พระราชบัญญัติ
มาตราชังตวงวัด
พ.ศ. ๒๕๔๒
------------------------------ภูมพิ ลอลุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็ นปี ที ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยมาตราชังตวงวัด
พระราชบัญ ญัติ น2 ี มี บ ทบัญ ญัติ บ างประการเกี ยวกับ การจํา กัด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพ
ของบุ ค คลซึ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย บัญ ญัติ ใ ห้ ก ระทํา ได้ โ ดยอาศัย อํา นาจตามบทบัญ ญัติ
แห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข2 ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี2
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน2 ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติมาตราชังตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน2 ี ใ ห้ใช้บ งั คับเมื อพ้นกํา หนดหนึ งร้ อยแปดสิ บวันนับ แต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติมาตราชังตวงวัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖
(๒) พระราชบัญญัติมาตราชังตวงวัด แก้ไขเพิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖
(๓) พระราชบัญญัติมาตราชังตวงวัด พ.ศ. ๒๔๖๖ แก้ไขเพิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
(๔) ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที ๑๗๑ ลงวันที ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕
(๕) พระราชบัญญัติมาตราชังตวงวัด (ฉบับที ๔) พ.ศ. ๒๕๒๖
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน2 ี
“มาตราชังตวงวัด” หมายความว่า หน่วยทีกําหนดให้รู้ขนาดหรื ออัตราเทียบส่ วนใด ๆ
ของปริ มาณต่าง ๆ
“เครื องชังตวงวัด” หมายความว่า เครื องชัง เครื องตวง และเครื องวัด

๒

“เครื องชัง” หมายความว่า เครื องสําหรับใช้ชงแสดงนํ
ั
2 าหนัก และให้หมายความรวมถึง
ตุม้ นํ2าหนักทีใช้ในการชังและส่ วนประกอบของเครื องชังทีรัฐมนตรี ประกาศกําหนด
“เครื องตวง” หมายความว่า เครื องทีมีลกั ษณะเป็ นภาชนะสําหรับใช้ตวงแสดงปริ มาตร
ของสิ งของ และให้หมายความรวมถึงส่ วนประกอบของเครื องตวงทีรัฐมนตรี ประกาศกําหนด
“เครื องวัด” หมายความว่า เครื องสําหรับใช้วดั แสดงปริ มาณหรื อหน่ วยของสิ งใด ๆ
แต่ไม่ใช่ เครื องชังหรื อเครื องตวง และให้หมายความรวมถึงส่ วนประกอบของเครื องวัดทีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
“การให้บริ การชัง ตวง หรื อวัด” หมายความว่า การประกอบธุ รกิ จรับทําการชัง ตวง
หรื อวัด สิ นค้าของผูอ้ ืนเพือประโยชน์ในการซื2 อขายหรื อแลกเปลียนสิ นค้าทีมีลกั ษณะการประกอบ
ธุ รกิจตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
“สิ นค้าหี บห่ อ” หมายความว่า สิ นค้าทีได้บรรจุ หรื อมี สิงหุ ้มห่ อซึ งเจตนาจะซื2 อ ขาย
หรื อจําหน่ ายกันตามปริ มาณทีบรรจุหรื อหุ ้มห่ อไว้น2 นั ไม่ว่าจะซื2 อ ขายหรื อจําหน่ ายสิ งทีใช้บรรจุ
หรื อสิ งหุ ม้ ห่อด้วยหรื อไม่ก็ตาม
“ผูบ้ รรจุ” หมายความว่า ผูผ้ ลิ ตสิ นค้าหี บห่ อ และให้หมายความรวมถึงผูน้ าํ เข้ามาใน
ราชอาณาจักรหรื อผูแ้ บ่งบรรจุซึงสิ นค้าหี บห่ อ แต่ท2 งั นี2 ไม่รวมถึงผูแ้ บ่งขายหรื อจําหน่ ายสิ นค้าจาก
สิ งทีใช้บรรจุหรื อสิ งหุ ม้ ห่อโดยมีเจตนามิให้เป็ นสิ นค้าหี บห่ออีกต่อไป
“สํานักงานกลาง” หมายความว่า สํานักงานกลางชังตวงวัด
“สํานักงานสาขา” หมายความว่า สํานักงานสาขาของสํานักงานกลาง
“พนัก งานเจ้า หน้ า ที ” หมายความว่ า ข้า ราชการพลเรื อ นซึ งรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั2ง ให้
ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน2 ี
“นายตรวจชังตวงวัด ” หมายความว่ า ข้า ราชการพลเรื อ นซึ งรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั2ง ให้
ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน2 ี
“อธิ บดี” หมายความว่า อธิ บดีกรมทะเบียนการค้า
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน2 ี
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์รักษาการตามพระราชบัญญัติน2 ี และให้
มีอาํ นาจแต่งตั2งพนักงานเจ้าหน้าทีและนายตรวจชังตวงวัด ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนี ยม
ไม่ เ กิ น อัตราท้า ยพระราชบัญ ญัติ น2 ี กับ กํา หนดกิ จ การอื นและออกประกาศตามบทบัญ ญัติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติน2 ี
กฎกระทรวงและประกาศนั2น เมือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้

๓

หมวด ๑
บททัวไป
----------------------มาตรา ๖ ให้จ ัดตั2ง สํา นัก งานกลางชังตวงวัดขึ2 นในกรมทะเบี ย นการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์ โดยมีอธิ บดีกรมทะเบียนการค้าเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของ
สํานักงานและมีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี2
(๑) เก็บรักษาแบบมาตราชังตวงวัด
(๒) ออกหนังสื อรับรองการประกอบธุ รกิจและใบอนุ ญาต
(๓) ตรวจสอบและให้คาํ รับรองเครื องชังตวงวัด
(๔) จดทะเบียนเครื องหมายเฉพาะตัว
(๕) ปฏิบตั ิการอืนตามทีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน2 ี
มาตรา ๗ รัฐมนตรี มีอาํ นาจจัดตั2งสํานักงานสาขาขึ2นในท้องทีทีเห็นสมควรและจะให้มี
เขตอํานาจตลอดถึงท้องทีอืนด้วยก็ได้
รั ฐ มนตรี จ ะกํา หนดให้ สํ า นัก งานสาขามี อ าํ นาจหน้า ที ตามมาตรา ๖ ทั2ง หมดหรื อ
บางส่ วนก็ได้
การจัดตั2งสํานักงานสาขาตามวรรคหนึ งและการกําหนดอํานาจหน้าที ตามวรรคสอง
ให้ทาํ เป็ นประกาศโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘ เครื องชังและเครื องตวงทีอยูใ่ นบังคับแห่ งพระราชบัญญัติน2 ี ได้แก่เครื องชัง
และเครื องตวงทุกชนิด เว้นแต่เครื องชังและเครื องตวงทีรัฐมนตรี ประกาศกําหนดให้ยกเว้น
เครื องวัด ที อยู่ ใ นบัง คับ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ น2 ี ได้แ ก่ เ ครื องวัด ที รั ฐ มนตรี ก ํา หนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๙ การชัง การตวงและการวัดทั2งปวง ให้ใช้มาตราชังตวงวัดในระบบเมตริ กหรื อ
ในระบบประเพณี ทีเทียบเข้าหาระบบเมตริ กตามทีกําหนดในบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติน2 ี
มาตรา ๑๐ ในการซื2 อขายหรื อจําหน่ายสิ นค้าใด ๆ ในท้องทีใด ถ้ารัฐมนตรี เห็นสมควร
ให้ใช้มาตราชังตวงวัดเฉพาะในระบบเมตริ กตามมาตรา ๙ หรื อให้กระทําโดยการชัง การตวงหรื อ
การวัดอย่างใดอย่างหนึง ให้รัฐมนตรี มีอาํ นาจประกาศกําหนด
ประกาศตามวรรคหนึ ง ให้ใช้บงั คับเมือพ้นกําหนดหกสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๑ ในกรณี ทีต้องใช้มาตราชังตวงวัดในระบบอืนนอกจากทีกําหนดในมาตรา ๙
หรื อในกรณี ทีต้องใช้เครื องชังตวงวัดอย่างอื นนอกจากที กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๖
สํา หรั บ ในทางวิช าชี พ หรื อในทางวิท ยาศาสตร์ ให้ใ ช้ม าตราชังตวงวัดในระบบนั2นหรื อให้ใ ช้
เครื องชังตวงวัดนั2นได้เมือรัฐมนตรี หรื อผูซ้ ึ งรัฐมนตรี มอบหมายอนุญาต

๔

หมวด ๒
แบบมาตราชั งตวงวัด
----------------------มาตรา ๑๒ เครื องชังตวงวัดต้องได้รับการตรวจสอบความเที ยงกับแบบมาตราชังตวงวัด
ตามพระราชบัญญัติน2 ี
แบบมาตราชังตวงวัดตามวรรคหนึ ง ให้เรี ยกชื อย่อว่า “แบบมาตรา” และแบ่งออกเป็ น
แบบมาตราชั2นหนึง แบบมาตราชั2นสอง และมาตราชั2นสาม
แบบมาตราชั2นหนึ ง ได้แก่ แบบมาตราทีสํานักงานมาตราชังตวงวัดระหว่างประเทศ
กําหนดให้ใช้หรื อรับรองความเทียงแล้ว
แบบมาตราชั2น สอง ได้แ ก่ แบบมาตราที ได้ต รวจสอบความเที ยงกับ แบบมาตรา
ชั2นหนึงแล้ว
แบบมาตราชั2น สาม ได้แ ก่ แบบมาตราที ได้ต รวจสอบความเที ยงกับ แบบมาตรา
ชั2นสองแล้ว
มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรี จดั ให้มีแบบมาตราชั2นหนึ งไว้สําหรับใช้ตรวจสอบความเทียง
ของแบบมาตราชั2นสอง
ในกรณี ทีไม่อาจจัดหาแบบมาตราชั2นหนึ งชนิ ดใดได้ ให้รัฐมนตรี จดั ให้มีแบบมาตรา
ชั2นหนึงชนิดนั2นขึ2นได้ตามทีเห็นสมควร และให้ถือว่าแบบมาตราทีรัฐมนตรี จดั ให้มีข2 ึนนั2นเป็ นแบบ
มาตราชั2นหนึง
มาตรา ๑๔ ให้สาํ นักงานกลางจัดให้มีแบบมาตราชั2นสองไว้สําหรับใช้ตรวจสอบความ
เทียงของแบบมาตราชั2นสาม
มาตรา ๑๕ ให้ สํ า นัก งานกลางและสํ า นัก งานสาขาจัด ให้ มี แบบมาตราชั2นสามไว้
สําหรับใช้ตรวจสอบความเทียงของเครื องชังตวงวัด
หมวด ๓
เครืองชั งตวงวัด
----------------------มาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรี กาํ หนดชนิดและลักษณะของเครื องชังตวงวัด และรายละเอียด
วัสดุทีใช้ผลิตเครื องชังตวงวัดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗ ผูใ้ ดจะประกอบธุ รกิ จในการผลิ ต นําเข้า ขาย ซ่ อมเครื องชังตวงวัดหรื อ
ให้บริ การชัง ตวงหรื อวัด ต้องปฏิ บ ตั ิ ตามหลัก เกณฑ์ทีกําหนดในกฎกระทรวง และต้องแจ้ง ต่ อ
พนักงานเจ้าหน้าที ณ สํานักงานกลางหรื อสํานักงานสาขา ตามแบบทีกําหนดในกฎกระทรวง
เมือพนักงานเจ้าหน้าทีได้รับแจ้งตามวรรคหนึ ง และตรวจสอบว่าถูกต้องตามทีกําหนด
ในกฎกระทรวงแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าทีออกหนังสื อรับรองการประกอบธุ รกิจตามแบบทีกําหนด
ในกฎกระทรวงให้แก่ผแู ้ จ้งภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีได้รับแจ้ง

