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เป็นปีที� ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบนั 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 
ใหป้ระกาศวา่ 
 โดยที�เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยมาตราชั�งตวงวดั 
 พระราชบัญญัตินี2 มีบทบัญญัติบางประการเกี�ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ                
ของบุคคลซึ� งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ                 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ                         
แห่งกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัขึ2นไวโ้ดยคาํแนะนาํและยินยอม
ของรัฐสภา ดงัต่อไปนี2 
 มาตรา ๑ พระราชบญัญติันี2 เรียกวา่ “พระราชบญัญติัมาตราชั�งตวงวดั พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 มาตรา ๒ พระราชบญัญติันี2 ให้ใช้บงัคบัเมื�อพน้กาํหนดหนึ� งร้อยแปดสิบวนันับแต่                   
วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 มาตรา ๓ ใหย้กเลิก 
 (๑) พระราชบญัญติัมาตราชั�งตวงวดั พระพุทธศกัราช ๒๔๖๖ 
 (๒) พระราชบญัญติัมาตราชั�งตวงวดั แกไ้ขเพิ�มเติม พุทธศกัราช ๒๔๗๖ 
 (๓) พระราชบญัญติัมาตราชั�งตวงวดั พ.ศ. ๒๔๖๖ แกไ้ขเพิ�มเติม พุทธศกัราช ๒๔๗๗ 
 (๔) ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที� ๑๗๑ ลงวนัที� ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 (๕) พระราชบญัญติัมาตราชั�งตวงวดั (ฉบบัที� ๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติันี2  
 “มาตราชั�งตวงวดั” หมายความว่า หน่วยที�กาํหนดให้รู้ขนาดหรืออตัราเทียบส่วนใด ๆ 
ของปริมาณต่าง ๆ 
 “เครื�องชั�งตวงวดั” หมายความวา่  เครื�องชั�ง เครื�องตวง และเครื�องวดั 



 ๒ 

 “เครื�องชั�ง” หมายความวา่  เครื�องสาํหรับใชช้ั�งแสดงนํ2าหนกั และใหห้มายความรวมถึง

ตุม้นํ2าหนกัที�ใชใ้นการชั�งและส่วนประกอบของเครื�องชั�งที�รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

 “เครื�องตวง” หมายความวา่  เครื�องที�มีลกัษณะเป็นภาชนะสาํหรับใชต้วงแสดงปริมาตร

ของสิ�งของ และใหห้มายความรวมถึงส่วนประกอบของเครื�องตวงที�รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

 “เครื�องวดั” หมายความว่า  เครื�องสําหรับใช้วดัแสดงปริมาณหรือหน่วยของสิ�งใด ๆ            

แต่ไม่ใช่เครื�องชั�งหรือเครื�องตวง และให้หมายความรวมถึงส่วนประกอบของเครื�องวดัที�รัฐมนตรี

ประกาศกาํหนด 

 “การให้บริการชั�ง ตวง หรือวดั” หมายความว่า  การประกอบธุรกิจรับทาํการชั�ง ตวง 

หรือวดั สินคา้ของผูอื้�นเพื�อประโยชน์ในการซื2อขายหรือแลกเปลี�ยนสินคา้ที�มีลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

 “สินคา้หีบห่อ” หมายความว่า  สินคา้ที�ไดบ้รรจุหรือมีสิ�งหุ้มห่อซึ� งเจตนาจะซื2อ ขาย

หรือจาํหน่ายกนัตามปริมาณที�บรรจุหรือหุ้มห่อไวน้ั2น ไม่ว่าจะซื2อ ขายหรือจาํหน่ายสิ�งที�ใช้บรรจุ

หรือสิ�งหุม้ห่อดว้ยหรือไม่ก็ตาม 

 “ผูบ้รรจุ” หมายความว่า  ผูผ้ลิตสินคา้หีบห่อ และให้หมายความรวมถึงผูน้าํเขา้มาใน

ราชอาณาจกัรหรือผูแ้บ่งบรรจุซึ� งสินคา้หีบห่อ แต่ทั2งนี2 ไม่รวมถึงผูแ้บ่งขายหรือจาํหน่ายสินคา้จาก

