องปฏิบัติตามวรรคหนึ่งก็ได* 

 
มาตรา ๓๖  การขอให*ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดเพ่ือให*คํารับรองตามมาตรา ๓๔ 

ให*ยื่นคําขอต5อพนักงานเจ*าหน*าท่ี ณ สํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา 
ในกรณีตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๒) ให*ยื่นคําขอก5อนนําเครื่องชั่งตวงวัด

ออกจําหน5าย แต5อย5างช*าต*องไม5เกินสามสิบวันนับแต5วันท่ีผลิตหรือรับมอบไปจากพนักงานเจ*าหน*าท่ี
ตามกฎหมายว5าด*วยศุลกากร 

ในกรณีตามมาตรา ๓๔ (๓) ให*ยื่นคําขอก5อนนําเครื่องชั่งตวงวัดออกจําหน5ายแต5
อย5างช*าต*องไม5เกินสามสิบวันนับแต5วันท่ีได*เครื่องชั่งตวงวัดมาไว*ในครอบครอง 

ในกรณีตามมาตรา ๓๔ (๔) ให*ยื่นคําขอก5อนส5งมอบเครื่องชั่งตวงวัดให*เจ*าของ หรือ
ก5อนนําเครื่องชั่งตวงวัดออกจําหน5าย แต5อย5างช*าต*องไม5เกินสามสิบวันนับแต5วันซ5อมเสร็จ 

ระยะเวลาท่ีกําหนดในมาตรานี้ ให*อธิบดีหรือผู*ซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจขยายได*
ตามความจําเป.นเม่ือมีคําขอ 

 
มาตรา ๓๗  ผู*ครอบครองเครื่องชั่งตวงวัดท่ีไม5มีการให*คํารับรองต*องยื่นคําขอให*ทํา

การตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดเพ่ือให*คํารับรองต5อพนักงานเจ*าหน*าท่ี ณ สํานักงานกลางหรือสํานักงาน
สาขา ภายในสามสิบวันนับแต5วันท่ีได*เครื่องชั่งตวงวัดมาไว*ในครอบครอง 

ระยะเวลาท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง ให*อธิบดีหรือผู*ซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจขยายได*
ตามความจําเป.นเม่ือมีคําขอ 

 
มาตรา ๓๘  ในกรณีเครื่องชั่งตวงวัดท่ีจะต*องตรวจสอบติดตรึงกับท่ีหรือยากแก5การ

เคลื่อนย*ายหรือมีจํานวนมาก ผู*ยื่นคําขอจะขอให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีไปตรวจสอบนอกสถานท่ี
สํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาก็ได* โดยเสียค5าทําการให*แก5พนักงานเจ*าหน*าท่ีผู*ปฏิบัติงานตาม
อัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และจ5ายค5าพาหนะเดินทางให*แก5พนักงานเจ*าหน*าท่ีเท5าท่ีจําเป.นและใช*
จ5ายไปจริง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๙๒๙  ในกรณีท่ีปรากฏว5าเครื่องชั่งตวงวัดใดท่ีขอให*พนักงานเจ*าหน*าท่ี
ตรวจสอบเพ่ือให*คํารับรอง เป.นเครื่องชั่งตวงวัดท่ีไม5ถูกต*องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือ
ประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ เม่ือพนักงานเจ*าหน*าท่ีเห็นว5าพอจะแก*ไขให*ถูกต*องได*ให*สั่งให*
ผู*ยื่นคําขอแก*ไขให*ถูกต*องแล*วตรวจสอบใหม5 

ในกรณีท่ีพนักงานเจ*าหน*าท่ีเห็นว5าเครื่องชั่งตวงวัดนั้นไม5สามารถแก*ไขให*ถูกต*องได*
ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีมีอํานาจทําลายเครื่องชั่งตวงวัดนั้น หรือกระทําการอย5างใด ๆ เพ่ือมิให*เครื่องชั่ง
ตวงวัดนั้นใช*ได*ต5อไป ถ*าเครื่องชั่งตวงวัดนั้นมีเครื่องหมายคํารับรองประทับหรือแสดงอยู5แล*ว ให*
พนักงานเจ*าหน*าท่ีมีอํานาจทําลายเครื่องหมายคํารับรองหรือประทับเครื่องหมายแสดงว5าคํารับรอง
เดิมใช*ไม5ได*แล*ว 

เครื่องหมายแสดงว5าคํารับรองเดิมใช*ไม5ได*แล*ว ให*เป.นไปตามแบบท่ีอธิบดีประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๔๐  ให*ผู*ผลิต ผู*นําเข*าหรือผู*ซ5อมเครื่องชั่งตวงวัดมีเครื่องหมายเฉพาะตัว 

และให*ประทับหรือแสดงเครื่องหมายนั้นไว*ท่ีเครื่องชั่งตวงวัดก5อนขอให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีตรวจสอบ
เพ่ือให*คํารับรอง 

ในกรณีท่ีเครื่องชั่งตวงวัดซ่ึงโดยสภาพไม5สามารถประทับหรือแสดงเครื่องหมาย
เฉพาะตัวได* หรือเมื่อประทับหรือแสดงเครื่องหมายเฉพาะตัวแล*ว จะทําให*เกิดความเสียหายแก5
เครื่องชั่งตวงวัดนั้น การประทับหรือแสดงเครื่องหมายดังกล5าวจะกระทําด*วยวิธีอ่ืนแทนก็ได* 

การประทับหรือแสดงเครื่องหมายเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให*เป.นไป
ตามระเบียบของสํานักงานกลาง 

เครื่องหมายเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่ง ให*จดทะเบียนไว* ท่ีสํานักงานกลางหรือ
สํานักงานสาขาตามหลักเกณฑOและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และห*ามมิให*สํานักงานกลางและ
สํานักงานสาขารับจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัวท่ีเหมือนหรือคล*ายกับเครื่องหมายเฉพาะตัวท่ี
บุคคลอ่ืนได*แจ*งไว*ก5อนแล*วหรือท่ีมีลักษณะต*องห*ามตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๑  ผู*ผลิตหรือผู*ซ5อมเครื่องชั่งตวงวัดจะขออนุญาตต5ออธิบดีหรือผู*ซ่ึงอธิบดี

มอบหมาย เพ่ือให*ผู*ผลิตหรือผู*ซ5อมเป.นผู*ตรวจสอบและให*คํารับรองเครื่องชั่งตวงวัดท่ีตนผลิตหรือซ5อม
ก็ได* 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให*เป.นไปตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไข
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกล5าวให*กําหนดเวลาในการพิจารณาอนุญาตไว*ด*วย 

 
มาตรา ๔๒  ผู*รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ต*องตรวจสอบและให*คํารับรองเครื่อง

ชั่งตวงวัดท่ีตนผลิตหรือซ5อมตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ีสํานักงานกลางกําหนด 
 
มาตรา ๔๓  ใบอนุญาตให*ใช*ได*ภายในระยะเวลาที่ระบุไว*ในใบอนุญาต แต5ต*อง

ไม5เกินคราวละห*าป/นับแต5วันออกใบอนุญาต ถ*าผู*รับใบอนุญาตประสงคOจะขอต5ออายุใบอนุญาต ให*ยื่น

                                                 
๒๙ มาตรา ๓๙ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

คําขอก5อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได*ยื่นคําขอแล*วให*ทําการตามใบอนุญาตต5อไปได*จนกว5าอธิบดี
หรือผู*ซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะสั่งไม5ต5ออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอต5ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให*เป.นไปตามหลักเกณฑO วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๔๓๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๕  ใบอนุญาตให*ใช*ได*เฉพาะตัวผู*รับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๔๖๓๑  ผู*รับใบอนุญาตผู*ใดฝUาฝVนหรือไม5ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือ

เง่ือนไขในการอนุญาตท่ีกําหนดในกฎกระทรวง อธิบดีหรือผู*ซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งพักใช*
ใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไม5เกินสามสิบวัน และจะต*องไม5เกินสองครั้งในเหตุอย5างเดียวกัน 

ผู*รับใบอนุญาตซ่ึงถูกสั่งพักใช*ใบอนุญาตต*องหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น 
และในระหว5างถูกสั่งพักใช*ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ไม5ได* 

 
มาตรา ๔๗๓๒  ให*อธิบดีหรือผู*ซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ในกรณีท่ีผู*รับใบอนุญาตมีพฤติการณOอย5างหนึ่งอย5างใด ดังต5อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและให*คํารับรองเครื่องชั่งตวงวัดท่ีตนผลิตหรือซ5อมในระหว5างถูกสั่ง

พักใช*ใบอนุญาต 
(๒) เคยถูกสั่งพักใช*ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ มาแล*วสองครั้ง และมีเหตุท่ีจะต*องถูก

สั่งพักใช*ใบอนุญาตอีก 
(๓) ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๙/๒ หรือ 
(๔) ต*องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว5ากระทําความผิดตามมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๕/๑ 

มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ หรือมาตรา ๘๐ 
ผู*ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตอีกได*เม่ือพ*นกําหนดสองป/นับแต5วันท่ี

ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แต5ผู*ท่ีเคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมาแล*วสองครั้งไม5ว5าด*วยเหตุใดจะขอรับ
ใบอนุญาตอีกไม5ได* 

 
มาตรา ๔๘๓๓  ในการพิจารณาสั่งพักใช*หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ หรือ

มาตรา ๔๗ อธิบดีหรือผู*ซ่ึงอธิบดีมอบหมายต*องเปSดโอกาสให*ผู*รับใบอนุญาตและพนักงานเจ*าหน*าท่ีท่ี
เก่ียวข*องชี้แจงและแสดงหลักฐานประกอบคําชี้แจงของตนตามสมควร 

คําสั่งพักใช*หรือเพิกถอนใบอนุญาตให*ทําเป.นหนังสือพร*อมท้ังระบุเหตุผลในการออก
คําสั่งและแจ*งให*ผู*รับใบอนุญาตทราบโดยทางไปรษณียOตอบรับหรือโดยวิธีให*บุคคลนําไปส5ง 

                                                 
๓๐ มาตรา ๔๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓๑ มาตรา ๔๖ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓๒ มาตรา ๔๗ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓๓ มาตรา ๔๘ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีได*แจ*งคําสั่งตามวรรคสองโดยวิธีส5งทางไปรษณียOตอบรับ ให*ถือว5าผู*รับ
ใบอนุญาตได*รับแจ*งเม่ือครบกําหนดเจ็ดวันนับแต5วันส5งสําหรับกรณีภายในประเทศ หรือเม่ือครบ
กําหนดสิบห*าวันนับแต5วันส5งสําหรับกรณีส5งไปยังต5างประเทศ เว*นแต5จะมีการพิสูจนOได*ว5าไม5มีการ
ได*รับหรือได*รับก5อนหรือหลังจากวันนั้น 

ในกรณีท่ีได*แจ*งคําสั่งตามวรรคสองโดยวิธีให*บุคคลนําไปส5ง ถ*าไม5พบตัวผู*รับ
ใบอนุญาตหรือผู*รับใบอนุญาตไม5ยอมรับคําสั่ง ให*ปSดคําสั่งดังกล5าวไว*ในท่ีเปSดเผยซ่ึงเห็นได*ง5าย ณ 
สถานท่ีผลิตหรือซ5อมเครื่องชั่งตวงวัดของผู*รับใบอนุญาต และให*ถือว5าผู*รับใบอนุญาตได*รับแจ*งคําสั่ง
นั้นแล*วต้ังแต5วันท่ีปSดคําสั่ง 

 
มาตรา ๔๙๓๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๐  ถ*าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในระหว5างท่ีใบอนุญาตยังไม5สิ้น

อายุ ให*ผู*รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห*าวันนับแต5วันท่ีทราบการสูญหาย
หรือถูกทําลายดังกล5าว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให*เป.นไปตามหลักเกณฑO
และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๑  ผู*รับใบอนุญาตต*องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว*ในท่ี

เปSดเผยซ่ึงเห็นได*ง5าย ณ สถานท่ีผลิตหรือซ5อมเครื่องชั่งตวงวัดของผู*รับใบอนุญาตเว*นแต5อยู5ในระหว5าง
การขอรับใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๐ 

 
หมวด ๕ 

อํานาจหน*าท่ีของนายตรวจชั่งตวงวัด 
   

 
มาตรา ๕๒  ในการปฏิบัติหน*าท่ี ให*นายตรวจชั่งตวงวัดมีอํานาจ 
(๑) เข*าไปในสถานท่ีผลิต สถานท่ีขาย หรือสถานท่ีเก็บเครื่องชั่งตวงวัดหรือสินค*าหีบ

ห5อชนิดท่ีรัฐมนตรีกําหนดให*ผู*บรรจุต*องปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ ในระหว5างเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบ
เครื่องชั่งตวงวัดหรือสินค*าหีบห5อนั้น 

(๒) เข*าไปในสถานท่ีใด ๆ เพ่ือตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดท่ีใช*ในกิจการดังระบุไว*ใน
มาตรา ๒๕ 

(๓) ค*นสถานท่ีหรือยานพาหนะใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว5ามีการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือท่ีเป.นความผิดตามมาตรา ๒๗๐ หรือมาตรา ๒๗๑ แห5งประมวลกฎหมาย
อาญา ในเวลาระหว5างพระอาทิตยOข้ึนถึงพระอาทิตยOตก หรือในเวลาทําการงาน และกรณีมีเหตุอันควร
เชื่อได*ว5าหากเนิ่นช*ากว5าจะเอาหมายค*นมาได*จะมีการยักย*าย ซุกซ5อน หรือทําลายเครื่องชั่งตวงวัด 

                                                 
๓๔ มาตรา ๔๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หรือสินค*าหีบห5อท่ีเก่ียวข*องกับการกระทําความผิด และการค*นในเวลาดังกล5าวข*างต*นยังไม5แล*วเสร็จ
จะกระทําต5อไปก็ได* 

(๔) ยึดหรืออายัดเครื่องชั่งตวงวัดหรือสินค*าหีบห5อท่ีเก่ียวข*องกับการกระทําความผิด
ท่ีบัญญัติไว*ใน (๓) 

ในการปฏิบัติหน*าท่ีตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) นายตรวจชั่งตวงวัดจะนําข*าราชการ
หรือลูกจ*างในสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาไปช5วยปฏิบัติงานด*วยก็ได* 

 
มาตรา ๕๓  เครื่องชั่งตวงวัดที่ยึดหรืออายัดไว*ตามมาตรา ๕๒ (๔) หากปรากฏว5า

ไม5จําเป.นต*องใช*เป.นพยานหลักฐานในการดําเนินคดี ให*สํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาส5งคืนหรือ
ถอนการอายัดเครื่องชั่งตวงวัดนั้นภายในสามสิบวันนับแต5วันท่ียึดหรืออายัด 

เครื่องชั่งตวงวัดท่ียึดไว*ตามวรรคหนึ่ง ถ*าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม5ฟXองคดี หรือ
ศาลไม5พิพากษาให*ริบและผู*เป.นเจ*าของหรือผู*ครอบครองมิได*ขอรับคืนภายในกําหนดหนึ่งร*อยยี่สิบวัน
นับแต5วันท่ีมีคําสั่งเด็ดขาดไม5ฟXองคดีหรือวันท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด แล*วแต5กรณี ให*ตกเป.นของ
กรมการค*าภายใน*และให*จัดการตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 

เครื่องชั่งตวงวัดท่ีอายัดไว*ตามวรรคหนึ่ง ถ*าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม5ฟXองคดี
หรือศาลไม5พิพากษาให*ริบ ให*นายตรวจชั่งตวงวัดถอนการอายัดโดยมิชักช*า 

 
มาตรา ๕๔  สินค*าหีบห5อท่ียึดหรืออายัดไว*ตามมาตรา ๕๒ (๔) นายตรวจชั่งตวงวัด

มีอํานาจสั่งให*เจ*าของหรือผู*ครอบครองแก*ไขหีบห5อนั้นให*ถูกต*อง หรือจะสั่งให*ทําลายหีบห5อของสินค*า
นั้นแล*วคืนสินค*าให*แก5เจ*าของหรือผู*ครอบครองก็ได* 

ในกรณีท่ีเจ*าของหรือผู*ครอบครองไม5ปฏิบัติตามคําสั่งของนายตรวจชั่งตวงวัดตาม
วรรคหนึ่ง นายตรวจชั่งตวงวัดมีอํานาจทําลายหีบห5อของสินค*านั้น แล*วคืนสินค*าให*แก5เจ*าของหรือ
ผู*ครอบครอง โดยเจ*าของหรือผู*ครอบครองเป.นผู*เสียค5าใช*จ5ายในการคืนสินค*านั้น แต5ในกรณีทําลาย
หีบห5อแล*ว ถ*าสินค*านั้นโดยสภาพไม5อาจคืนได*จะแจ*งให*เจ*าของหรือผู*ครอบครองถ5ายสินค*าจากหีบห5อ
นั้นแล*วนําสินค*าคืนไปภายในเวลาท่ีกําหนดแต5ต*องไม5น*อยกว5าสามสิบวันนับแต5วันท่ีแจ*ง หากเจ*าของ
หรือผู*ครอบครองไม5ปฏิบัติตาม ให*สินค*านั้นตกเป.นของกรมการค*าภายใน*และให*จัดการตามระเบียบ
ท่ีอธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๕๕  เครื่องชั่งตวงวัดหรือสินค*าหีบห5อท่ียึดไว*ตามมาตรา ๕๒ (๔) ถ*าขณะยึด