๕

ในกรณี ทีการแจ้งเป็ นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าทีแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที พนักงานเจ้าหน้าที ได้รับแจ้ง ถ้าผูแ้ จ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน
นับแต่วนั ทีผูแ้ จ้งได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที ให้พนักงานเจ้าหน้าทีมีอาํ นาจออกคําสังให้การ
แจ้งตามวรรคหนึงเป็ นอันสิ2 นผล
ในกรณี ทีผูแ้ จ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนดตามวรรคสาม ให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีออกหนังสื อรั บรองการประกอบธุ รกิ จให้แก่ ผูแ้ จ้งภายในสามวันนับแต่วนั ทีได้รับแจ้ง
ทีถูกต้อง
ผูไ้ ด้รับหนังสื อรับรองการประกอบธุ รกิ จต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมในการประกอบธุ รกิ จ
ตามอัตราทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ ในกรณี ที หนั ง สื อ รั บ รองการประกอบธุ ร กิ จ สู ญ หายหรื อถู ก ทํา ลาย
ให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จยืนคําขอรับใบแทนหนังสื อรั บรองการประกอบธุ รกิ จภายในสิ บห้าวันนับแต่
วันทราบการสู ญหายหรื อถูกทําลาย
มาตรา ๑๙ ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องแสดงหนังสื อรับรองการประกอบธุ รกิจ หรื อใบแทน
หนังสื อรั บรองการประกอบธุ รกิ จไว้ในที เปิ ดเผยซึ งเห็ นได้ง่าย ณ สถานทีผลิ ต สํานักงานนําเข้า
สถานทีขาย สถานทีซ่อมเครื องชังตวงวัด หรื อสถานทีให้บริ การชัง ตวงหรื อวัด แล้วแต่กรณี เว้นแต่
อยูใ่ นระหว่างการขอรับใบแทนหนังสื อรับรองการประกอบธุ รกิจตามมาตรา ๑๘
มาตรา ๒๐ ในกรณี ทีพนักงานเจ้าหน้าทีมีคาํ สังตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม ถ้าผูท้ ีได้รับ
คําสังไม่พอใจคําสังดังกล่าว ผูน้ 2 นั มีสิทธิ อุทธรณ์ เป็ นหนังสื อต่อรัฐมนตรี ภายในสามสิ บวันนับแต่
วันทีทราบคําสัง
ให้ รั ฐ มนตรี วิ นิ จ ฉัย อุ ท ธรณ์ ภ ายในสามสิ บ วัน นับ แต่ ว นั ที ได้รั บ อุ ท ธรณ์ แ ล้ว แจ้ง
คําวินิจฉัยเป็ นหนังสื อไปยังผูอ้ ุทธรณ์
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้เป็ นทีสุ ด
มาตรา ๒๑ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จต้องประกอบกิ จการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๒ ให้ผูป้ ระกอบธุ รกิจในการให้บริ การชัง ตวงหรื อวัดออกหนังสื อแสดงผล
การชัง การตวงหรื อการวัดให้แก่ ผูข้ อรั บบริ การชัง ตวงหรื อวัดทุ ก ครั2 ง ในหนังสื อดัง กล่ าวให้มี
ลายมือชื อผูค้ วบคุ มการชัง การตวงหรื อการวัด พร้อมทั2งระบุวนั เวลา และสถานทีทีทําการชัง ตวง
หรื อวัดด้วย
มาตรา ๒๓ อธิ บดีมีอาํ นาจประกาศกําหนดข้อปฏิบตั ิในการบํารุ งรักษาเครื องชังตวงวัด
และการให้บริ ก ารชัง ตวง หรื อวัด เพื อให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จการให้บ ริ การชัง ตวงหรื อวัด หรื อ
ผูค้ วบคุมการชังการตวงหรื อการวัดถือปฏิบตั ิ
ในกรณี ทีมีการปฏิบตั ิผิดข้อปฏิ บตั ิตามวรรคหนึ ง ให้อธิ บดีหรื อผูซ้ ึ งอธิ บดีมอบหมาย
สังเป็ นหนังสื อให้ทาํ การแก้ไขหรื อปฏิบตั ิให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด

๖

มาตรา ๒๔ ห้ามมิ ให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จในการขายเครื องชังตวงวัด ขายหรื อจําหน่ า ย
เครื องชังตวงวัดทีไม่มีการให้คาํ รับรองตามมาตรา ๓๐ หรื อทีคํารับรองสิ2 นอายุแล้วตามมาตรา ๓๓
เว้น แต่ เครื องชังตวงวัดที รั ฐ มนตรี ป ระกาศกํา หนดให้ ย กเว้น การให้ ค าํ รั บ รองตามมาตรา ๒๙
วรรคสอง
มาตรา ๒๕ ในการซื2 อขายหรื อแลกเปลี ยนสิ นค้ากับผูอ้ ืน หรื อการให้บริ การชัง ตวง
หรื อวัดหรื อการใช้เครื องชังตวงวัดเพือประโยชน์ใ นการคํา นวณค่า ตอบแทน ค่ าภาษี อากรและ
ค่ า ธรรมเนี ย ม ห้ า มมิ ใ ห้ ผู ้ใ ดใช้ เ ครื องชังตวงวัด ที ไม่ มี ก ารให้ ค าํ รั บ รองตามมาตรา ๓๐ หรื อ
ทีคํารั บรองสิ2 นอายุแล้วตามมาตรา ๓๓ ไม่ว่าจะเป็ นเครื องชังตวงวัดที รั ฐมนตรี ประกาศกําหนด
ให้ยกเว้นการให้คาํ รับรองตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรื อไม่ก็ตาม
รั ฐมนตรี มี อาํ นาจประกาศกํา หนดข้อปฏิ บ ตั ิ เกี ยวกับ การใช้เครื องชังตวงวัดเพื อให้
ผูใ้ ช้เครื องชังตวงวัดถือปฏิบตั ิ
มาตรา ๒๖ ความเที ยงของเครื องชังตวงวัดที ใช้ใ นกิ จการตามมาตรา ๒๕ ต้องอยู่
ภายในอัตราเผือเหลือเผือขาดตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๗ ในกรณี ที มี ก ารเคลื อนย้า ยเครื องชังตวงวัดชนิ ดติ ด ตรึ ง อยู่ก ับ ที ตามที
รัฐมนตรี ประกาศกําหนดในราชกิ จจานุ เบกษา และเป็ นเครื องชังตวงวัดทีมีการให้คาํ รั บรองแล้ว
ให้ ผูค้ รอบครองเครื องชังตวงวัดมี ห นัง สื อ แจ้ง ต่ อสํ า นัก งานกลางหรื อ สํา นัก งานสาขาภายใน
สิ บห้าวันนับแต่วนั ทีติดตั2งเสร็ จ เพือให้พนักงานเจ้าหน้าทีตรวจสอบความเทียงของเครื องชังตวงวัด
นั2นใหม่
มาตรา ๒๘ ในกรณี ทีผูผ้ ลิ ต ผูน้ าํ เข้า ผูข้ าย ผูซ้ ่ อมเครื องชังตวงวัดหรื อผูใ้ ห้บริ การชัง
ตวงหรื อวัด เปลี ยนแปลงสถานทีผลิ ต สํานักงานนําเข้า สถานทีขาย สถานทีซ่ อมเครื องชังตวงวัด
หรื อสถานทีให้บริ การชัง ตวงหรื อวัด หรื อมีสถานทีผลิต สํานักงานนําเข้า สถานทีขาย สถานทีซ่ อม
เครื องชังตวงวัดหรื อสถานทีให้บริ การชัง ตวงหรื อวัดหลายแห่ ง ต้องแจ้งการเปลียนแปลงหรื อการ
ประกอบกิจการสําหรับสถานทีหรื อสํานักงานนั2น ๆ ทุกแห่ง
ในกรณี ทีผูผ้ ลิ ต ผูน้ าํ เข้า ผูข้ าย ผูซ้ ่ อมเครื องชังตวงวัดหรื อผูใ้ ห้บริ การชังตวงหรื อวัด
มี สถานที เก็บเครื องชังตวงวัด ณ สถานที อื นนอกจากสถานที ผลิ ต สํานักงานนําเข้า สถานที ขาย
สถานที ซ่ อมเครื องชังตวงวัดหรื อสถานที ให้บริ การชัง ตวงหรื อวัด ต้องแจ้งสถานที เก็บนั2นด้วย
ทุกแห่ง
หมวด ๔
การให้ คํารับรอง
----------------------มาตรา ๒๙ เครื องชังตวงวัดต้องได้รับการตรวจสอบและได้รับคํารับรองของพนักงาน
เจ้าหน้าที
บทบัญญัติในวรรคหนึงมิให้ใช้บงั คับแก่เครื องชังตวงวัดทีรัฐมนตรี ประกาศกําหนดให้
ยกเว้นการให้คาํ รับรอง