สิ�งที�ใชบ้รรจุหรือสิ�งหุม้ห่อโดยมีเจตนามิให้เป็นสินคา้หีบห่ออีกต่อไป 

 “สาํนกังานกลาง” หมายความวา่  สาํนกังานกลางชั�งตวงวดั 

 “สาํนกังานสาขา” หมายความวา่  สาํนกังานสาขาของสาํนกังานกลาง 

 “พนักงานเจ้าหน้าที�” หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนซึ� งรัฐมนตรีแต่งตั2 งให ้                

ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี2   

 “นายตรวจชั�งตวงวดั” หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนซึ� งรัฐมนตรีแต่งตั2 งให้

ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี2  

 “อธิบดี” หมายความวา่  อธิบดีกรมทะเบียนการคา้ 

 “รัฐมนตรี” หมายความวา่  รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติันี2  

 มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยรั์กษาการตามพระราชบญัญติันี2  และให้

มีอาํนาจแต่งตั2งพนกังานเจา้หน้าที�และนายตรวจชั�งตวงวดั ออกกฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียม

ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญติันี2 กับกําหนดกิจการอื�นและออกประกาศตามบทบัญญติัแห่ง              

พระราชบญัญติันี2   

 กฎกระทรวงและประกาศนั2น เมื�อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 



 ๓

หมวด ๑ 
บททั�วไป 

----------------------- 
 

 มาตรา ๖ ให้จัดตั2 งสํานักงานกลางชั�งตวงวดัขึ2 นในกรมทะเบียนการค้า กระทรวง
พาณิชย ์โดยมีอธิบดีกรมทะเบียนการคา้เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบในการปฏิบติัราชการของ
สาํนกังานและมีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี2  
 (๑) เก็บรักษาแบบมาตราชั�งตวงวดั 
 (๒) ออกหนงัสือรับรองการประกอบธุรกิจและใบอนุญาต 
 (๓) ตรวจสอบและใหค้าํรับรองเครื�องชั�งตวงวดั 
 (๔) จดทะเบียนเครื�องหมายเฉพาะตวั 
 (๕) ปฏิบติัการอื�นตามที�บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันี2  
 มาตรา ๗ รัฐมนตรีมีอาํนาจจดัตั2งสาํนกังานสาขาขึ2นในทอ้งที�ที�เห็นสมควรและจะให้มี
เขตอาํนาจตลอดถึงทอ้งที�อื�นดว้ยก็ได ้
 รัฐมนตรีจะกําหนดให้สํานักงานสาขามีอาํนาจหน้าที�ตามมาตรา ๖ ทั2 งหมดหรือ             
บางส่วนก็ได ้
 การจดัตั2งสํานักงานสาขาตามวรรคหนึ� งและการกาํหนดอาํนาจหน้าที�ตามวรรคสอง                
ใหท้าํเป็นประกาศโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๘ เครื�องชั�งและเครื�องตวงที�อยูใ่นบงัคบัแห่งพระราชบญัญติันี2  ไดแ้ก่เครื�องชั�ง
และเครื�องตวงทุกชนิด เวน้แต่เครื�องชั�งและเครื�องตวงที�รัฐมนตรีประกาศกาํหนดใหย้กเวน้ 
 เครื� องวดัที�อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี2 ได้แก่เครื� องวดัที� รัฐมนตรีกําหนด                        
ในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๙ การชั�ง การตวงและการวดัทั2งปวง ใหใ้ชม้าตราชั�งตวงวดัในระบบเมตริกหรือ
ในระบบประเพณีที�เทียบเขา้หาระบบเมตริกตามที�กาํหนดในบญัชีทา้ยพระราชบญัญติันี2  
 มาตรา ๑๐ ในการซื2อขายหรือจาํหน่ายสินคา้ใด ๆ ในทอ้งที�ใด ถา้รัฐมนตรีเห็นสมควร
ให้ใช้มาตราชั�งตวงวดัเฉพาะในระบบเมตริกตามมาตรา ๙ หรือให้กระทาํโดยการชั�ง การตวงหรือ
การวดัอยา่งใดอยา่งหนึ�ง ใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจประกาศกาํหนด 
 ประกาศตามวรรคหนึ�ง ให้ใชบ้งัคบัเมื�อพน้กาํหนดหกสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๑๑ ในกรณีที�ตอ้งใชม้าตราชั�งตวงวดัในระบบอื�นนอกจากที�กาํหนดในมาตรา ๙ 
หรือในกรณีที�ตอ้งใช้เครื�องชั�งตวงวดัอย่างอื�นนอกจากที�กาํหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๖ 
สําหรับในทางวิชาชีพหรือในทางวิทยาศาสตร์  ให้ใช้มาตราชั�งตวงวดัในระบบนั2นหรือให้ใช ้          
เครื�องชั�งตวงวดันั2นไดเ้มื�อรัฐมนตรีหรือผูซึ้� งรัฐมนตรีมอบหมายอนุญาต 