ไม5ปรากฏเจ*าของหรือผู*ครอบครองและไม5มีผู*ใดมาแสดงตนเป.นเจ*าของหรือผู*ครอบครองภายในเก*า
สิบวันนับแต5วันท่ียึด ให*ตกเป.นของกรมการค*าภายใน*และให*จัดการตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๕๖  สินค*าหีบห5อท่ียึดไว*ตามมาตรา ๕๒ (๔) ถ*าเป.นของเสียง5ายหรือถ*าเก็บ

รักษาไว*จะเป.นการเสี่ยงต5อความเสียหาย หรือจะเสียค5าใช*จ5ายในการเก็บรักษาเกินสมควร อธิบดีหรือ
ผู*ซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะจัดการขายหรือจําหน5ายสินค*าหีบห5อนั้นก5อนถึงกําหนดตามมาตรา ๕๕ ก็ได* 
ได*เงินเป.นจํานวนสุทธิเท5าใดให*ยึดไว*แทนสินค*าหีบห5อนั้น 

การขายหรือจําหน5ายสินค*าหีบห5อตามวรรคหนึ่ง ให*เป.นไปตามระเบียบท่ีอธิบดี
กําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๕๗๓๕  ในกรณีท่ีนายตรวจชั่งตวงวัดตรวจพบเครื่องชั่งตวงวัดท่ีไม5ถูกต*อง

ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเครื่องชั่งตวงวัดมี
ความเท่ียงของเครื่องผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามมาตรา ๒๖ นายตรวจชั่งตวงวัดมีอํานาจ
ทําลายเครื่องหมายคํารับรองและทําเครื่องหมายห*ามใช*เครื่องชั่งตวงวัดนั้นจนกว5าจะได*มีการแก*ไขให*
ถูกต*องและนําไปให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีตรวจสอบเพ่ือให*คํารับรองใหม5 หรือยึดเครื่องชั่งตวงวัดนั้นแล*ว
นําส5งสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา 

เครื่องชั่งตวงวัดท่ียึดไว*ตามวรรคหนึ่ง หากไม5ปรากฏเจ*าของหรือผู*ครอบครองหรือ
หากเจ*าของหรือผู*ครอบครองมิได*ขอรับคืนภายในเก*าสิบวันนับแต5วันท่ียึด ให*เครื่องชั่งตวงวัดนั้นตก
เป.นของกรมการค*าภายในและให*จัดการตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 

เครื่องชั่งตวงวัดท่ียึดไว*ตามวรรคหนึ่ง หากเจ*าของหรือผู*ครอบครองมาขอรับคืน
ภายในกําหนดเก*าสิบวันนับแต5วันท่ียึด ให*สํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาคืนเครื่องชั่งตวงวัดนั้น
ให*แก5เจ*าของหรือผู*ครอบครองเพ่ือนําไปแก*ไขให*ถูกต*อง  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑOและวิธีการท่ีอธิบดี
กําหนด แต5ถ*าสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาพิจารณาเห็นว5า เครื่องชั่งตวงวัดนั้นไม5สามารถแก*ไข
ให*ถูกต*องได*หรือมีสภาพไม5สมควรจะใช*เป.นเครื่องชั่งตวงวัดต5อไป ให*กระทําการอย5างใด ๆ เพ่ือมิให*
เครื่องชั่งตวงวัดนั้นใช*ได*ต5อไป แล*วจึงคืนให*แก5เจ*าของหรือผู*ครอบครอง 

เครื่องหมายห*ามใช*เครื่องชั่งตวงวัด ให*เป.นไปตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๕๗/๑๓๖  ห*ามผู*ใดถอน ทําลาย หรือทําให*เสียหายซ่ึงเครื่องหมายคํารับรอง

เครื่องหมายหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีนายตรวจชั่งตวงวัดทําไว*เพ่ือแสดงการยึดหรืออายัดตามมาตรา ๕๒ (๔) 
หรือเครื่องหมายห*ามใช*เครื่องชั่งตวงวัดตามมาตรา ๕๗ เว*นแต5ได*รับอนุญาตจากพนักงานเจ*าหน*าท่ี 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งให*เป.นไปตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๕๘  ในการปฏิบัติหน*าท่ีของนายตรวจชั่งตวงวัดตามมาตรา ๕๒ ให*บุคคลซ่ึง

เก่ียวข*องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
มาตรา ๕๙  ในการปฏิบัติหน*าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ นายตรวจชั่งตวงวัดต*องแสดง

บัตรประจําตัวต5อบุคคลซ่ึงเก่ียวข*อง 
บัตรประจําตัวนายตรวจชั่งตวงวัด ให*เป.นไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖๐  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให*นายตรวจชั่งตวงวัดเป.นเจ*า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

                                                 
๓๕ มาตรา ๕๗ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓๖ มาตรา ๕๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๖๑  เพ่ือประโยชนOในการจับกุมและปราบปรามผู*กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให*นายตรวจชั่งตวงวัดเป.นพนักงานฝUายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

 
หมวด ๖ 

สินค*าหีบห5อ 
   

 
มาตรา ๖๒  รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดชนิดของสินค*าหีบห5อท่ีผู*บรรจุต*อง 
(๑) แสดงปริมาณของสินค*าท่ีหีบห5อ 
(๒) แสดงปริมาณของสินค*าตามหลักเกณฑOและวิธีการท่ีกําหนด หรือ 
(๓) บรรจุสินค*าตามปริมาณท่ีกําหนด 
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให*ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให*มีผลใช*บังคับนับแต5

วันท่ีรัฐมนตรีกําหนด แต5ต*องไม5น*อยกว5าหกสิบวันนับแต5วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๖๓  การแสดงปริมาณของสินค*าตามมาตรา ๖๒ หรือท่ีผู*บรรจุแสดงไว*ท่ีหีบ

ห5อต*องแสดงให*ถูกต*องตรงกับปริมาณของสินค*าในหีบห5อ 
การแสดงปริมาณของสินค*าท่ีหีบห5อโดยคลาดเคลื่อนไม5เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด

ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ให*ถือว5าเป.นการแสดงปริมาณท่ีถูกต*อง 
การตรวจสอบความถูกต*องของการแสดงปริมาณของสินค*าตามวรรคหนึ่ง ให*เป.นไป

ตามหลักเกณฑOและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด๓๗ 
 
มาตรา ๖๔  บรรดาสินค*าหีบห5อท่ีนําเข*ามาในราชอาณาจักรท่ีแสดงปริมาณของ

สินค*าตามมาตราชั่งตวงวัดของต5างประเทศ ผู*นําเข*าต*องแสดงปริมาณของสินค*าตามมาตราชั่งตวงวัด
ตามพระราชบัญญัตินี้ และตามวิธีการและอัตราเปรียบเทียบมาตราชั่งตวงวัดของต5างประเทศกับ
มาตราชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

การแสดงปริมาณของสินค*าตามวรรคหนึ่ง ให*กระทําก5อนรับมอบสินค*าไปจาก
พนักงานเจ*าหน*าท่ีตามกฎหมายว5าด*วยศุลกากร เว*นแต5อธิบดีหรือผู*ซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะอนุญาตให*
กระทําภายหลังตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนด 

 
หมวด ๗ 

เครื่องชั่งตวงวัดเพ่ือการส5งออก 
   

 

                                                 
๓๗ มาตรา ๖๓ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๖๕  ผู*ผลิตเครื่องชั่งตวงวัดเพ่ือการส5งออกไปนอกราชอาณาจักรต*องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขในการผลิตและการส5งออกซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา 

บรรดาเครื่องชั่งตวงวัดท่ีผลิตเพ่ือการส5งออกตามวรรคหนึ่ง ให*ได*รับการยกเว*นการ
ให*คํารับรองตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ แต5ผู*ผลิตจะนําเครื่องชั่งตวงวัดดังกล5าวมาให*พนักงาน
เจ*าหน*าท่ีตรวจสอบเพ่ือให*คํารับรองก็ได* 

 
หมวด ๗/๑ 

การอุทธรณO๓๘ 
   

 
มาตรา ๖๕/๑๓๙  ให*มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณOประกอบด*วยผู*ทรงคุณวุฒิ

ไม5เกินห*าคน ซ่ึงรัฐมนตรีแต5งต้ังจากผู*มีความรู*ด*านมาตรวิทยาหรือด*านนิติศาสตรO หรือมีประสบการณO
ด*านการชั่ง การตวง หรือการวัด 

ให*กรรมการพิจารณาอุทธรณOเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณOคนหนึ่งเป.นประธาน
กรรมการพิจารณาอุทธรณO 