๗

มาตรา ๓๐ การตรวจสอบเครื องชังตวงวัด ให้ ด ํา เนิ น การโดยตรวจสอบเที ย บกับ
แบบมาตรา เมื อตรวจสอบเห็ น ว่า ถู ก ต้อ งตามพระราชบัญ ญัติ น2 ี และกฎกระทรวงที ออกตาม
พระราชบัญญัติน2 ีแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าทีให้คาํ รับรอง
การให้คาํ รับรองให้กระทําโดยวิธีดงั นี2
(๑) ประทับหรื อแสดงเครื องหมายคํารับรองของสํานักงานกลางหรื อสํานักงานสาขา
ทีเครื องชังตวงวัด และออกหนังสื อสําคัญแสดงการให้คาํ รับรองประจําเครื องชังตวงวัดทุกเครื อง
(๒) ในกรณี เครื องชังตวงวัดซึ งโดยสภาพไม่สามารถประทับหรื อแสดงเครื องหมาย
คํารั บรองได้ หรื อเมื อประทับหรื อแสดงเครื องหมายคํารั บรองแล้วจะทําให้เกิ ดความเสี ยหายแก่
เครื องชังตวงวัดนั2น จะออกหนังสื อสําคัญแสดงการให้คาํ รับรองอย่างเดียวก็ได้
ในกรณี ทีเครื องชังตวงวัดซึ งใช้ด้วยกันเป็ นชุ ด จะออกหนัง สื อสําคัญแสดงการให้
คํารับรองรวมกันเป็ นฉบับเดียวก็ได้
หนังสื อสําคัญแสดงการให้คาํ รับรองจะทําเป็ นแถบผนึกติดไว้ทีเครื องชังตวงวัดก็ได้
เครื องหมายคํารับรองและหนังสื อสําคัญแสดงการให้คาํ รับรองตามวรรคสอง ให้เป็ นไป
ตามแบบทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๑ เพือประโยชน์ในการพิจารณาให้คาํ รับรอง อธิ บดี อาจขอให้ส่วนราชการ
หน่ ว ยงานของรั ฐ องค์ก ารของรั ฐ รั ฐวิ ส าหกิ จ หรื อ สํ า นัก งาน หรื อ องค์ก ารชังตวงวัด ของรั ฐ
ต่างประเทศหรื อระหว่างประเทศ ตรวจสอบเครื องชังตวงวัด และให้คาํ รับรองได้ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือนไขทีอธิ บดีกาํ หนด และให้ถือว่าเป็ นการตรวจสอบเทียบกับแบบมาตราและการให้
คํารับรองตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึง
มาตรา ๓๒ คํารับรองเครื องชังตวงวัดมีสองอย่าง คํารับรองสําหรั บเครื องชังตวงวัด
ทียังไม่เคยให้คาํ รับรองมาก่อนให้เรี ยกว่าคํารับรองชั2นแรก คํารับรองซํ2าภายหลังการให้คาํ รับรอง
ชั2นแรกแล้วให้เรี ยกว่าคํารับรองชั2นหลัง การให้คาํ รับรองชั2นแรกและการให้คาํ รับรองชั2นหลังนั2น
ความเทียงของเครื องชังตวงวัดต้องอยูภ่ ายในอัตราเผือเหลือเผือขาดตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
รัฐมนตรี มีอาํ นาจกําหนดในกฎกระทรวงห้ามการให้คาํ รับรองชั2นหลังสําหรับเครื อง
ชังตวงวัดชนิดใดก็ได้
มาตรา ๓๓ คํา รั บ รองสํ า หรั บ เครื องชังตวงวัด ชนิ ด ใดให้ มี อ ายุ เ ท่ า ใดให้ ก ํา หนด
ในกฎกระทรวง ในการให้ค าํ รั บ รอง ให้พ นัก งานเจ้า หน้า ที ประทับ หรื อ แสดงวัน สิ2 น อายุ ข อง
คํารับรองไว้ทีเครื องชังตวงวัดและมีหนังสื อสําคัญแสดงการให้คาํ รับรองสําหรับเครื องชังตวงวัดนั2น
มาตรา ๓๔ ให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จต่อไปนี2 นาํ เครื องชังตวงวัดมาให้พนักงานเจ้าหน้าที
ตรวจสอบเพือให้คาํ รับรองตามมาตรา ๓๐ ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๖
(๑) ผูผ้ ลิตเครื องชังตวงวัด เว้นแต่กรณี ผลิตเพือการส่ งออกตามมาตรา ๖๕
(๒) ผูน้ าํ เข้าเครื องชังตวงวัดทีไม่มีการให้คาํ รับรอง
(๓) ผูข้ ายเครื องชังตวงวัดทีได้เครื องชังตวงวัดทีไม่มีการให้คาํ รับรองมาไว้ในครอบครอง
(๔) ผูซ้ ่อมเครื องชังตวงวัด

๘

มาตรา ๓๕ ผูใ้ ดนํา เครื องชังตวงวัดที มิ ใ ช่ เป็ นเครื องชังตวงวัดที รั ฐมนตรี ป ระกาศ
กําหนดให้ยกเว้นตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง เข้ามาในราชอาณาจักร ก่อนรับมอบเครื องชังตวงวัดนั2น
ไปจากพนักงานเจ้า หน้า ที ตามกฎหมายว่า ด้วยศุ ล กากรต้องปฏิ บตั ิ ตามหลัก เกณฑ์และวิธีก ารที
รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
ในกรณี ทีรั ฐมนตรี เห็ นสมควร จะประกาศกําหนดให้ผูน้ าํ เครื องชังตวงวัดใดเข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามวรรคหนึงก็ได้
มาตรา ๓๖ การขอให้ตรวจสอบเครื องชังตวงวัดเพือให้คาํ รับรองตามมาตรา ๓๔ ให้ยืน
คําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที ณ สํานักงานกลางหรื อสํานักงานสาขา
ในกรณี ตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๒) ให้ยืนคําขอก่อนนําเครื องชังตวงวัดออกจําหน่าย
แต่ อ ย่า งช้า ต้อ งไม่ เ กิ น สามสิ บ วัน นับ แต่ ว นั ที ผลิ ต หรื อ รั บ มอบไปจากพนัก งานเจ้า หน้า ที ตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ในกรณี ตามมาตรา ๓๔ (๓) ให้ยืนคําขอก่อนนําเครื องชังตวงวัดออกจําหน่ายแต่อย่าง
ช้าต้องไม่เกินสามสิ บวันนับแต่วนั ทีได้เครื องชังตวงวัดมาไว้ในครอบครอง
ในกรณี ตามมาตรา ๓๔ (๔) ให้ยืนคําขอก่อนส่ งมอบเครื องชังตวงวัดให้เจ้าของ หรื อ
ก่อนนําเครื องชังตวงวัดออกจําหน่าย แต่อย่างช้าต้องไม่เกินสามสิ บวันนับแต่วนั ซ่อมเสร็ จ
ระยะเวลาทีกําหนดในมาตรานี2 ให้อธิ บดี หรื อผูซ้ ึ งอธิ บดี มอบหมายมี อาํ นาจขยายได้
ตามความจําเป็ นเมือมีคาํ ขอ
มาตรา ๓๗ ผูค้ รอบครองเครื องชังตวงวัดทีไม่มีการให้คาํ รับรองต้องยืนคําขอให้ทาํ การ
ตรวจสอบเครื องชังตวงวัดเพือให้คาํ รับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที ณ สํานักงานกลางหรื อสํานักงาน
สาขา ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีได้เครื องชังตวงวัดมาไว้ในครอบครอง
ระยะเวลาทีกําหนดในวรรคหนึ ง ให้อธิ บดีหรื อผูซ้ ึ งอธิ บดีมอบหมายมีอาํ นาจขยายได้
ตามความจําเป็ นเมือมีคาํ ขอ
มาตรา ๓๘ ในกรณี เครื องชังตวงวัดทีจะต้องตรวจสอบติ ดตรึ งกับที หรื อยากแก่ การ
เคลื อนย้า ย หรื อมี จาํ นวนมาก ผูย้ ืนคํา ขอจะขอให้พ นัก งานเจ้าหน้า ที ไปตรวจสอบนอกสถานที
สํานักงานกลางหรื อสํานักงานสาขาก็ได้ โดยเสี ยค่าทําการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงานตาม
อัตราทีกําหนดในกฏกระทรวง และจ่ายค่าพาหนะเดินทางให้แก่พนักงานเจ้าหน้าทีเท่าทีจําเป็ นและ
ใช้จ่ายไปจริ ง
มาตรา ๓๙ ในกรณี ทีปรากฏว่าเครื องชังตวงวัดใดทีขอให้พนักงานเจ้าหน้าทีตรวจสอบ
เพือให้คาํ รับรอง เป็ นเครื องชังตวงวัดทีไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติน2 ี หรื อกฎกระทรวงทีออก
ตามพระราชบัญญัติน2 ี เมือพนักงานเจ้าหน้าทีเห็นว่าพอจะแก้ไขให้ถูกต้องได้ ให้สังให้ผยู ้ ืนคําขอทํา
การแก้ไขให้ถูกต้องแล้วตรวจสอบใหม่