 ๔

หมวด ๒ 
แบบมาตราชั�งตวงวดั 
----------------------- 

 
 มาตรา ๑๒ เครื�องชั�งตวงวดัตอ้งได้รับการตรวจสอบความเที�ยงกบัแบบมาตราชั�งตวงวดั
ตามพระราชบญัญติันี2   
 แบบมาตราชั�งตวงวดัตามวรรคหนึ�ง ให้เรียกชื�อยอ่วา่ “แบบมาตรา” และแบ่งออกเป็น
แบบมาตราชั2นหนึ�ง แบบมาตราชั2นสอง และมาตราชั2นสาม 
 แบบมาตราชั2นหนึ� ง ไดแ้ก่ แบบมาตราที�สํานกังานมาตราชั�งตวงวดัระหว่างประเทศ
กาํหนดใหใ้ชห้รือรับรองความเที�ยงแลว้ 
 แบบมาตราชั2 นสอง ได้แก่ แบบมาตราที�ได้ตรวจสอบความเที�ยงกับแบบมาตรา                 
ชั2นหนึ�งแลว้ 
 แบบมาตราชั2 นสาม ได้แก่ แบบมาตราที�ได้ตรวจสอบความเที�ยงกับแบบมาตรา                    
ชั2นสองแลว้ 
 มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรีจดัให้มีแบบมาตราชั2นหนึ� งไวส้ําหรับใช้ตรวจสอบความเที�ยง
ของแบบมาตราชั2นสอง 
 ในกรณีที�ไม่อาจจดัหาแบบมาตราชั2นหนึ� งชนิดใดได ้ให้รัฐมนตรีจดัให้มีแบบมาตรา
ชั2นหนึ�งชนิดนั2นขึ2นไดต้ามที�เห็นสมควร และใหถื้อวา่แบบมาตราที�รัฐมนตรีจดัให้มีขึ2นนั2นเป็นแบบ
มาตราชั2นหนึ�ง 
 มาตรา ๑๔ ใหส้าํนกังานกลางจดัให้มีแบบมาตราชั2นสองไวส้ําหรับใชต้รวจสอบความ
เที�ยงของแบบมาตราชั2นสาม 
 มาตรา ๑๕ ให้สํานักงานกลางและสํานักงานสาขาจดัให้มีแบบมาตราชั2 นสามไว้
สาํหรับใชต้รวจสอบความเที�ยงของเครื�องชั�งตวงวดั 
 

หมวด ๓ 
เครื�องชั�งตวงวดั 

----------------------- 
 

 มาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรีกาํหนดชนิดและลกัษณะของเครื�องชั�งตวงวดั และรายละเอียด
วสัดุที�ใชผ้ลิตเครื�องชั�งตวงวดัในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๑๗ ผูใ้ดจะประกอบธุรกิจในการผลิต นาํเขา้ ขาย ซ่อมเครื�องชั�งตวงวดัหรือ          
ให้บริการชั�ง ตวงหรือวดั ตอ้งปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ที�กาํหนดในกฎกระทรวง และตอ้งแจง้ต่อ
พนกังานเจา้หนา้ที� ณ สาํนกังานกลางหรือสาํนกังานสาขา ตามแบบที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
 เมื�อพนกังานเจา้หนา้ที�ไดรั้บแจง้ตามวรรคหนึ�ง และตรวจสอบวา่ถูกตอ้งตามที�กาํหนด
ในกฎกระทรวงแลว้ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที�ออกหนงัสือรับรองการประกอบธุรกิจตามแบบที�กาํหนด
ในกฎกระทรวงใหแ้ก่ผูแ้จง้ภายในเจด็วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้ 