ให*อธิบดีแต5งต้ังข*าราชการของสํานักงานกลางคนหนึ่งเป.นเลขานุการ และอีกไม5เกิน
สองคนเป.นผู*ช5วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๖๕/๒๔๐  ให*คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณOมีอํานาจหน*าท่ี ดังต5อไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณOท่ียื่นตามมาตรา ๖๕/๔ 
(๒) กําหนดหลักเกณฑOและวิธีการยื่นอุทธรณO และวิธีพิจารณาอุทธรณOตามมาตรา 

๖๕/๕ 
(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข*องมาให*ถ*อยคําหรือส5งเอกสารหรือพยานหลักฐาน

เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณO 
 
มาตรา ๖๕/๓๔๑  ให*นําความในมาตรา ๑๑/๓ มาตรา ๑๑/๔ และมาตรา ๑๑/๕ 

มาใช*บังคับกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณOโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๖๕/๔๔๒  ผู*ได*รับคําสั่งของพนักงานเจ*าหน*าท่ีตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม 

หรือมาตรา ๓๙ ผู*ได*รับคําสั่งของอธิบดีหรือผู*ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๓ 
ผู*ได*รับคําสั่งของนายตรวจชั่งตวงวัดตามมาตรา ๕๗ ผู*ถูกสั่งพักใช*หรือเพิกถอนหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๙/๑ หรือมาตรา ๑๙/๒ หรือผู*ถูกสั่งพักใช*หรือเพิกถอนใบอนุญาตตาม
                                                 

๓๘ หมวด ๗/๑ การอุทธรณO มาตรา ๖๕/๑ ถึงมาตรา ๖๕/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ัง
ตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓๙ มาตรา ๖๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๐ มาตรา ๖๕/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๑ มาตรา ๖๕/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๒ มาตรา ๖๕/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๗ มีสิทธิอุทธรณOเป.นหนังสือต5อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณOภายใน
สามสิบวันนับแต5วันท่ีได*รับแจ*งคําสั่ง 

 
มาตรา ๖๕/๕๔๓  หลักเกณฑOและวิธีการยื่นอุทธรณO และวิธีพิจารณาอุทธรณOให*

เป.นไปตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณOประกาศกําหนด 
ให*คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณOพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณOให*เสร็จสิ้นภายในสี่สิบห*า

วันนับแต5วันท่ีได*รับอุทธรณO แล*วแจ*งคําวินิจฉัยเป.นหนังสือไปยังผู*อุทธรณO 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณOให*เป.นท่ีสุด 
 

หมวด ๘ 
บทกําหนดโทษ 

   
 
มาตรา ๖๖  ผู*ใดใช*มาตราชั่งตวงวัดอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดในมาตรา ๙ ในการซ้ือ 

ขายหรือจําหน5ายสินค*า ต*องระวางโทษปรับไม5เกินห*าพันบาท 
 
มาตรา ๖๗๔๔  ผู*ใดใช*มาตราชั่งตวงวัด หรือทําการชั่งตวงวัดในการซ้ือขายหรือ

จําหน5ายสินค*าโดยไม5ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐ หรือใช*มาตราชั่งตวงวัดในระบบ
อ่ืน หรือใช*เครื่องชั่งตวงวัดอย5างอ่ืนสําหรับในทางวิชาชีพหรือในทางวิทยาศาสตรOโดยไม5ได*รับอนุญาต
จากรัฐมนตรีหรือผู*ซ่ึงรัฐมนตรีมอบหมายตามมาตรา ๑๑ ต*องระวางโทษปรับไม5เกินห*าพันบาท 

 
มาตรา ๖๘  ผู*ใดประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๗ โดยไม5มีหนังสือรับรองการประกอบ

ธุรกิจ ต*องระวางโทษจําคุกไม5เกินหนึ่งป/ หรือปรับไม5เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๖๙  ผู*ประกอบธุรกิจผู*ใดไม5ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือผู*รับ

ใบอนุญาตผู*ใดไม5ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ต*องระวางโทษปรับไม5เกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๗๐๔๕  ผู*ใดไม5ปฏิบัติตามหนังสือแจ*งของอธิบดีหรือผู*ซ่ึงอธิบดีมอบหมายตาม

มาตรา ๒๑ วรรคสอง หรือประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง หรือฝUาฝVนหรือไม5ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๘ ต*องระวางโทษจําคุกไม5เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม5เกินสองหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๑  ในการประกอบธุรกิจการให*บริการชั่ง ตวงหรือวัด ถ*าผู*ประกอบธุรกิจ

ไม5ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ ต*องระวางโทษปรับไม5เกินห*าพันบาท 
 

                                                 
๔๓ มาตรา ๖๕/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๔ มาตรา ๖๗ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๕ มาตรา ๗๐ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๗๒  ในการประกอบธุรกิจการให*บริการชั่ง ตวงหรือวัด ตามมาตรา ๑๗ ผู*ใด
ออกหนังสือแสดงผลการชั่ง ตวงหรือวัดอันเป.นเท็จเพ่ือให*เกิดความเสียหายแก5ผู*หนึ่งผู*ใด ต*องระวาง
โทษจําคุกไม5เกินหนึ่งป/ หรือปรับไม5เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๓  ผู*ครอบครองเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู5กับท่ีผู*ใดไม5ปฏิบัติตาม

มาตรา ๒๗ ต*องระวางโทษปรับไม5เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๗๔  ผู*ใด 
(๑) ปลอมแปลงหรือแก*ไขเครื่องหมายคํารับรองหรือหนังสือสําคัญแสดงการให*คํา

รับรองของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา 
(๒) นําเครื่องหมายคํารับรองของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาจากเครื่องชั่ง

ตวงวัดเครื่องหนึ่งไปใช*กับเครื่องชั่งตวงวัดอีกเครื่องหนึ่ง หรือ 
(๓) ลบเครื่องหมายของพนักงานเจ*าหน*าท่ีท่ีแสดงว5าเครื่องหมายคํารับรองเดิมใช*

ไม5ได*แล*ว 
ต*องระวางโทษจําคุกไม5เกินเจ็ดป/ และปรับไม5เกินสองแสนแปดหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๗๕๔๖  ผู*ใดกระทําการใด ๆ เพ่ือให*เครื่องชั่งตวงวัดท่ีมีการให*คํารับรองตาม

มาตรา ๓๐ แสดงน้ําหนัก ปริมาตร ปริมาณ หรือหน5วยใด ๆ ผิดไปจากท่ีได*รับการตรวจสอบความ
เท่ียงกับแบบมาตราเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามมาตรา ๒๖ ต*องระวางโทษจําคุกไม5เกินสามป/ และ
ปรับไม5เกินหนึ่งแสนสองหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๗๕/๑๔๗  ผู*ใดแก*ไขหรือดัดแปลงส5วนประกอบของเครื่องชั่งตวงวัดหรือ

โปรแกรมท่ีใช*กับเครื่องชั่งตวงวัด โดยใช*ระบบคอมพิวเตอรOหรือระบบอ่ืนท่ีคล*ายคลึงกันหรือกระทํา
ด*วยวิธีการใด ๆ เพ่ือให*ความเท่ียงของเครื่องชั่งตวงวัดผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามมาตรา ๒๖ 
ต*องระวางโทษจําคุกไม5เกินเจ็ดป/และปรับไม5เกินสองแสนแปดหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๗๖๔๘  ผู*ใดกระทําการอย5างใดอย5างหนึ่งดังต5อไปนี้โดยรู*ว5าได*มีการกระทําแก5

เครื่องชั่งตวงวัดอันเป.นความผิดตามมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๕/๑ ต*องระวางโทษตามท่ี
บัญญัติไว*ในมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๕/๑ แล*วแต5กรณี 

(๑) ขายหรือจําหน5ายหรือมีไว*เพ่ือขายหรือจําหน5ายซ่ึงเครื่องชั่งตวงวัดนั้น หรือ 
(๒) ใช*หรือมีไว*เพ่ือใช*ซ่ึงเครื่องชั่งตวงวัดนั้นในกิจการตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง 
 
มาตรา ๗๗  ผู*รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ผู*ใด นําเครื่องหมายคํารับรองหรือ

หนังสือสําคัญแสดงการให*คํารับรองของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาท่ีรับไปจากพนักงาน

                                                 
๔๖ มาตรา ๗๕ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๗ มาตรา ๗๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๘ มาตรา ๗๖ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เจ*าหน*าท่ีไปใช*เพ่ือให*การรับรองในระหว5างถูกพักใช*ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ต*องระวาง
โทษจําคุกไม5เกินหนึ่งป/ หรือปรับไม5เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๘  ผู*รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ผู*ใดนําเครื่องหมายคํารับรองหรือ

หนังสือสําคัญแสดงการให*คํารับรองของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาท่ีรับไปจากพนักงาน
เจ*าหน*าท่ีไปใช*กับเครื่องชั่งตวงวัดท่ีตนเองมิได*ผลิตหรือซ5อม ต*องระวางโทษจําคุกไม5เกินหนึ่งป/ หรือ
ปรับไม5เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๙๔๙  ผู*ใดใช*หรือมีเครื่องชั่งตวงวัดไว*เพ่ือใช*ในกิจการตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง

โดยรู*ว5าเครื่องชั่งตวงวัดนั้นมีความเท่ียงผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามมาตรา ๒๖ ต*องระวางโทษ
จําคุกไม5เกินหกเดือน หรือปรับไม5เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๐๕๐  ผู*ใดกระทําการอย5างใดอย5างหนึ่งดังต5อไปนี้โดยมิได*รับอนุญาตจาก

พนักงานเจ*าหน*าท่ีตามมาตรา ๕๗/๑ ต*องระวางโทษจําคุกไม5เกินหนึ่งป/ หรือปรับไม5เกินสี่หม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(๑) ถอน ทําลาย หรือทําให*เสียหายซ่ึงเครื่องหมายหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีนายตรวจชั่งตวง
วัดทําไว*เพ่ือแสดงการยึดหรืออายัดตามมาตรา ๕๒ (๔) 

(๒) ถอน ทําลาย หรือทําให*เสียหายซ่ึงเครื่องหมายห*ามใช*เครื่องชั่งตวงวัดท่ี
นายตรวจชั่งตวงวัดทําไว*ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง หรือ 

(๓) ถอน ทําลาย หรือทําให*เสียหายซ่ึงเครื่องหมายคํารับรอง 
 
มาตรา ๘๑  ผู*ประกอบธุรกิจในการผลิต นําเข*า ขาย หรือซ5อมเครื่องชั่งตวงวัดผู*ใด

ฝUาฝVนมาตรา ๓๔ ต*องระวางโทษจําคุกไม5เกินหกเดือน หรือปรับไม5เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๘๒๕๑  ผู*ซ่ึงเก่ียวข*องผู*ใดไม5อํานวยความสะดวกตามสมควรแก5นายตรวจชัง่ตวงวดั

ซ่ึงปฏิบัติการตามหน*าท่ีตามมาตรา ๕๘ หรือไม5ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณOตามมาตรา ๖๕/๒ (๓) ต*องระวางโทษปรับไม5เกินห*าพันบาท 

 
มาตรา ๘๓  ผู*บรรจุผู*ใดฝUาฝVนประกาศของรัฐมนตรีท่ีกําหนดตามมาตรา ๖๒ ต*อง

ระวางโทษจําคุกไม5เกินหกเดือน หรือปรับไม5เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๘๔  ผู*บรรจุผู*ใดบรรจุสินค*าหีบห5อโดยรู*ว5าปริมาณของสินค*าท่ีบรรจุในหีบห5อ

ไม5ถูกต*องตามท่ีแสดงไว*ซ่ึงน5าจะเกิดความเสียหายแก5ผู*อ่ืนหรือประชาชน ต*องระวางโทษจําคุกไม5เกิน
หนึ่งป/ หรือปรับไม5เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
                                                 

๔๙ มาตรา ๗๙ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๕๐ มาตรา ๘๐ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๕๑ มาตรา ๘๒ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๘๕  ผู*ใดขายหรือจําหน5ายหรือมีไว*เพ่ือขายหรือจําหน5ายซ่ึงสินค*าหีบห5อท่ี
แสดงปริมาณไว* โดยรู*ว5าปริมาณของสินค*าท่ีบรรจุในหีบห5อไม5ถูกต*องตามท่ีแสดงไว*ซ่ึงน5าจะเกิดความ
เสียหายแก5ผู*อ่ืนหรือประชาชน ต*องระวางโทษจําคุกไม5เกินหกเดือน หรือปรับไม5เกินสองหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๖  ผู*ใดขายหรือมีไว*เพ่ือขายซ่ึงสินค*าหีบห5อท่ีไม5มีการแสดงปริมาณของ

สินค*าตามมาตรา ๖๒ (๑) หรือมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง ต*องระวางโทษปรับไม5เกินห*าพันบาท 
 
มาตรา ๘๗  ผู*นําเข*าผู*ใดไม5ปฏิบัติตามวิธีการแสดงปริมาณของสินค*าและอัตรา

เปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง หรือไม5ปฏิบัติตามวิธีการหรือเง่ือนไขท่ีอธิบดี
หรือผู*ซ่ึงอธิบดีมอบหมายกําหนดตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง ต*องระวางโทษปรับไม5เกินห*าพันบาท 

 
มาตรา ๘๘๕๒  ในกรณีท่ีผู*กระทําความผิดเป.นนิติบุคคล ถ*าการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู*จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล5าวมีหน*าท่ีต*องสั่งการหรือกระทําการ
และละเว*นไม5สั่งการหรือไม5กระทําการจนเป.นเหตุให*นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู*นั้นต*องรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว*สําหรับความผิดนั้น ๆ ด*วย 

 
มาตรา ๘๙  ถ*าเจ*าพนักงานต5อไปนี้เห็นว5าผู*ต*องหาไม5ควรได*รับโทษถึงจําคุก หรือไม5

ควรถูกฟXองร*อง สําหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือท่ีมีโทษจําคุกไม5
เกินหกเดือน หรือปรับไม5เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ให*มีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้ 

(๑) อธิบดีหรือผู*ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย สําหรับความผิดท่ีเกิดในกรุงเทพมหานคร 
(๒) ผู*ว5าราชการจังหวัดหรือผู*ซ่ึงผู*ว5าราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิดท่ี

เกิดในจังหวัดอ่ืน 
เม่ือผู*ต*องหาได*ชําระเงินค5าปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต5

วันท่ีเปรียบเทียบ ให*ถือว5าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ถ*าผู*ต*องหาไม5ยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแล*วไม5ชําระเงินค5าปรับ

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให*ดําเนินคดีต5อไป 
 
มาตรา ๙๐  ในกรณีท่ีนายตรวจชั่งตวงวัดเป.นผู*จับกุมผู*ต*องหาในความผิดท่ี

เปรียบเทียบได*ตามพระราชบัญญัตินี้ และผู*ต*องหายินยอมให*เปรียบเทียบ ถ*าผู*ต*องหาหรือผู*มี
ประโยชนOเก่ียวข*องร*องขอ อธิบดีหรือผู*ซ่ึงอธิบดีมอบหมายหรือผู*ว5าราชการจังหวัดหรือผู*ซ่ึงผู*ว5า
ราชการจังหวัดมอบหมาย แล*วแต5กรณี จะปล5อยผู*ต*องหาชั่วคราวในระหว5างรอการเปรียบเทียบหรือ
รอการชําระเงินค5าปรับโดยมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันก็ได*  ท้ังนี้ ให*นําบทบัญญัติแห5ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช*บังคับโดยอนุโลม 

 
                                                 

๕๒ มาตรา ๘๘ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก*ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห5งกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
ความรับผิดในทางอาญาของผู*แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๙๑  ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนพบว5าผู*ใดกระทําความผิดท่ีเปรียบเทียบได*
ตามพระราชบัญญัตินี้ และผู*นั้นยินยอมให*เปรียบเทียบ ให*พนักงานสอบสวนส5งเรื่องให*อธิบดีหรือผู*ซ่ึง
อธิบดีมอบหมาย หรือผู*ว5าราชการจังหวัดหรือผู*ซ่ึงผู*ว5าราชการจังหวัดมอบหมายแล*วแต5กรณี ภายใน
เจ็ดวันนับแต5วันท่ีผู*นั้นแสดงความยินยอมให*เปรียบเทียบ และให*นํามาตรา ๙๐ มาใช*บังคับโดย
อนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๙๒  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และคําสั่งท่ีออกตามบท

กฎหมายท่ีให*ยกเลิกตามมาตรา ๓ แห5งพระราชบัญญัตินี้ ให*คงใช*ได*ต5อไปเพียงเท5าท่ีไม5ขัดหรือแย*งกับ
บทแห5งพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ จนกว5าจะได*มีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบหรือคําสั่งท่ีออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ 

 
มาตรา ๙๓  บรรดาเครื่องชั่งตวงวัดท่ีมีการให*คํารับรองแล*วตามพระราชบัญญัติ

มาตราชั่งตวงวัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ ให*ถือว5ามีการให*คํารับรองตามพระราชบัญญัตินี้ 
บรรดาอาชญาบัตรท่ีออกตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พระพุทธศักราช 

๒๔๖๖ ให*ถือเป.นหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๙๔  ผู*ใดประกอบธุรกิจการให*บริการชั่งตวงหรือวัดตามท่ีบัญญัติไว*ในมาตรา 

๑๗ อยู5แล*วในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ ถ*าประสงคOจะประกอบธุรกิจดังกล5าวต5อไป ให*แจ*งการ
ประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๗ ภายในเก*าสิบวันนับแต5วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ และเม่ือได*แจ*ง
การประกอบธุรกิจแล*วให*ถือว5าผู*นั้นได*รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผู*รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อัตราค5าธรรมเนียม๕๓ 
   