๙

ในกรณี ทีพนักงานเจ้าหน้าทีเห็ นว่าเครื องชังตวงวัดนั2นไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีมีอาํ นาจทําลายเครื องชังตวงวัดนั2น หรื อทําอย่างหนึ งอย่างใดเพือมิให้เครื อง
ชังตวงวัดนั2นใช้ได้ต่อไป ถ้าเครื องชังตวงวัดนั2นมีเครื องหมายคํารับรองประทับหรื อแสดงอยู่แล้ว
ให้ พ นัก งานเจ้า หน้า ที มี อ าํ นาจทํา ลายเครื องหมายคํา รั บ รองหรื อ ประทับ เครื องหมายแสดงว่า
คํารับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้ว
เครื องหมายแสดงว่าคํารับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้ว
ให้กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๐ ให้ผูผ้ ลิต ผูน้ าํ เข้าหรื อผูซ้ ่ อมเครื องชังตวงวัดมีเครื องหมายเฉพาะตัว และ
ให้ประทับหรื อแสดงเครื องหมายนั2น ไว้ทีเครื องชังตวงวัดก่อนขอให้พนักงานเจ้าหน้าทีตรวจสอบ
เพือให้คาํ รับรอง
ในกรณี ที เครื องชังตวงวัดซึ งโดยสภาพไม่ ส ามารถประทับ หรื อแสดงเครื องหมาย
เฉพาะตัวได้หรื อเมื อประทับหรื อแสดงเครื องหมายเฉพาะตัวแล้ว จะทําให้เกิ ดความเสี ยหายแก่
เครื องชังตวงวัดนั2น การประทับหรื อแสดงเครื องหมายดังกล่าวจะกระทําด้วยวิธีอืนแทนก็ได้
การประทับหรื อแสดงเครื องหมายเฉพาะตัวตามวรรคหนึ งและวรรคสอง ให้เป็ นไป
ตามระเบียบของสํานักงานกลาง
เครื องหมายเฉพาะตัวตามวรรคหนึ ง ให้จดทะเบียนไว้ทีสํานักงานกลางหรื อสํานักงาน
สาขาตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที กํา หนดในกฎกระทรวง และห้ า มมิ ใ ห้ สํ า นัก งานกลางและ
สํานักงานสาขารั บจดทะเบียนเครื องหมายเฉพาะตัวทีเหมือนหรื อคล้ายกับเครื องหมายเฉพาะตัว
ทีบุคคลอืนได้แจ้งไว้ก่อนแล้วหรื อทีมีลกั ษณะต้องห้ามตามทีอธิ บดีประกาศกําหนด
มาตรา ๔๑ ผูผ้ ลิ ตหรื อผูซ้ ่ อมเครื องชังตวงวัดจะขออนุ ญาตต่ออธิ บดี หรื อผูซ้ ึ งอธิ บดี
มอบหมายเพื อให้ผูผ้ ลิ ตหรื อผูซ้ ่ อมเป็ นผูต้ รวจสอบและให้คาํ รั บ รองเครื องชังตวงวัดที ตนผลิ ต
หรื อซ่อมก็ได้
การขออนุ ญาตและการออกใบอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข
ที กํา หนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดัง กล่ า วให้ก าํ หนดเวลาในการพิ จารณาอนุ ญาต
ไว้ดว้ ย
มาตรา ๔๒ ผูร้ ั บใบอนุ ญาตตามมาตรา ๔๑ ต้องตรวจสอบและให้ค าํ รั บ รองเครื อง
ชังตวงวัดทีตนผลิตหรื อซ่อมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีสํานักงานกลางกําหนด
มาตรา ๔๓ ใบอนุญาตให้ใช้ได้ภายในระยะเวลาทีระบุไว้ในใบอนุ ญาต แต่ตอ้ งไม่เกิน
คราวละห้าปี นับแต่วนั ออกใบอนุ ญาต ถ้าผูร้ ับใบอนุ ญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุ ญาต ให้ยืน
คําขอก่อนใบอนุ ญาตสิ2 นอายุ เมือได้ยืนคําขอแล้วให้ทาํ การตามใบอนุ ญาตต่อไปได้จนกว่าอธิ บดี
หรื อผูซ้ ึ งอธิ บดีมอบหมายจะสังไม่ต่ออายุใบอนุญาตนั2น
การขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ
เงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง

๑๐

มาตรา ๔๔ ในกรณี ทีอธิ บดีหรื อผูซ้ ึ งอธิ บดีมอบหมายไม่ออกใบอนุ ญาต หรื อสังไม่ต่อ
อายุใบอนุญาต ผูข้ อรับใบอนุญาตหรื อผูข้ อต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิ อุทธรณ์เป็ นหนังสื อต่อรัฐมนตรี
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที ได้รับหนังสื อของอธิ บดี หรื อผูซ้ ึ งอธิ บดี มอบหมายแจ้งการไม่ออก
ใบอนุญาตหรื อสังไม่ต่ออายุใบอนุญาต
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้เป็ นทีสุ ด
ก่อนมีคาํ วินิจฉัยอุทธรณ์ ในกรณี สังไม่ต่ออายุใบอนุ ญาต รัฐมนตรี มีอาํ นาจสังอนุ ญาต
ให้ทาํ การตามใบอนุญาตไปพลางก่อนได้เมือมีคาํ ขอของผูอ้ ุทธรณ์
มาตรา ๔๕ ใบอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะตัวผูร้ ับใบอนุญาต
มาตรา ๔๖ ผูร้ ับใบอนุญาตผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน2 ี หรื อตาม
เงือนไขในการอนุญาตทีกําหนดในกฎกระทรวง อธิ บดีหรื อผูซ้ ึ งอธิ บดีมอบหมายมีอาํ นาจสังพักใช้
ใบอนุญาตมีกาํ หนดครั2งละไม่เกินเก้าสิ บวัน
มาตรา ๔๗ ผูร้ ับใบอนุ ญาตผูใ้ ดต้องคําพิพากษาของศาลถึ งทีสุ ดว่าได้กระทําความผิด
ตามมาตรา ๗๔ หรื อ ฝ่ าฝื นคํา สั งพัก ใช้ ใ บอนุ ญ าต อธิ บ ดี ห รื อ ผู ้ซึ งอธิ บ ดี ม อบหมายมี อ าํ นาจ
สังเพิกถอนใบอนุญาตได้
ผูถ้ ู กสังเพิกถอนใบอนุ ญาตจะขอรั บใบอนุ ญาตอี กไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดสองปี
นับแต่วนั ทีถูกสังเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๔๘ คําสังพักใช้ใบอนุญาตและคําสังเพิกถอนใบอนุ ญาต ให้ทาํ เป็ นหนังสื อแจ้ง
ให้ผูร้ ั บใบอนุ ญาตทราบ ในกรณี ทีไม่พบตัวผูร้ ั บใบอนุ ญาตหรื อผูร้ ั บใบอนุ ญาตไม่ยอมรับคําสัง
ให้ปิดคําสังดังกล่าวไว้ในทีเปิ ดเผยซึ งเห็นได้ง่าย ณ สถานทีผลิตหรื อซ่ อมเครื องชังตวงวัดของผูร้ ับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผูร้ ับใบอนุญาตได้ทราบคําสังนั2นแล้วตั2งแต่วนั ทีปิ ดคําสัง
มาตรา ๔๙ ผูถ้ ูกสังพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ หรื อเพิกถอนใบอนุ ญาตตามมาตรา ๔๗
มีสิทธิ อุทธรณ์เป็ นหนังสื อต่อรัฐมนตรี ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีทราบคําสัง รัฐมนตรี มีอาํ นาจ
สังให้ยกอุทธรณ์หรื อแก้ไขคําสังขออธิ บดีหรื อผูซ้ ึ งอธิ บดีมอบหมายได้
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้เป็ นทีสุ ด
ก่ อนมี ค าํ วินิจฉัย อุ ทธรณ์ รั ฐมนตรี มี อาํ นาจสังอนุ ญาตให้ทาํ การตามใบอนุ ญาตไป
พลางก่อนได้เมือมีคาํ ขอของผูอ้ ุทธรณ์
มาตรา ๕๐ ถ้าใบอนุ ญาตสู ญหายหรื อถูกทําลายในระหว่างทีใบอนุ ญาตยังไม่สิ2นอายุ
ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตยืนคําขอรับใบแทนใบอนุ ญาตภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ทีทราบการสู ญหายหรื อ
ถูกทําลายดังกล่าว
การขอรับใบแทนใบอนุ ญาตและการออกใบแทนใบอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีกําหนดในกฎกระทวง

๑๑

มาตรา ๕๑ ผูร้ ับใบอนุ ญาตต้องแสดงใบอนุ ญาตหรื อใบแทนใบอนุ ญาตไว้ในทีเปิ ดเผย
ซึ งเห็ น ได้ ง่ า ย ณ สถานที ผลิ ต หรื อซ่ อ มเครื องชั งตวงวัด ของผู ้รั บ ใบอนุ ญ าต เว้น แต่ อ ยู่
ในระหว่างการขอรับใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๐
หมวด ๕
อํานาจหน้ าทีของนายตรวจชั งตวงวัด
----------------------มาตรา
๕๒
ในการปฏิบตั ิหน้าที
ให้นายตรวจชังตวงวัดมีอาํ นาจ
(๑) เข้าไปในสถานที ผลิ ต สถานที ขาย หรื อสถานที เก็บเครื องชังตวงวัดหรื อสิ นค้า
หี บห่อชนิดทีรัฐมนตรี กาํ หนดให้ผบู ้ รรจุตอ้ งปฏิบตั ิตามมาตรา ๖๒ ในระหว่างเวลาทําการเพือตรวจสอบ
เครื องชังตวงวัดหรื อสิ นค้าหี บห่อนั2น
(๒) เข้าไปในสถานทีใด ๆ เพือตรวจสอบเครื องชังตวงวัดทีใช้ในกิจการดังระบุไว้
ในมาตรา
๒๕
(๓) ค้นสถานทีหรื อยานพาหนะใด ๆ ทีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติน2 ี หรื อทีเป็ นความผิดตามมาตรา ๒๗๐ หรื อมาตรา ๒๗๑ แห่ งประมวลกฎหมาย
อาญา ในเวลาระหว่า งพระอาทิ ตย์ข2 ึ นถึ ง พระอาทิ ตย์ตก หรื อในเวลาทําการงาน และกรณี มีเหตุ
อันควรเชื อได้ว่าหากเนิ นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้จะมี การยักย้าย ซุ กซ่ อน หรื อทําลายเครื อง
ชังตวงวัด หรื อสิ นค้าหี บห่ อทีเกี ยวข้องกับการกระทําความผิด และการค้นในเวลาดังกล่าวข้างต้น
ยังไม่แล้วเสร็ จจะกระทําต่อไปก็ได้
(๔) ยึดหรื ออายัดเครื องชังตวงวัดหรื อสิ นค้าหี บห่ อทีเกี ยวข้องกับการกระทําความผิด
ทีบัญญัติไว้ใน (๓)
ในการปฏิ บตั ิ หน้าทีตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) นายตรวจชังตวงวัดจะนําข้าราชการ
หรื อลูกจ้างในสํานักงานกลางหรื อสํานักงานสาขาไปช่วยปฏิบตั ิงานด้วยก็ได้
มาตรา ๕๓ เครื องชังตวงวัดที ยึดหรื ออายัดไว้ต ามมาตรา ๕๒ (๔) หากปรากฏว่า
ไม่จาํ เป็ นต้องใช้เป็ นพยานหลักฐานในการดําเนิ นคดี ให้สํานักงานกลางหรื อสํานักงานสาขาส่ งคืน
หรื อถอนการอายัดเครื องชังตวงวัดนั2นภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทียึดหรื ออายัด
เครื องชังตวงวัดทียึดไว้ตามวรรคหนึ ง ถ้าพนักงานอัยการสังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรื อ
ศาลไม่พิพากษาให้ริบและผูเ้ ป็ นเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองมิ ได้ขอรั บคื นภายในกําหนดหนึ งร้ อย
ยีสิ บวันนับแต่วนั ทีมีคาํ สังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรื อวันทีมีคาํ พิพากษาถึงทีสุ ด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็ น
ของกรมทะเบียนการค้าและให้จดั การตามระเบียบทีอธิ บดีกาํ หนด
เครื องชังตวงวัดที อายัดไว้ตามวรรคหนึ ง ถ้า พนัก งานอัย การสังเด็ ดขาดไม่ฟ้ องคดี
หรื อศาลไม่พิพากษาให้ริบ ให้นายตรวจชังตวงวัดถอนการอายัดโดยมิชกั ช้า