 ๕

 ในกรณีที�การแจง้เป็นไปโดยไม่ถูกตอ้ง ให้พนกังานเจา้หนา้ที�แจง้ให้แกไ้ขให้ถูกตอ้ง
ภายในเจ็ดวนันับแต่วนัที�พนักงานเจา้หน้าที�ไดรั้บแจง้ ถ้าผูแ้จง้ไม่แก้ไขให้ถูกตอ้งภายในเจ็ดวนั          
นบัแต่วนัที�ผูแ้จง้ไดรั้บแจง้จากพนกังานเจา้หนา้ที� ให้พนกังานเจา้หน้าที�มีอาํนาจออกคาํสั�งให้การ
แจง้ตามวรรคหนึ�งเป็นอนัสิ2นผล 
 ในกรณีที�ผูแ้จง้ได้แกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในเวลาที�กาํหนดตามวรรคสาม  ให้พนักงาน               
เจา้หน้าที�ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจให้แก่ผูแ้จง้ภายในสามวนันบัแต่วนัที�ได้รับแจง้                    
ที�ถูกตอ้ง  
 ผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการประกอบธุรกิจตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจ
ตามอตัราที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๘  ในกรณีที�หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจสูญหายหรือถูกทําลาย                     
ให้ผูป้ระกอบธุรกิจยื�นคาํขอรับใบแทนหนงัสือรับรองการประกอบธุรกิจภายในสิบห้าวนันับแต่          
วนัทราบการสูญหายหรือถูกทาํลาย 
 มาตรา ๑๙ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งแสดงหนงัสือรับรองการประกอบธุรกิจ หรือใบแทน
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจไวใ้นที�เปิดเผยซึ� งเห็นได้ง่าย ณ สถานที�ผลิต สํานักงานนาํเขา้ 
สถานที�ขาย สถานที�ซ่อมเครื�องชั�งตวงวดั หรือสถานที�ใหบ้ริการชั�ง ตวงหรือวดั แลว้แต่กรณี เวน้แต่
อยูใ่นระหวา่งการขอรับใบแทนหนงัสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๘ 
 มาตรา ๒๐ ในกรณีที�พนกังานเจา้หนา้ที�มีคาํสั�งตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม ถา้ผูที้�ไดรั้บ
คาํสั�งไม่พอใจคาํสั�งดงักล่าว ผูน้ั2นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนงัสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวนันบัแต่
วนัที�ทราบคาํสั�ง 
 ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวนันับแต่วนัที�ได้รับอุทธรณ์แล้วแจ้ง                
คาํวนิิจฉยัเป็นหนงัสือไปยงัผูอุ้ทธรณ์ 
 คาํวนิิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นที�สุด 
 มาตรา ๒๑ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งประกอบกิจการให้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนด  
ในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๒ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจในการให้บริการชั�ง ตวงหรือวดัออกหนงัสือแสดงผล
การชั�ง การตวงหรือการวดัให้แก่ผูข้อรับบริการชั�ง ตวงหรือวดัทุกครั2 ง ในหนังสือดงักล่าวให้มี      
ลายมือชื�อผูค้วบคุมการชั�ง การตวงหรือการวดั พร้อมทั2งระบุวนั เวลา และสถานที�ที�ทาํการชั�ง ตวง 
หรือวดัดว้ย  
 มาตรา ๒๓ อธิบดีมีอาํนาจประกาศกาํหนดขอ้ปฏิบติัในการบาํรุงรักษาเครื�องชั�งตวงวดั
และการให้บริการชั�ง ตวง หรือวดั  เพื�อให้ผูป้ระกอบธุรกิจการให้บริการชั�ง ตวงหรือวดั หรือ             