 
(๑) หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ 

(ก) การผลิต  เครื่องชั่ง  ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐ บาท 
เครื่องตวง  ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐ บาท 
เครื่องวัด  ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐ บาท 

(ข) การนําเข*า  เครื่องชั่ง  ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐ บาท 
เครื่องตวง  ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐ บาท 
เครื่องวัด  ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐ บาท 

(ค) การขาย  เครื่องชั่ง  ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บาท 
เครื่องตวง  ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บาท 
เครื่องวัด  ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บาท 

(ง) การซ5อม  เครื่องชั่ง  ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
เครื่องตวง  ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
เครื่องวัด  ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 

(จ) การให*บริการชั่ง   ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บาท 
(ฉ) การให*บริการตวง   ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บาท 
(ช) การให*บริการวัด   ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บาท 

(๒) การประกอบธุรกิจ 
(ก) การผลิต  เครื่องชั่ง  ป/ละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 

เครื่องตวง  ป/ละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
เครื่องวัด  ป/ละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 

(ข) การนําเข*า  เครื่องชั่ง  ป/ละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
เครื่องตวง  ป/ละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
เครื่องวัด  ป/ละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 

(ค) การซ5อม  เครื่องชั่ง  ป/ละ  ๕,๐๐๐ บาท 
เครื่องตวง  ป/ละ  ๕,๐๐๐ บาท 
เครื่องวัด  ป/ละ  ๕,๐๐๐ บาท 

(ง) การให*บริการชั่ง   ป/ละ  ๓,๐๐๐ บาท 
(จ) การให*บริการตวง  ป/ละ  ๓,๐๐๐ บาท 
(ฉ) การให*บริการวัด   ป/ละ  ๓,๐๐๐ บาท 

(๓) ใบอนุญาตให*ผู*ผลิตหรือผู*ซ5อม 
เป.นผู*ตรวจสอบและให*คํารับรอง  ป/ละ  ๕๐,๐๐๐ บาท 

(๔) การต5ออายุใบอนุญาต เท5ากับค5าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
(๕) การออกใบแทนหนังสือรับรอง 

                                                 
๕๓ อัตราค5าธรรมเนียมแก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การประกอบธุรกิจ   ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๖) การออกใบแทนใบอนุญาต   ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๗) การตรวจสอบและการให*คํารับรองชั้นแรก 

เครื่องชั่ง 
(ก) เครื่องชั่ง 

แสดงน้ําหนักไม5เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม  เครื่องละ  ๕๐๐ บาท 
แสดงน้ําหนักเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม 
แต5ไม5เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม   เครื่องละ  ๑,๐๐๐ บาท 
แสดงน้ําหนักเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 
แต5ไม5เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม  เครื่องละ  ๕,๐๐๐ บาท 
แสดงน้ําหนักเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม 
แต5ไม5เกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม  เครื่องละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
แสดงน้ําหนักเกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม  เครื่องละ  ๒๐,๐๐๐ บาท 

(ข) ตุ*มน้ําหนักและตุ*มถ5วง 
น้ําหนักไม5เกิน ๑๐ กิโลกรัม   ตุ*มละ  ๑๐๐ บาท 
น้ําหนักเกิน ๑๐ กิโลกรัม   ตุ*มละ  ๒๐๐ บาท 

เครื่องตวง 
แสดงปริมาตรไม5เกิน ๑๐๐ ลิตร  เครื่องละ  ๕๐๐ บาท 
แสดงปริมาตรเกิน ๑๐๐ ลิตร 
แต5ไม5เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร   เครื่องละ  ๑,๐๐๐ บาท 
แสดงปริมาตรเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 
ให*เรียกเก็บ ๑,๐๐๐ ลิตรแรก ๑,๐๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ ลิตรต5อไป ๑,๐๐๐ ลิตรละ ๕๐๐ บาท 
เศษของ ๑,๐๐๐ ลิตร ให*คิดเท5ากับ 
๑,๐๐๐ ลิตร แต5เม่ือรวมกันแล*วไม5เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

เครื่องวัด 
(ก) เครื่องวัดความยาว 

แสดงความยาวไม5เกิน ๑๐ เมตร  เครื่องละ  ๑๐๐ บาท 
แสดงความยาวเกิน ๑๐ เมตร  เครื่องละ  ๕๐๐ บาท 

(ข) เครื่องวัดปริมาตร   เครื่องละ  ๒๐,๐๐๐ บาท 
(ค) เครื่องวัดอย5างอ่ืน   เครื่องละ  ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๘) การตรวจสอบและการให*คํารับรองชั้นหลัง ร*อยละห*าสิบของค5าธรรมเนียมตาม (๗) 
(๙) การตรวจสอบเพ่ือให*คํารับรองแต5ไม5มีการออกคํารับรองให* 

(ก) การตรวจสอบเพ่ือให*คํารับรอง  ร*อยละห*าสิบของค5าธรรมเนียม 
ชั้นแรก   ตาม (๗) 

(ข) การตรวจสอบเพ่ือให*คํารับรอง  ร*อยละห*าสิบของค5าธรรมเนียม 
ชั้นหลัง   ตาม (๘) 

(๑๐) การใช*เครื่องมือหรืออุปกรณO  ไม5เกินอัตราค5าธรรมเนียมตาม (๗) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในการตรวจสอบเพ่ือให*คํารับรอง 
เครื่องชั่งตวงวัดนอกสถานท่ี 

(๑๑) การตรวจสอบความเท่ียงของเครื่องชั่งตวงวัด 
เครื่องชั่ง 
(ก) เครื่องชั่ง 

แสดงน้ําหนักไม5เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม  เครื่องละ  ๓,๐๐๐ บาท 
แสดงน้ําหนักเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม 
แต5ไม5เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม  เครื่องละ  ๕,๐๐๐ บาท 
แสดงน้ําหนักเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 
แต5ไม5เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม  เครื่องละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
แสดงน้ําหนักเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม 
แต5ไม5เกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม  เครื่องละ  ๒๐,๐๐๐ บาท 
แสดงน้ําหนักเกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม  เครื่องละ  ๔๐,๐๐๐ บาท 

(ข) ตุ*มน้ําหนัก 
น้ําหนักไม5เกิน ๑ กิโลกรัม   ตุ*มละ  ๓,๐๐๐ บาท 
น้ําหนักเกิน ๑ กิโลกรัม 
แต5ไม5เกิน ๒๐ กิโลกรัม   ตุ*มละ  ๔,๐๐๐ บาท 
น้ําหนักเกิน ๒๐ กิโลกรัม   ตุ*มละ  ๕,๐๐๐ บาท 

เครื่องตวง 
แสดงปริมาตรไม5เกิน ๕ ลิตร  เครื่องละ  ๓,๐๐๐ บาท 
แสดงปริมาตรเกิน ๕ ลิตร 
แต5ไม5เกิน ๒๐ ลิตร   เครื่องละ  ๔,๐๐๐ บาท 
แสดงปริมาตรเกิน ๒๐ ลิตร 
แต5ไม5เกิน ๑๐๐ ลิตร   เครื่องละ  ๕,๐๐๐ บาท 
แสดงปริมาตรเกิน ๑๐๐ ลิตร  เครื่องละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 

เครื่องวัด 
(ก) เครื่องวัดความยาว 

แสดงความยาวไม5เกิน ๑๐ เมตร  เครื่องละ  ๓,๐๐๐ บาท 
แสดงความยาวเกิน ๑๐ เมตร  เครื่องละ  ๕,๐๐๐ บาท 

(ข) เครื่องวัดปริมาตร   เครื่องละ  ๔๐,๐๐๐ บาท 
(ค) เครื่องวัดอย5างอ่ืน   เครื่องละ  ๔๐,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

บัญชีมาตราชั่งตวงวัดตามมาตรา ๙ 
   

 
ก. มาตราชั่งตวงวัดในระบบเมตริก 
 
(๑) หน5วยมูลฐานของความยาวให*เป.นเมตร คือ ความยาวของทางเดินของแสงใน

สุญญากาศในช5วงเวลา ๑ ใน ๒๙๙,๗๙๒,๔๕๘ ของหนึ่งวินาที 
ให*จํานวนหน5วยของความยาวเป.นดังต5อไปนี้ 
 

 ชื่อ อัตรา  อักษรย5อ 
 กิโลเมตร เท5ากับ พันเมตร กม. 
 เฮกโตเมตร เท5ากับ ร*อยเมตร ฮม. 
 เดคาเมตร เท5ากับ สิบเมตร ดคม. 
 เมตร  เท5ากับ หนึ่งเมตร ม. 
 เดซิเมตร เท5ากับ หนึ่งในสิบของหนึ่งเมตร ดม. 
 เซนติเมตร เท5ากับ หนึ่งในร*อยของหนึ่งเมตร ซม. 
 มิลลิเมตร เท5ากับ หนึ่งในพันของหนึ่งเมตร มม. 
 ไมโครเมตร เท5ากับ หนึ่งในล*านของหนึ่งเมตร มคม. 