๑๒

มาตรา ๕๔ สิ นค้าหี บห่ อที ยึดหรื ออายัดไว้ตามมาตรา ๕๒ (๔) นายตรวจชังตวงวัด
มีอาํ นาจสังให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองแก้ไขหี บห่ อนั2นให้ถูกต้อง หรื อจะสังให้ทาํ ลายหี บห่ อของ
สิ นค้านั2นแล้วคืนสิ นค้าให้แก่เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองก็ได้
ในกรณี ทีเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองไม่ปฏิ บตั ิ ตามคําสังของนายตรวจชังตวงวัดตาม
วรรคหนึ งนายตรวจชังตวงวัดมีอาํ นาจทําลายหี บห่ อของสิ นค้านั2น แล้วคืนสิ นค้าให้แก่เจ้าของหรื อ
ผูค้ รอบครอง โดยเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองเป็ นผูเ้ สี ยค่าใช้จ่ายในการคืนสิ นค้านั2น แต่ในกรณี ทาํ ลาย
หี บห่ อแล้ว ถ้าสิ นค้านั2นโดยสภาพไม่อาจคืนได้ จะแจ้งให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองถ่ายสิ นค้าจาก
หี บห่ อนั2นแล้วนําสิ นค้าคืนไปภายในเวลาทีกําหนดแต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าสามสิ บวันนับแต่วนั ทีแจ้ง
หากเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองไม่ปฏิ บตั ิ ตาม ให้สินค้านั2นตกเป็ นของกรมทะเบียนการค้าและให้
จัดการตามระเบียบทีอธิ บดีกาํ หนด
มาตรา ๕๕ เครื องชังตวงวัดหรื อสิ นค้าหี บห่ อทียึดไว้ตามมาตรา ๕๒ (๔) ถ้าขณะยึด
ไม่ปรากฏเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองและไม่มีผูใ้ ดมาแสดงตนเป็ นเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองภายใน
เก้า สิ บ วันนับ แต่วนั ที ยึด ให้ตกเป็ นของกรมทะเบี ย นการค้าและให้จดั การตามระเบี ย บที อธิ บ ดี
กําหนด
มาตรา ๕๖ สิ น ค้า หี บ ห่ อ ที ยึ ด ไว้ต ามมาตรา ๕๒ (๔) ถ้ า เป็ นของเสี ยง่ า ยหรื อ
ถ้าเก็บรักษาไว้จะเป็ นการเสี ยงต่อความเสี ยหาย หรื อจะเสี ยค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกิ นสมควร
อธิ บ ดี ห รื อ ผูซ้ ึ งอธิ บ ดี ม อบหมายจะจัด การขายหรื อ จํา หน่ า ยสิ น ค้า หี บ ห่ อ นั2น ก่ อ นถึ ง กํา หนด
ตามมาตรา ๕๕ ก็ได้ ได้เงินเป็ นจํานวนสุ ทธิ เท่าใดให้ยดึ ไว้แทนสิ นค้าหี บห่อนั2น
การขายหรื อ จํา หน่ า ยสิ นค้า หี บ ห่ อ ตามวรรคหนึ ง ให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บที อธิ บ ดี
กําหนด
มาตรา ๕๗ ในกรณี ทีนายตรวจชังตวงวัดตรวจพบเครื องชังตวงวัดที ไม่ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติน2 ี หรื อกฎกระทรวงทีออกตามพระราชบัญญัติน2 ี หรื อเครื องชังตวงวัดทีความเทียง
ของเครื องผิดเกินอัตราเผือเหลือเผือขาดตามทีกําหนดในกฎกระทรวง นายตรวจชังตวงวัดมีอาํ นาจ
ทําลายเครื องหมายคํารับรองและทําเครื องหมายห้ามใช้เครื องชังตวงวัดนั2นจนกว่าจะได้มีการแก้ไข
ให้ถูกต้องและนําไปให้พนักงานเจ้าหน้าทีตรวจสอบเพือให้คาํ รับรองใหม่ หรื อยึดเครื องชังตวงวัด
นั2นแล้วนําส่ งสํานักงานกลางหรื อสํานักงานสาขา
เครื องชังตวงวัดทียึดไว้ตามวรรคหนึ ง หรื อเครื องชังตวงวัดที ไม่ปรากฏเจ้าของหรื อ
ผูค้ รอบครองหากเจ้า ของหรื อ ผูค้ รอบครองมิ ไ ด้ร้อ งขอรั บ คื น ภายในเก้า สิ บ วัน นับ แต่ ว นั ที ยึ ด
ให้เครื องชังตวงวัดนั2นตกเป็ นของกรมทะเบียนการค้า และให้จดั การตามระเบียบทีอธิ บดี กาํ หนด
หากเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองมาขอรับเครื องชังตวงวัดนั2นคืนภายในกําหนด ให้สํานักงานกลางหรื อ
สํานักงานสาขาคืนเครื องชังตวงวัดให้แก่เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองเพือนําไปแก้ไขให้ถูกต้อง ทั2งนี2
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีอธิ บดีกาํ หนดแต่ถา้ สํานักงานกลางหรื อสํานักงานสาขาพิจารณาเห็นว่า

๑๓

เครื องชังตวงวัดนั2นไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้หรื อมีสภาพไม่สมควรจะใช้เป็ นเครื องชังตวงวัด
ต่อไป ก็ให้ตกเป็ นของกรมทะเบียนการค้าและให้จดั การตามระเบียบทีอธิ บดีกาํ หนด
มาตรา ๕๘ ในการปฏิ บตั ิหน้าทีของนายตรวจชังตวงวัดตามมาตรา ๕๒ ให้บุคคลซึ ง
เกียวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๕๙ ในการปฏิ บตั ิหน้าทีตามพระราชบัญญัติน2 ี นายตรวจชังตวงวัดต้องแสดง
บัตรประจําตัวต่อบุคคลซึ งเกียวข้อง
บัตรประจําตัวนายตรวจชังตวงวัด ให้เป็ นไปตามแบบทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๐ ในการปฏิ บ ัติ ก ารตามพระราชบัญ ญัติ น2 ี ให้ น ายตรวจชังตวงวัด เป็ น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๖๑ เพื อประโยชน์ ใ นการจับ กุ ม และปราบปรามผู ้ก ระทํา ความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติน2 ีให้นายตรวจชังตวงวัดเป็ นพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
หมวด ๖
สิ นค้ าหีบห่ อ
----------------------มาตรา ๖๒ รัฐมนตรี มีอาํ นาจประกาศกําหนดชนิดของสิ นค้าหี บห่ อทีผูบ้ รรจุตอ้ ง
(๑) แสดงปริ มาณของสิ นค้าทีหี บห่อ
(๒) แสดงปริ มาณของสิ นค้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนด หรื อ
(๓) บรรจุสินค้าตามปริ มาณทีกําหนด
ประกาศตามวรรคหนึ ง ให้ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา และให้มีผลใช้บงั คับนับแต่
วันทีรัฐมนตรี กาํ หนด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าหกสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
มาตรา ๖๓ การแสดงปริ มาณของสิ นค้าตามมาตรา ๖๒ หรื อทีผูบ้ รรจุแสดงไว้ทีหี บห่ อ
ต้องแสดงให้ถูกต้องตรงกับปริ มาณของสิ นค้าในหี บห่อ
การแสดงปริ มาณของสิ นค้าที หี บห่ อโดยคลาดเคลื อนไม่เกิ นอัตราเผือเหลื อเผือขาด
ตามทีรัฐมนตรี ประกาศกําหนด ให้ถือว่าเป็ นการแสดงปริ มาณทีถูกต้อง
มาตรา ๖๔ บรรดาสิ นค้าหี บห่ อทีนําเข้ามาในราชอาณาจักรทีแสดงปริ มาณของสิ นค้า
ตามมาตราชังตวงวัดของต่างประเทศ ผูน้ าํ เข้าต้องแสดงปริ มาณของสิ นค้าตามมาตราชังตวงวัดตาม
พระราชบัญญัติน2 ี และตามวิธีการและอัตราเปรี ยบเทียบมาตราชังตวงวัดของต่างประเทศกับมาตรา
ชังตวงวัดตามพระราชบัญญัติน2 ีทีรัฐมนตรี ประกาศกําหนด