ผูค้วบคุมการชั�งการตวงหรือการวดัถือปฏิบติั 
 ในกรณีที�มีการปฏิบติัผิดขอ้ปฏิบติัตามวรรคหนึ�ง ให้อธิบดีหรือผูซึ้� งอธิบดีมอบหมาย
สั�งเป็นหนงัสือใหท้าํการแกไ้ขหรือปฏิบติัใหถู้กตอ้งภายในเวลาที�กาํหนด 
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 มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผูป้ระกอบธุรกิจในการขายเครื�องชั�งตวงวดั ขายหรือจาํหน่าย
เครื�องชั�งตวงวดัที�ไม่มีการให้คาํรับรองตามมาตรา ๓๐ หรือที�คาํรับรองสิ2นอายุแลว้ตามมาตรา ๓๓ 
เวน้แต่เครื� องชั�งตวงวดัที� รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ยกเวน้การให้คาํรับรองตามมาตรา ๒๙                
วรรคสอง 
 มาตรา ๒๕ ในการซื2อขายหรือแลกเปลี�ยนสินคา้กบัผูอื้�น หรือการให้บริการชั�ง ตวง
หรือวดัหรือการใช้เครื�องชั�งตวงวดัเพื�อประโยชน์ในการคาํนวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากรและ             
ค่าธรรมเนียม ห้ามมิให้ผู ้ใดใช้เครื� องชั�งตวงวดัที�ไม่มีการให้คาํรับรองตามมาตรา ๓๐ หรือ                    
ที�คาํรับรองสิ2นอายุแล้วตามมาตรา ๓๓ ไม่ว่าจะเป็นเครื�องชั�งตวงวดัที�รัฐมนตรีประกาศกาํหนด         
ใหย้กเวน้การใหค้าํรับรองตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือไม่ก็ตาม 
 รัฐมนตรีมีอาํนาจประกาศกาํหนดข้อปฏิบติัเกี�ยวกับการใช้เครื�องชั�งตวงวดัเพื�อให้
ผูใ้ชเ้ครื�องชั�งตวงวดัถือปฏิบติั 
 มาตรา ๒๖ ความเที�ยงของเครื� องชั�งตวงวดัที�ใช้ในกิจการตามมาตรา ๒๕ ต้องอยู ่             
ภายในอตัราเผื�อเหลือเผื�อขาดตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๗ ในกรณีที�มีการเคลื�อนยา้ยเครื� องชั�งตวงวดัชนิดติดตรึงอยู่กับที�ตามที�                  
รัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา และเป็นเครื�องชั�งตวงวดัที�มีการให้คาํรับรองแล้ว   
ให้ผูค้รอบครองเครื� องชั�งตวงวดัมีหนังสือแจ้งต่อสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาภายใน                
สิบหา้วนันบัแต่วนัที�ติดตั2งเสร็จ เพื�อใหพ้นกังานเจา้หนา้ที�ตรวจสอบความเที�ยงของเครื�องชั�งตวงวดั
นั2นใหม่  
 มาตรา ๒๘ ในกรณีที�ผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้ ผูข้าย ผูซ่้อมเครื�องชั�งตวงวดัหรือผูใ้ห้บริการชั�ง 
ตวงหรือวดั เปลี�ยนแปลงสถานที�ผลิต สํานกังานนาํเขา้ สถานที�ขาย สถานที�ซ่อมเครื�องชั�งตวงวดั
หรือสถานที�ใหบ้ริการชั�ง ตวงหรือวดั หรือมีสถานที�ผลิต สาํนกังานนาํเขา้ สถานที�ขาย สถานที�ซ่อม
เครื�องชั�งตวงวดัหรือสถานที�ให้บริการชั�ง ตวงหรือวดัหลายแห่ง ตอ้งแจง้การเปลี�ยนแปลงหรือการ
ประกอบกิจการสาํหรับสถานที�หรือสาํนกังานนั2น ๆ ทุกแห่ง 
 ในกรณีที�ผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้ ผูข้าย ผูซ่้อมเครื�องชั�งตวงวดัหรือผูใ้ห้บริการชั�งตวงหรือวดั          
มีสถานที�เก็บเครื�องชั�งตวงวดั ณ สถานที�อื�นนอกจากสถานที�ผลิต สํานักงานนาํเขา้ สถานที�ขาย 
สถานที�ซ่อมเครื�องชั�งตวงวดัหรือสถานที�ให้บริการชั�ง ตวงหรือวดั ตอ้งแจง้สถานที�เก็บนั2นด้วย            
ทุกแห่ง 
 