 
(๒) หน5วยของพ้ืนท่ีให*เป.นตารางเมตร คือ พ้ืนท่ีตารางเหลี่ยมมีด*านกว*างยาวด*านละ

หนึ่งเมตร 
ให*จํานวนหน5วยของพ้ืนท่ีเป.นดังต5อไปนี้ 
 

 ชื่อ อัตรา  อักษรย5อ 
 ตารางกิโลเมตร เท5ากับ ล*านตารางเมตร กม.๒ 
 ตารางเฮกโตเมตร เท5ากับ หม่ืนตารางเมตร ฮม.๒ 
 ตารางเดคาเมตร เท5ากับ ร*อยตารางเมตร ดคม.๒ 
 ตารางเมตร เท5ากับ หนึ่งตารางเมตร ม.๒ 
 ตารางเดซิเมตร เท5ากับ หนึ่งในร*อยของหนึ่งตารางเมตร ดม.๒ 
 ตารางเซนติเมตร เท5ากับ หนึ่งในหม่ืนของหนึ่งตารางเมตร ซม.๒ 
 ตารางมิลลิเมตร เท5ากับ หนึ่งในล*านของหนึ่งตารางเมตร มม.๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) หน5วยของปริมาตรให*เป.นลูกบาศกOเมตร คือ ปริมาตรที่บรรจุอยู5ในลูกบาศกO 
มีด*านกว*างยาวและสูงด*านละหนึ่งเมตร 

ให*จํานวนหน5วยของปริมาตรเป.นดังต5อไปนี้ 
 ชื่อ อัตรา        อักษรย5อ 
 ลูกบาศกOกิโลเมตร เท5ากับ พันล*านลูกบาศกOเมตร  กม.๓ 
 ลูกบาศกOเฮกโตเมตร เท5ากับ ล*านลูกบาศกOเมตร  ฮม.๓ 
 ลูกบาศกOเดคาเมตร เท5ากับ พันลูกบาศกOเมตร  ดคม.๓ 
 ลูกบาศกOเมตร เท5ากับ หนึ่งลูกบาศกOเมตร  ม.๓ 
 ลูกบาศกOเดซิเมตร เท5ากับ หนึ่งในพันของหนึ่งลูกบาศกOเมตร  ดม.๓ 
 ลูกบาศกOเซนติเมตร เท5ากับ หนึ่งในล*านของหนึ่งลูกบาศกOเมตร  ซม.๓ 
 ลูกบาศกOมิลลิเมตร เท5ากับ หนึ่งในพันล*านของหนึ่งลูกบาศกOเมตร  มม.๓ 

 
(๔) หน5วยของความจุให*เป.นลิตร คือ ปริมาตรของน้ําบริสุทธิ์หนักหนึ่งกิโลกรัม ณ 

อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส เม่ือความกดบรรยากาศปกติ 
ให*จํานวนหน5วยของความจุเป.นดังต5อไปนี้ 
 

 ชื่อ อัตรา  อักษรย5อ 
 กิโลลิตร เท5ากับ พันลิตร กล. 
 เฮกโตลิตร เท5ากับ ร*อยลิตร ฮล. 
 เดคาลิตร เท5ากับ สิบลิตร ดคล. 
 ลิตร  เท5ากับ หนึ่งลิตร ล. 
 เดซิลิตร เท5ากับ หนึ่งในสิบของหนึ่งลิตร ดล. 
 เซนติลิตร เท5ากับ หนึ่งในร*อยของหนึ่งลิตร ซล. 
 มิลลิลิตร เท5ากับ หนึ่งในพันของหนึ่งลิตร มล. 
เพ่ือประโยชนOในการแสดงปริมาตรให*ถือว5าหนึ่งลิตรเท5ากับหนึ่งลูกบาศกOเดซิเมตร 

 
(๕) หน5วยมูลฐานของมวลสารให*เป.นกิโลกรัม คือ มวลสารซ่ึงเท5ากับมวลสาร

แบบประถมระหว5างประเทศของกิโลกรัม 
ให*จํานวนหน5วยของมวลสารเป.นดังต5อไปนี้ 
 

 ชื่อ อัตรา  อักษรย5อ 
 เมตริกตัน เท5ากับ พันกิโลกรัม ต. 
 เมตริกควินตัน เท5ากับ ร*อยกิโลกรัม ควต. 
 กิโลกรัม เท5ากับ หนึ่งกิโลกรัม กก. 
 เฮกโตกรัม เท5ากับ หนึ่งในสิบของหนึ่งกิโลกรัม ฮก. 
 เดคากรัม เท5ากับ หนึ่งในร*อยของหนึ่งกิโลกรัม ดคก. 
 กรัม  เท5ากับ หนึ่งในพันของหนึ่งกิโลกรัม ก. 
 เดซิกรัม เท5ากับ หนึ่งในหม่ืนของหนึ่งกิโลกรัม ดก. 
 เซนติกรัม เท5ากับ หนึ่งในแสนของหนึ่งกิโลกรัม ซก. 
 มิลลิกรัม เท5ากับ หนึ่งในล*านของหนึ่งกิโลกรัม มก. 
 ไมโครกรัม เท5ากับ หนึ่งในพันล*านของหนึ่งกิโลกรัม มคก. 

เพ่ือประโยชนOในการแสดงน้ําหนัก ให*ถือว5าจํานวนหน5วยของมวลสารแห5งสิ่งใดเป.น
จํานวนหน5วยของน้ําหนักแห5งสิ่งนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๖) หน5วยมูลฐานของเวลาให*เป.นวินาที คือ ระยะเวลาเท5ากับ ๙,๑๙๒,๖๓๑,๗๗๐ 
คาบของการแผ5รังสีท่ีสมนัยกับการเปลี่ยนระดับไฮเปอรOไฟนOสองระดับของอะตอมซีเซียม-๑๓๓ ใน
สถานะพ้ืนฐาน 

 
(๗) หน5วยมูลฐานของกระแสไฟฟXาให*เป.นแอมแปรO คือ ปริมาณของกระแสไฟฟXา 

ซึ่งถ*ารักษาให*คงท่ีอยู5ในตัวนําสองเส*นท่ีมีความยาวอนันตO มีพ้ืนท่ีภาคตัดขวางกลมเล็กมากจนไม5
จําเป.นต*องคํานึงถึง และวางอยู5คู5ขนานห5างกันหนึ่งเมตรในสุญญากาศแล*ว จะทําให*เกิดแรงระหว5าง
ตัวนําท้ังสองเท5ากับ ๒ x ๑๐-๗ นิวตัน ต5อความยาวหนึ่งเมตร 

 
(๘) หน5วยมูลฐานของอุณหภูมิทางเทอรOโมไดนามิกสOให*เป.นเคลวิน ซึ่งเท5ากับ ๑ 

ใน ๒๗๓.๑๖ ของอุณหภูมิทางเทอรOโมไดนามิกสOของจุดสามสภาวะของน้ํา 
หน5วยเคลวินให*ใช*สําหรับแสดงช5วงอุณหภูมิ หรือความแตกต5างของอุณหภูมิด*วย 
ในกิจการท้ังปวง ให*ใช*หน5วยอุณหภูมิเป.นองศาเซลเซียสได* 
อุณหภูมิเป.นองศาเซลเซียสเท5ากับอุณหภูมิทางเทอรOโมไดนามิกสOลบด*วย ๒๗๓.๑๕ 
 
(๙) หน5วยมูลฐานของปริมาณสารให* เป.นโมล คือ ปริมาณสารของระบบท่ี

ประกอบด*วยองคOประกอบมูลฐาน ซ่ึงมีจํานวนเท5ากับจํานวนอะตอมใน ๐.๐๑๒ กิโลกรัม ของ
คารOบอน-๑๒ เม่ือใช*โมลต*องระบุองคOประกอบมูลฐาน ซ่ึงอาจจะเป.นอะตอมโมเลกุล ไอออน
อิเล็กตรอน อนุภาคอ่ืน ๆ หรือกลุ5มของอนุภาคตามท่ีกําหนด 

 
(๑๐) หน5วยมูลฐานของความเข*มแห5งการส5องสว5างให*เป.นแคนเดลา คือ ความเข*ม

แห5งการส5องสว5าง ในทิศทางท่ีกําหนดให*ของแหล5งกําเนิด ซ่ึงแผ5รังสีเอกรงคOด*วยความถ่ี ๕๔๐ x ๑๐๑๒  
เฮิรตซO  และมีความเข*มแผ5รังสีในทิศทางนั้นเท5ากับ ๑ ใน ๖๘๓ วัตตO ต5อสเตอเรเดียน 

 
ข. มาตราชั่งตวงวัดในระบบประเพณีท่ีเทียบเข*าหาระบบเมตริก 
 
(๑) หน5วยของความยาว 

 ชื่อ อัตรา อักษรย5อ 
 เส*น ให*เท5ากับ สี่สิบเมตร ส. 
 วา ให*เท5ากับ สองเมตร ว. 
 ศอก ให*เท5ากับ หนึ่งในสองของหนึ่งเมตร ศ. 
 คืบ ให*เท5ากับ หนึ่งในสี่ของหนึ่งเมตร ค. 