๑๔

การแสดงปริ ม าณของสิ นค้า ตามวรรคหนึ ง ให้ก ระทํา ก ◌่ อนรั บ มอบสิ นค้า ไปจาก
พนักงานเจ้าหน้าทีตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เว้นแต่อธิ บดีหรื อผูซ้ ึ งอธิ บดี มอบหมายจะอนุ ญาต
ให้กระทําภายหลังตามวิธีการและเงือนไขทีกําหนด
หมวด ๗
เครืองชั งตวงวัดเพือการส่ งออก
----------------------มาตรา ๖๕ ผูผ้ ลิ ตเครื องชังตวงวัดเพือการส่ ง ออกไปนอกราชอาณาจัก รต้องปฏิ บ ตั ิ
ตามหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื อนไขในการผลิ ต และการส่ ง ออกซึ งรั ฐ มนตรี ป ระกาศกํา หนด
ในราชกิจจานุเบกษา
บรรดาเครื องชังตวงวัดทีผลิตเพือการส่ งออกตามวรรคหนึ ง ให้ได้รับการยกเว้นการให้
คํารับรองตามทีกําหนดในพระราชบัญญัติน2 ี แต่ผผู ้ ลิตจะนําเครื องชังตวงวัดดังกล่าวมาให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีตรวจสอบเพือให้คาํ รับรองก็ได้
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
----------------------มาตรา ๖๖ ผูใ้ ดใช้มาตราชังตวงวัดอืนนอกจากทีกําหนดในมาตรา ๙ ในการซื2อ ขาย
หรื อจําหน่ายสิ นค้า
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๖๗ ผูใ้ ดใช้มาตราชังตวงวัด หรื อทําการชังตวงวัดในการซื2 อขายหรื อจําหน่ าย
สิ นค้าโดยไม่ปฏิบตั ิตามประกาศของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๖๘ ผูใ้ ดประกอบธุ รกิ จตามมาตรา ๑๗ โดยไม่มีหนังสื อรั บรองการประกอบ
ธุ รกิจต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรื อปรับไม่เกินสี หมืนบาท หรื อทั2งจําทั2งปรับ
มาตรา ๖๙ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จผูใ้ ดไม่ปฏิ บ ตั ิ ตามมาตรา ๑๘ หรื อมาตรา ๑๙ หรื อผูร้ ั บ
ใบอนุญาตผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๕๐ หรื อมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึงพันบาท
มาตรา ๗๐ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นไม่ปฏิ บตั ิตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๔ หรื อมาตรา ๒๘ หรื อผูใ้ ด
ฝ่ าฝื นมาตรา ๒๕ วรรคหนึ ง หรื อไม่ปฏิ บตั ิตามประกาศของรั ฐมนตรี ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินสองหมืนบาท หรื อทั2งจําทั2งปรับ
มาตรา ๗๑ ในการประกอบธุ รกิจในการให้บริ การชัง ตวงหรื อวัด ถ้าผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

๑๕

มาตรา ๗๒ ในการประกอบธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารชัง ตวงหรื อ วัด ตามมาตรา ๑๗
ผูใ้ ดออกหนัง สื อแสดงผลการชัง ตวงหรื อวัดอันเป็ นเท็จเพือให้เกิ ดความเสี ย หายแก่ ผูห้ นึ งผูใ้ ด
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรื อปรับไม่เกินสี หมืนบาท หรื อทั2งจําทั2งปรับ
มาตรา ๗๓ ผู ้ค รอบครองเครื องชังตวงวัด ชนิ ด ติ ด ตรึ ง อยู่ก ับ ที ผูใ้ ดไม่ ป ฏิ บ ัติ ต าม
มาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท
มาตรา ๗๔ ผูใ้ ด
(๑) ปลอมแปลงหรื อแก้ไขเครื องหมายคํารับรองหรื อหนังสื อสําคัญแสดงการให้คาํ รับรอง
ของสํานักงานกลางหรื อสํานักงานสาขา
(๒)
นําเครื องหมายคํารับรองของสํานักงานกลางหรื อสํานักงานสาขาจากเครื อง
ชังตวงวัดเครื องหนึงไปใช้กบั เครื องชังตวงวัดอีกเครื องหนึง
หรื อ
(๓) ลบเครื องหมายของพนักงานเจ้าหน้าทีทีแสดงว่าเครื องหมายคํารับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้ว
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินสองแสนแปดหมืนบาท
มาตรา ๗๕ ผูใ้ ดกระทํา การใด ๆ เพื อให้เครื องชังตวงวัด ที มี ก ารให้ค าํ รั บ รองตาม
มาตรา ๓๐ แสดงนํ2าหนัก ปริ มาตร ปริ มาณ หรื อหน่วยใด ๆ ผิดไปจากทีได้รับการตรวจสอบความ
เทียงกับแบบมาตราเกิ นอัตราเผือเหลื อเผือขาดตามทีกําหนดในกฎกระทรวง ต้องระวางโทษจําคุ ก
ไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหนึงแสนสองหมืนบาท
มาตรา ๗๖ ผูใ้ ดโดยรู ้วา่ ได้มีการกระทําแก่เครื องชังตวงวัดอันเป็ นความผิดตามมาตรา ๗๔
หรื อมาตรา ๗๕
(๑) ขายหรื อจําหน่ายหรื อมีไว้เพือขายหรื อจําหน่ายซึ งเครื องชังตวงวัดนั2น หรื อ
(๒) ใช้หรื อมีไว้เพือใช้ซึงเครื องชังตวงวัดนั2นในกิจการตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึง
ต้องระวางโทษตามทีบัญญัติไว้ในมาตรา ๗๔ หรื อมาตรา ๗๕ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๗๗ ผูร้ ับใบอนุ ญาตตามมาตรา ๔๑ ผูใ้ ด นําเครื องหมายคํารับรองหรื อหนังสื อ
สําคัญแสดงการให้คาํ รับรองของสํานักงานกลางหรื อสํานักงานสาขาทีรับไปจากพนักงานเจ้าหน้าที
ไปใช้เพือให้การรับรอง ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุ ญาตหรื อถูกเพิกถอนใบอนุ ญาต ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึงปี หรื อปรับไม่เกินสี หมืนบาท หรื อทั2งจําทั2งปรับ
มาตรา ๗๘ ผูร้ ับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ผูใ้ ด นําเครื องหมายคํารับรองหรื อหนังสื อ
สําคัญแสดงการให้คาํ รับรองของสํานักงานกลางหรื อสํานักงานสาขาทีรับไปจากพนักงานเจ้าหน้าที
ไปใช้กบั เครื องชังตวงวัดทีตนเองมิได้ผลิตหรื อซ่อม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรื อปรับ
ไม่เกินสี หมืนบาท
หรื อทั2งจําทั2งปรับ
มาตรา ๗๙ ผูใ้ ดใช้หรื อมีเครื องชังตวงวัดไว้เพือใช้ในกิจการตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึง
โดยรู ้วา่ เครื องชังตวงวัดนั2นมีความเทียงผิดเกินอัตราเผือเหลือเผือขาดตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
หรื อปรับไม่เกินสองหมืนบาท
หรื อทั2งจําทั2งปรับ

๑๖

มาตรา
๘๐
ผูใ้ ด
(๑) ถอน ทําลาย ทําให้เสี ยหายซึ งเครื องหมายหรื อสิ งอืนใดทีนายตรวจชังตวงวัดทําไว้
เพือแสดงการยึดหรื ออายัดตามมาตรา
๕๒
(๔)
หรื อ
(๒) ถอน ทําลาย ทําให้เสี ยหายซึ งเครื องหมายห้ามใช้เครื องชังตวงวัดทีนายตรวจ
ชังตวงวัดทําไว้ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึง เว้นแต่จะกระทําโดยได้รับอนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าทีแล้ว
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรื อปรับไม่เกินสี หมืนบาท หรื อทั2งจําทั2งปรับ
มาตรา ๘๑ ผูป้ ระกอบธุ รกิจในการผลิต นําเข้า ขาย หรื อซ่อมเครื องชังตวงวัดผูใ้ ดฝ่ าฝื น
มาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินสองหมืนบาท หรื อทั2งจําทั2งปรับ
มาตรา ๘๒ ผูซ้ ึ งเกี ยวข้องผูใ้ ดไม่อาํ นวยความสะดวกตามสมควรแก่นายตรวจชังตวงวัด
ซึ งปฏิบตั ิการตามหน้าทีตามมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๘๓ ผูบ้ รรจุผใู ้ ดฝ่ าฝื นประกาศของรัฐมนตรี ทีกําหนดตามมาตรา ๖๒ ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
หรื อปรับไม่เกินสองหมืนบาท
หรื อทั2งจําทั2งปรับ
มาตรา ๘๔ ผูบ้ รรจุผใู ้ ดบรรจุสินค้าหี บห่ อโดยรู ้◌ู◌้วา่ ปริ มาณของสิ นค้าทีบรรจุในหี บ
ห่ อไม่ถูกต้องตามทีแสดงไว้ซึงน่ าจะเกิดความเสี ยหายแก่ผอู ้ ืนหรื อประชาชนต้องระวางโทษจําคุ ก
ไม่เกินหนึงปี หรื อปรับไม่เกินสี หมืนบาท หรื อทั2งจําทั2งปรับ
มาตรา ๘๕ ผูใ้ ดขายหรื อจําหน่ายหรื อมีไว้เพือขายหรื อจําหน่ายซึ งสิ นค้าหี บห่ อทีแสดง
ปริ มาณไว้โดยรู ้ ว่าปริ มาณของสิ นค้าทีบรรจุในหี บห่ อไม่ถูกต้องตามทีแสดงไว้ซึงน่ าจะเกิ ดความ
เสี ยหายแก่ผอู ้ ืนหรื อประชาชน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินสองหมืนบาท
หรื อทั2งจําทั2งปรับ
มาตรา ๘๖ ผูใ้ ดขายหรื อมีไว้เพือขายซึ งสิ นค้าหี บห่อทีไม่มีการแสดงปริ มาณของสิ นค้า
ตามมาตรา ๖๒ (๑) หรื อมาตรา ๖๔ วรรคหนึง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๘๗ ผูน้ าํ เข้าผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามวิธีการแสดงปริ มาณของสิ นค้าและอัตรา
เปรี ยบเทียบทีรัฐมนตรี กาํ หนดตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ ง หรื อไม่ปฏิบตั ิตามวิธีการหรื อเงือนไข
ทีอธิ บดีหรื อผูซ้ ึ งอธิ บดีมอบหมายกําหนดตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท
มาตรา ๘๘ ในกรณี ที ผูก้ ระทํา ความผิ ด ซึ งต้อ งรั บ โทษตามพระราชบัญ ญัติ น2 ี เป็ น
นิ ติบุคคล กรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ หรื อผูแ้ ทนของนิ ติบุคคลนั2น ต้องรับโทษตามที บัญญัติไว้
สําหรับความผิดนั2น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้รู้เห็ นหรื อยินยอมในการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลนั2น