 
(๒) หน5วยของพ้ืนท่ี 

 ชื่อ อัตรา อักษรย5อ 
 ไร5 ให*เท5ากับ พันหกร*อยตารางเมตร ร. 
 งาน ให*เท5ากับ สี่ร*อยตารางเมตร ง. 
 ตารางวา ให*เท5ากับ สี่ตารางเมตร ว๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
(๓) หน5วยของความจุ 

 ชื่อ อัตรา อักษรย5อ 
 เกวียนหลวง ให*เท5ากับ สองพันลิตร กว. 
 บ้ันหลวง ให*เท5ากับ พันลิตร บ. 
 สัดหลวง ให*เท5ากับ ยี่สิบลิตร ส. 
 ทะนานหลวง ให*เท5ากับ หนึ่งลิตร ท. 

 
(๔) หน5วยของน้ําหนัก 

 ชื่อ อัตรา อักษรย5อ 
 หาบหลวง ให*เท5ากับ หกสิบกิโลกรัม ห. 
 ชั่งหลวง ให*เท5ากับ หกร*อยกรัม ช. 
 กะรัตหลวง ให*เท5ากับ หนึ่งเมตริกกะรัตหรือ กร. 

ยี่สิบเซนติกรัม 
กะรัตหลวง ให*ใช*สําหรับอัญมณีเท5านั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด 
พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ ได*ใช*บังคับมานานแล*ว แม*ว5าจะมีการแก*ไขเพ่ิมเติมหลายครั้ง แต5บทบัญญัติ
บางประการยังไม5เหมาะสมกับสภาวการณOป0จจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายว5าด*วยมาตราชั่งตวงวัด
เสียใหม5 เพื่อลดมาตรการควบคุมของรัฐมาเป.นการกํากับดูแลให*ปฏิบัติตามกฎเกณฑOที่เหมาะสม 
อันเป.นการส5งเสริมและให*ความเป.นธรรมแก5ผู*ประกอบธุรกิจเก่ียวกับเครื่องชั่งตวงวัดมากยิ่งข้ึน 
รวมท้ังเพ่ือส5งเสริมผู*ประกอบธุรกิจในการผลิตเครื่องชั่งตวงวัดเพ่ือการส5งออกไปนอกราชอาณาจักร  
จึงจําเป.นต*องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแก*ไขบทบัญญัติให*สอดคล*องกับการโอนอํานาจหน*าท่ีของส5วนราชการให*เป.นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๕๔ 
 

มาตรา ๘๙  ในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ให*แก*ไขคําว5า “กรม
ทะเบียนการค*า” เป.น “กรมการค*าภายใน” และคําว5า “อธิบดีกรมทะเบียนการค*า” เป.น “อธิบดี
กรมการค*าภายใน” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได*บัญญัติให*จัดต้ังส5วนราชการข้ึนใหม5โดยมีภารกิจใหม5 ซ่ึงได*มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน*าท่ีของส5วนราชการให*เป.นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล*ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล5าวได*
บัญญัติให*โอนอํานาจหน*าท่ีของส5วนราชการ รัฐมนตรีผู*ดํารงตําแหน5งหรือผู*ซ่ึงปฏิบัติหน*าท่ีในส5วน
ราชการเดิมมาเป.นของส5วนราชการใหม5 โดยให*มีการแก*ไขบทบัญญัติต5าง ๆ ให*สอดคล*องกับอํานาจ
หน*าท่ีท่ีโอนไปด*วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให*เป.นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล5าว จึงสมควรแก*ไขบทบัญญัติของกฎหมายให*สอดคล*องกับการโอนส5วนราชการ เพ่ือให*
ผู*เก่ียวข*องมีความชัดเจนในการใช*กฎหมายโดยไม5ต*องไปค*นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน*าท่ีว5าตาม
กฎหมายใดได*มีการโอนภารกิจของส5วนราชการหรือผู*รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป.นของ
หน5วยงานใดหรือผู*ใดแล*ว โดยแก*ไขบทบัญญัติของกฎหมายให*มีการเปลี่ยนชื่อส5วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู*ดํารงตําแหน5งหรือผู*ซ่ึงปฏิบัติหน*าท่ีของส5วนราชการให*ตรงกับการโอนอํานาจหน*าท่ี และเพ่ิมผู*แทน
ส5วนราชการในคณะกรรมการให*ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส5วนราชการเดิมมาเป.นของส5วน
ราชการใหม5รวมท้ังตัดส5วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล*ว ซ่ึงเป.นการแก*ไขให*ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล5าว  จึงจําเป.นต*องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๕๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับต้ังแต5วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป.นต*นไป 
 
                                                 

๕๔ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน*า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๕๕ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๒๓/ตอนท่ี ๒๙ ก/หน*า ๑/๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอน
การกระจายอํานาจให*แก5องคOกรปกครองส5วนท*องถ่ินกําหนดให*ถ5ายโอนภารกิจในการเป.นนายตรวจชั่ง
ตวงวัดให*แก5องคOกรปกครองส5วนท*องถ่ิน สมควรแก*ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว5าด*วยมาตราชั่งตวงวัดให*
รัฐมนตรีมีอํานาจแต5งต้ังพนักงานส5วนท*องถ่ินเป.นนายตรวจชั่งตวงวัดได*  จึงจําเป.นต*องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗๕๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับเม่ือพ*นกําหนดเก*าสิบวันนับแต5วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป.นต*นไป 
 

มาตรา ๓๓  ให*ดําเนินการให*มีคณะกรรมการชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัติมาตรา
ชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ภายในสามสิบวันนับแต5วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ 

 
มาตรา ๓๔  ให*รัฐมนตรีแต5งต้ังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณOตามมาตรา ๖๕/๑ 

แห5งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ภายใน
สามสิบวันนับแต5วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ 

อุทธรณOท่ีได*ยื่นและยังคงค*างพิจารณาอยู5ในวันก5อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ 
ให*เป.นอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณOตามวรรคหนึ่งด*วย โดยให*พิจารณาวินิจฉัยให*แล*ว
เสร็จภายในสี่สิบห*าวันนับแต5วันท่ีรัฐมนตรีได*มีคําสั่งแต5งต้ังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณO 

 
มาตรา ๓๕  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีใช*อยู5ในวันก5อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับให*ยังคงใช*บังคับได*
ต5อไปเท5าท่ีไม5ขัดหรือแย*งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว5าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบตาม
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ 

 
มาตรา ๓๖  ให*รัฐมนตรีว5าการกระทรวงพาณิชยOรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวง
วัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ใช*บังคับมาเป.นเวลานาน สมควรทบทวนและแก*ไขปรับปรุงให*ทันสมัยเหมาะสมกับ
สภาพการณOและความจําเป.นทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็วและลดภาระ
ของประชาชน การยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลเครื่องชั่งตวงวัด การชั่งตวงวัด และสินค*าหีบห5อ
ให*มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และการเสริมสร*างความเป.นธรรมในการซ้ือขายสินค*าเพ่ือช5วยปXองกันการเอา
รัดเอาเปรียบจากผู*ให*บริการชั่งตวงวัด อันเป.นประโยชนOโดยตรงในการคุ*มครองผู*บริโภค รวมท้ัง
สมควรปรับปรุงอัตราค5าธรรมเนียมให*เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป.นต*องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๕๖ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๘๒ ก/หน*า ๑๐/๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
พระราชบัญญัติแก*ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห5งกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู*แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๕๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับต้ังแต5วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป.นต*นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญได*มีคําวินิจฉัยว5า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส5วนท่ีสันนิษฐานให*
กรรมการผู*จัดการ ผู*จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต*องรับโทษ
ทางอาญาร5วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม5ปรากฏว5ามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
อันเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย*งต5อรัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป.นอันใช*บังคับไม5ได*ตามรัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต5อมาศาลรัฐธรรมนูญได*มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล5าวทํานอง
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุ̂ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย*งต5อรัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป.นอันใช*บังคับไม5ได*ตามรัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังนั้น เพ่ือแก*ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล5าวและกฎหมายอ่ืนท่ีมี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให*ขัดหรือแย*งต5อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป.นต*องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๕๗ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน*า ๑/๑๑ กุมภาพันธO ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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วิชพงษO/จัดทํา 
๘ มกราคม ๒๕๕๘ 

 
ปริญสินียO/เพ่ิมเติม 
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