๑๗

มาตรา ๘๙ ถ้า เจ้า พนักงานต่อไปนี2 เห็ นว่า ผูต้ ้องหาไม่ ค วรได้รับโทษถึ ง จํา คุ ก หรื อ
ไม่ ค วรถู ก ฟ้ องร้ อ ง สํ า หรั บ ความผิ ด ตามพระราชบัญ ญัติ น2 ี ที มี โ ทษปรั บ สถานเดี ย ว หรื อ ที มี
โทษจํา คุ ก ไม่ เ กิ น หกเดื อ น หรื อปรั บ ไม่ เ กิ น สองหมื นบาท หรื อทั2ง จํา ทั2ง ปรั บ ให้ มี อ ํา นาจ
เปรี ยบเทียบดังนี2
(๑) อธิ บดีหรื อผูซ้ ึ งอธิ บดีมอบหมาย สําหรับความผิดทีเกิดในกรุ งเทพมหานคร
(๒) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรื อผูซ้ ึ งผูว้ า่ ราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิดทีเกิ ด
ในจังหวัดอืน
เมือผูต้ อ้ งหาได้ชาํ ระเงินค่าปรับตามจํานวนทีเปรี ยบเทียบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที
เปรี ยบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้า ผูต้ ้องหาไม่ ยิ นยอมตามที เปรี ย บเที ย บ หรื อ เมื อยินยอมแล้วไม่ ช ํา ระเงิ นค่ า ปรั บ
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ดาํ เนินคดีต่อไป
มาตรา ๙๐ ในกรณี ทีนายตรวจชังตวงวัดเป็ นผูจ้ บั กุมผูต้ อ้ งหาในความผิดทีเปรี ยบเทียบ
ได้ต ามพระราชบัญ ญัติ น2 ี และผู ้ต้อ งหายิ น ยอมให้ เ ปรี ย บเที ย บ ถ้า ผูต้ ้อ งหาหรื อ ผูม้ ี ป ระโยชน์
เกี ยวข้องร้ องขอ อธิ บ ดี หรื อผูซ้ ึ งอธิ บดี มอบหมายหรื อผูว้ ่าราชการจัง หวัดหรื อผูซ้ ึ งผูว้ ่าราชการ
จังหวัดมอบหมายแล้วแต่กรณี จะปล่อยผูต้ อ้ งหาชัวคราวในระหว่างรอการเปรี ยบเทียบหรื อรอการ
ชํา ระเงิ น ค่ า ปรั บ โดยมี ป ระกัน หรื อมี ป ระกันและหลัก ประกัน ก็ ไ ด้ ทั2ง นี2 ให้ นํา บทบัญ ญัติ แห่ ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๑ ในกรณี ทีพนักงานสอบสวนพบว่าผูใ้ ดกระทําความผิดทีเปรี ยบเทียบได้ตาม
พระราชบัญญัติน2 ี และผูน้ 2 ันยินยอมให้เปรี ยบเที ยบ ให้พนัก งานสอบสวนส่ งเรื องให้อธิ บ ดี หรื อ
ผูซ้ ึ งอธิ บดี มอบหมายหรื อผูว้ ่าราชการจังหวัดหรื อผูซ้ ึ งผูว้ ่าราชการจังหวัดมอบหมายแล้วแต่กรณี
ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีผูน้ 2 นั แสดงความยินยอมให้เปรี ยบเทียบ และให้นาํ มาตรา ๙๐ มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
------------------มาตรา ๙๒ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และคําสังทีออกตามบทกฎหมายที
ให้ยกเลิกตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติน2 ี ให้คงใช้ได้ต่อไปเพียงเท่าทีไม่ขดั หรื อแย้งกับบทแห่ง
พระราชบัญญัติน2 ี ทั2งนี2 จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรื อคําสังทีออกตาม
พระราชบัญญัติน2 ีใช้บงั คับ

๑๘

มาตรา ๙๓ บรรดาเครื องชังตวงวัดทีมีการให้คาํ รับรองแล้วตามพระราชบัญญัติมาตรา
ชังตวงวัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ ให้ถือว่ามีการให้คาํ รับรองตามพระราชบัญญัติน2 ี
บรรดาอาชญาบัตรทีออกตามพระราชบัญญัติมาตราชังตวงวัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖
ให้ถือเป็ นหนังสื อรับรองการประกอบธุ รกิจตามพระราชบัญญัติน2 ี
มาตรา ๙๔ ผูใ้ ดประกอบธุ รกิจการให้บริ การชัง ตวงหรื อวัดตามทีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗
อยู่แล้วในวันทีพระราชบัญญัติน2 ีใช้บงั คับ ถ้าประสงค์จะประกอบธุ รกิ จดังกล่าวต่อไป ให้แจ้งการ
ประกอบธุ ร กิ จ ตามมาตรา ๑๗ ภายในเก้า สิ บ วัน นับ แต่ ว นั ที พระราชบัญ ญัติ น2 ี ใช้บ ัง คับ และ
เมื อได้แ จ้ง การประกอบธุ ร กิ จ แล้ว ให้ ถื อ ว่า ผูน้ 2 ัน ได้รั บ หนัง สื อ รั บ รองการประกอบธุ ร กิ จ ตาม
พระราชบัญญัติน2 ี

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๖ ตอนที ๒๙ ก ลงวันที ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒

๑๙

อัตราค่ าธรรมเนียม
(๑) การประกอบธุรกิจ
(ก) การผลิต
(ข) การนําเข้า
(ค) การขาย
(ง) การซ่อม
(จ) การให้บริ การชัง
(ฉ) การให้บริ การตวง
(ช) การให้บริ การวัด

เครื องชัง
เครื องตวง
เครื องวัด
เครื องชัง
เครื องตวง
เครื องวัด
เครื องชัง
เครื องตวง
เครื องวัด
เครื องชัง
เครื องตวง
เครื องวัด

ปี ละ
ปี ละ
ปี ละ
ปี ละ
ปี ละ
ปี ละ
ปี ละ
ปี ละ
ปี ละ
ปี ละ
ปี ละ
ปี ละ
ปี ละ
ปี ละ
ปี ละ

(๒) การตรวจสอบและการให้ คํารับรองชั: นแรก
เครืองชั ง
(ก) เครื องชัง
แสดงนํ2าหนักไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัม
แสดงนํ2าหนักเกิน ๒๐ กิโลกรัม
แต่ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม
แสดงนํ2าหนักเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม
แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม
แสดงนํ2าหนักเกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม
แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม
แสดงนํ2าหนักเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม
(ข) ตุม้ นํ2าหนักและตุม้ ถ่วง
นํ2าหนักไม่เกิน ๑ กิโลกรัม
นํ2าหนักเกิน ๑ กิโลกรัม
แต่ไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม
นํ2าหนักเกิน ๑๐ กิโลกรัม

๔,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๘,๐๐๐
๔,๐๐๐
๔,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เครื องละ

๒๐๐ บาท

เครื องละ

๕๐๐ บาท

เครื องละ

๑,๐๐๐

บาท

เครื องละ ๓,๐๐๐ บาท
เครื องละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ตุม้ ละ

๕๐ บาท

ตุม้ ละ
ตุม้ ละ

๑๐๐ บาท
๒๐๐ บาท

๒๐

เครืองตวง
แสดงปริ มาตรไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร
แสดงปริ มาตรเกิน ๑๐๐ ลิตร
แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
แสดงปริ มาตรเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
ให้เรี ยกเก็บ ๑,๐๐๐ ลิตรแรก ๕๐๐ บาท
๑,๐๐๐ ลิตรต่อไป ๑,๐๐๐ ลิตรละ ๑๐๐ บาท
เศษของ ๑,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเท่ากับ
๑,๐๐๐ ลิตร แต่เมือรวมกันแล้วไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
เครืองวัด
(ก)
แสดงความยาวไม่เกิน ๑๐ เมตร
แสดงความยาวเกิน ๑๐ เมตร
(ข) เครื องวัดปริ มาตร
(ค) เครื องวัดอย่างอืน
(๓) การตรวจสอบและการให้ คํารับรองชั: นหลัง

(๔) การตรวจสอบความเทียงของเครืองชั งตวงวัด
(๕)
ความเทียงของเครื องชั งตวงวัด
(๖)
เป็ นผู้ตรวจสอบและให้ คํารับรอง
(๗)

การต่ ออายุใบอนุญาต

(๘) การออกใบแทนใบอนุญาต

เครื องละ

๕๐ บาท

เครื องละ

๕๐๐ บาท

เครื องวัดความยาว
เครื องละ
๕๐ บาท
เครื องละ ๒๐๐ บาท
เครื องละ ๕,๐๐๐ บาท
เครื องละ ๓,๐๐๐ บาท
ร้อยละห้าสิ บของค่าธรรมเนียม
ตาม
(๒)
เท่ากับค่าธรรมเนียมตาม (๒)

การออกหนังสื อรายงานผลการตรวจสอบ
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
ใบอนุญาตให้ ผ้ ูผลิตหรื อผู้ซ่อม
ปี ละ
๑๐,๐๐๐ บาท
เท่ากับค่าธรรมเนียมการออกใบอนุ ญาต
ฉบับละ

๑๐๐

บาท

๒๑

บัญชี มาตราชั งตวงวัดตามมาตรา ๙
---------------ก. มาตราชั งตวงวัดในระบบเมตริก
(๑) หน่วยมูลฐานของความยาวให้เป็ นเมตร คือ ความยาวของทางเดินของแสง
ในสุ ญญากาศช่วงเวลา
๑
ใน
๒๙๙,๗๙๒,๔๕๘
ของหนึงวินาที
ให้จาํ นวนหน่วยของความยาวเป็ นดังต่อไปนี2
ชือ
อัตรา
อักษรย่อ
กิโลเมตร
เท่ากับ พันเมตร
กม.
เฮกโตเมตร
เท่ากับ ร้อยเมตร
ฮม.
เท่ากับ สิ บเมตร
ดคม.
เดคาเมตร
เมตร
เท่ากับ หนึงเมตร
ม.
เดซิ เมตร
เท่ากับ หนึงในสิ บของหนึงเมตร
ดม.
เท่ากับ หนึงในร้อยของหนึงเมตร
ซม.
เซนติเมตร
มิลลิเมตร
เท่ากับ หนึงในพันของหนึงเมตร
มม.
เท่ากับ หนึงในล้านของหนึงเมตร
มคม.
ไมโครเมตร
(๒) หน่วยของพื2นทีให้เป็ นตารางเมตร คือ พื2นทีตารางเหลียมมีดา้ นกว้างยาวด้านละ
หนึงเมตร
ให้จาํ นวนหน่วยของพื2นทีเป็ นดังต่อไปนี2
ชือ
อัตรา
อักษรย่อ
ตารางกิโลเมตร
เท่ากับ ล้านตารางเมตร
กม.๒
ตารางเฮกโตเมตร
เท่ากับ หมืนตารางเมตร
ฮม.๒
ตารางเดคาเมตร
เท่ากับ ร้อยตารางเมตร
ดคม.๒
ตารางเมตร
เท่ากับ หนึงตารางเมตร
ม.๒
ตารางเดซิ เมตร
เท่ากับ หนึงในร้อยของหนึงตารางเมตร
ดม.๒
ตารางเซนติเมตร
เท่ากับ หนึงในหมืนของหนึงตารางเมตร
ซม.๒
ตารางมิลลิเมตร
เท่ากับ หนึงในล้านของหนึงตารางเมตร
มม.๒

๒๒

(๓) หน่วยของปริ มาตรให้เป็ นลูกบาศก์เมตร คือ ปริ มาตรทีบรรจุอยูใ่ นลูกบาศก์
มีดา้ นกว้างยาวและสู งด้านละหนึงเมตร
ให้จาํ นวนหน่วยของปริ มาตรเป็ นดังต่อไปนี2
ชือ
อัตรา
อักษรย่อ
ลูกบาศก์กิโลเมตร เท่ากับ พันล้านลูกบาศก์เมตร
กม.๓
ลูกบาศก์เฮกโตเมตร เท่ากับ ล้านลูกบาศก์เมตร
ฮม.๓
ลูกบาศก์เดคาเมตร เท่ากับ พันลูกบาศก์เมตร
ดคม.๓
ลูกบาศก์เมตร
เท่ากับ หนึงลูกบาศก์เมตร
ม.๓
ลูกบาศก์เดซิ เมตร
เท่ากับ หนึงในพันของหนึงลูกบาศก์เมตร
ดม.๓
ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับ หนึงในล้านของหนึงลูกบาศก์เมตร
ซม.๓
ลูกบาศก์มิลลิเมตร เท่ากับ หนึงในพันล้านของหนึงลูกบาศก์เมตร
มม.๓
(๔) หน่วยของความจุให้เป็ นลิ ตร คือ ปริ มาตรของนํ2าบริ สุทธิR หนักหนึ งกิโลกรัม ณ
อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซี ยส เมือความกดบรรยากาศปกติ
ให้จาํ นวนหน่วยของความจุเป็ นดังต่อไปนี2
ชือ
อัตรา
อักษรย่อ
กิโลลิตร
เท่ากับ พันลิตร
กล.
เฮกโตลิตร
เท่ากับ ร้อยลิตร
ฮล.
เดคาลิตร
เท่ากับ สิ บลิตร
ดคล.
เท่ากับ หนึงลิตร
ล.
ลิตร
เดซิ ลิตร
เท่ากับ หนึงในสิ บของหนึงลิตร
ดล.
เซนติลิตร
เท่ากับ หนึงในร้อยของหนึงลิตร
ซล.
มิลลิลิตร
เท่ากับ หนึงในพันของหนึงลิตร
มล.
เพือประโยชน์ในการแสดงปริ มาตรให้ถือว่าหนึงลิตรเท่ากับหนึงลูกบาศก์เดซิ เมตร
(๕) หน่ ว ยมู ล ฐานของมวลสารให้เป็ นกิ โลกรั ม คื อ มวลสารซึ งเท่ า กับ มวลสาร
แบบประถมระหว่างประเทศของกิโลกรัม
ให้จาํ นวนหน่วยของมวลสารเป็ นดังต่อไปนี2
ชือ
อัตรา
อักษรย่อ
เมตริ กตัน
เท่ากับ พันกิโลกรัม
ต.
เมตริ กควินตัน
เท่ากับ ร้อยกิโลกรัม
ควต.
กิโลกรัม
เท่ากับ หนึงกิโลกรัม
กก.

๒๓

เฮกโตกรัม
เท่ากับ หนึงในสิ บของหนึงกิโลกรัม
ฮก.
เดคากรัม
เท่ากับ หนึงในร้อยของหนึงกิโลกรัม
ดคก.
กรัม
เท่ากับ หนึงในพันของหนึงกิโลกรัม
ก.
เท่ากับ หนึงในหมืนของหนึงกิโลกรัม
ดก.
เดซิ กรัม
เซนติกรัม
เท่ากับ หนึงในแสนของหนึงกิโลกรัม
ซก.
มิลลิกรัม
เท่ากับ หนึงในล้านของหนึงกิโลกรัม
มก.
เท่ากับ หนึงในพันล้านของหนึงกิโลกรัม
มคก.
ไมโครกรัม
เพือประโยชน์ในการแสดงนํ2าหนัก ให้ถือว่าจํานวนหน่วยของมวลสารแห่งสิ งใดเป็ นจํานวน
หน่วยของนํ2าหนักแห่งสิ งนั2น
(๖) หน่ วยมูลฐานของเวลาให้เป็ นวินาที คือ ระยะเวลาเท่ากับ ๙,๑๙๒,๖๓๑,๗๗๐
คาบของการแผ่รังสี ทีสมนัยกับการเปลียนระดับไฮเปอร์ ไฟน์สองระดับของอะตอมซี เซี ยม – ๑๓๓
ในสถานะพื2นฐาน
(๗) หน่ วยมูลฐานของกระแสไฟฟ้ าให้เป็ นแอมแปร์ คือ ปริ มาณของกระแสไฟฟ้ า
ซึ งถ้ารักษาให้คงทีอยูใ่ นตัวนําสองเส้นทีมีความยาวอนันต์ มีพ2ืนทีภาคตัดขวางกลมเล็กมากจนไม่
จําเป็ นต้องคํานึงถึง และวางอยูค่ ู่ขนานห่างกันหนึ งเมตรในสุ ญญากาศแล้ว จะทําให้เกิดแรงระหว่าง
ตัวนําทั2งสองเท่ากับ ๒x๑๐-๗ นิวตันต่อความยาวหนึงเมตร

ใน

(๘) หน่วยมูลฐานของอุณหภูมิทางเทอร์ โมไดนามิกส์ให้เป็ นเคลวินซึงเท่ากับ ๑
๒๗๓.๑๖
ของอุณหภูมิทางเทอร์ โมไดนามิกส์ของจุดสามสภาวะของนํ2า
หน่วยเคลวินให้ใช้สาํ หรับแสดงช่วงอุณหภูมิ หรื อความแตกต่างของอุณหภูมิดว้ ย
ในกิจการทั2งปวง ให้ใช้หน่วยอุณหภูมิเป็ นองศาเซลเซี ยสได้
อุณหภูมิเป็ นองศาเซลเซี ยสเท่ากับอุณหภูมิทางเทอร์ โมไดนามิกส์ลบด้วย ๒๗๓.๑๕

(๙) หน่ ว ยมู ล ฐานของปริ มาณสารให้ เ ป็ นโมล คื อ ปริ มาณสารของระบบที
ประกอบด้วยองค์ป ระกอบมูล ฐาน ซึ งมี จาํ นวนเท่ากับจํา นวนอะตอมใน ๐.๐๑๒ กิ โลกรั ม ของ
คาร์ บอน –๑๒ เมื อใช้โมลต้องระบุ องค์ประกอบมูลฐาน ซึ งอาจจะเป็ นอะตอมโมเลกุล ไอออน
อิเล็กตรอน อนุภาคอืน ๆ หรื อกลุ่มของอนุภาคตามทีกําหนด

๒๔

(๑๐) หน่ วยมูลฐานของความเข้มแห่ งการส่ องสว่างให้เป็ นแคนเดลา คือ ความเข้ม
แห่ งการส่ องสว่างในทิศทางที กําหนดให้ของแหล่งกําเนิ ด ซึ งแผ่รังสี เอกรงค์ดว้ ยความถี ๕๔๐ x
๑๐๑๒ เฮิรตซ์ และมีความเข้มแผ่รังสี ในทิศทางนั2นเท่ากับ ๑ ใน ๖๘๓ วัตต์ ต่อสเตอเรดียน
ข.

เส้น
วา
ศอก
คืบ

มาตราชั งตวงวัดในระบบประเพณีทเที
ี ยบเข้ าหาระบบเมตริ ก

(๑) หน่วยของความยาว
อัตรา
ชือ
ให้เท่ากับ สี สิ บเมตร
ให้เท่ากับ สองเมตร
ให้เท่ากับ หนึงในสองของหนึงเมตร
ให้เท่ากับ หนึงในสี ของหนึงเมตร

อักษรย่อ
ส.
ว.
ศ.
ค.

(๒) หน่วยของพื2นที
ชือ
อัตรา
ไร่
ให้เท่ากับ พันหกร้อยตารางเมตร
ให้เท่ากับ สี ร้อยตารางเมตร
งาน
ตารางวา
ให้เท่ากับ สี ตารางเมตร

อักษรย่อ
ร.
ง.
ว.๒

(๓) หน่วยของความจุ
ชือ
อัตรา
เกวียนหลวง
ให้เท่ากับ สองพันลิตร
บั2นหลวง
ให้เท่ากับ พันลิตร
ให้เท่ากับ ยีสิ บลิตร
สัดหลวง
ทะนานหลวง
ให้เท่ากับ หนึงลิตร

อักษรย่อ
กว.
บ.
ส.
ท.

(๔) หน่วยของนํ2าหนัก
ชือ
อัตรา
หาบหลวง
ให้เท่ากับ หกสิ บกิโลกรัม
ชังหลวง
ให้เท่ากับ หกร้อยกรัม
กะรัตหลวง
ให้เท่ากับ หนึงเมตริ กกะรัตหรื อยีสิ บเซนติกรัม
กะรัตหลวง ให้ใช้สาํ หรับอัญมณี เท่านั2น

อักษรย่อ
ห.
ช.
กร.

๒๕

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี2 คือ โดยทีพระราชบัญญัติมาตราชังตวงวัด พระพุทธศักราช
๒๔๖๖ ได้ใช้บ ังคับ มานานแล้ว แม้ว่า จะมีก ารแก้ไขเพิมเติ มหลายครั2 ง แต่ บ ทบัญญัติบ างประการยังไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปั จจุ บนั สมควรปรั บปรุ งกฎหมายว่าด้วยมาตราชังตวงวัดเสี ยใหม่ เพือลดมาตรการควบคุ มของรั ฐมาเป็ น
การกํากับดูแลให้ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ทีเหมาะสม อันเป็ นการส่ งเสริ มและให้ความเป็ นธรรมแก่ ผปู้ ระกอบธุ รกิจเกียวกับ
เครื องชังตวงวัด มากยิงขึ2 น รวมทั2งเพือส่ ง เสริ ม ผูป้ ระกอบธุ รกิ จในการผลิ ตเครื องชังตวงวัดเพือการส่ งออกไปนอก
ราชอาณาจักร จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน2 ี