หมวด ๔ 
การให้คํารับรอง 

----------------------- 

 
 มาตรา ๒๙ เครื�องชั�งตวงวดัตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและไดรั้บคาํรับรองของพนกังาน
เจา้หนา้ที� 
 บทบญัญติัในวรรคหนึ�งมิให้ใชบ้งัคบัแก่เครื�องชั�งตวงวดัที�รัฐมนตรีประกาศกาํหนดให้

ยกเวน้การใหค้าํรับรอง 



 ๗

 มาตรา ๓๐ การตรวจสอบเครื� องชั�งตวงวดั ให้ดําเนินการโดยตรวจสอบเทียบกับ            
แบบมาตรา เมื�อตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี2  และกฎกระทรวงที�ออกตาม         
พระราชบญัญติันี2แลว้ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที�ใหค้าํรับรอง 
 การใหค้าํรับรองใหก้ระทาํโดยวธีิดงันี2 
 (๑) ประทบัหรือแสดงเครื�องหมายคาํรับรองของสํานกังานกลางหรือสํานกังานสาขา                
ที�เครื�องชั�งตวงวดั และออกหนงัสือสาํคญัแสดงการใหค้าํรับรองประจาํเครื�องชั�งตวงวดัทุกเครื�อง 
 (๒) ในกรณีเครื�องชั�งตวงวดัซึ� งโดยสภาพไม่สามารถประทบัหรือแสดงเครื�องหมาย        
คาํรับรองได ้หรือเมื�อประทบัหรือแสดงเครื�องหมายคาํรับรองแล้วจะทาํให้เกิดความเสียหายแก่
เครื�องชั�งตวงวดันั2น จะออกหนงัสือสาํคญัแสดงการใหค้าํรับรองอยา่งเดียวก็ได ้
 ในกรณีที�เครื� องชั�งตวงวดัซึ� งใช้ด้วยกันเป็นชุด จะออกหนังสือสําคญัแสดงการให ้                                        
คาํรับรองรวมกนัเป็นฉบบัเดียวก็ได ้
 หนงัสือสาํคญัแสดงการใหค้าํรับรองจะทาํเป็นแถบผนึกติดไวที้�เครื�องชั�งตวงวดัก็ได ้
 เครื�องหมายคาํรับรองและหนงัสือสําคญัแสดงการให้คาํรับรองตามวรรคสอง ให้เป็นไป
ตามแบบที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๓๑ เพื�อประโยชน์ในการพิจารณาให้คาํรับรอง อธิบดีอาจขอให้ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสํานักงาน หรือองค์การชั�งตวงวดัของรัฐ               
ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ตรวจสอบเครื�องชั�งตวงวดั และให้คาํรับรองไดต้ามหลกัเกณฑ ์  
วธีิการ และเงื�อนไขที�อธิบดีกาํหนด และใหถื้อวา่เป็นการตรวจสอบเทียบกบัแบบมาตราและการให้
คาํรับรองตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ�ง  
 มาตรา ๓๒ คาํรับรองเครื�องชั�งตวงวดัมีสองอย่าง คาํรับรองสําหรับเครื�องชั�งตวงวดั                
ที�ยงัไม่เคยให้คาํรับรองมาก่อนให้เรียกวา่คาํรับรองชั2นแรก คาํรับรองซํ2 าภายหลงัการให้คาํรับรอง
ชั2นแรกแลว้ให้เรียกว่าคาํรับรองชั2นหลงั การให้คาํรับรองชั2นแรกและการให้คาํรับรองชั2นหลงันั2น
ความเที�ยงของเครื�องชั�งตวงวดัตอ้งอยูภ่ายในอตัราเผื�อเหลือเผื�อขาดตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
 รัฐมนตรีมีอาํนาจกาํหนดในกฎกระทรวงห้ามการให้คาํรับรองชั2นหลงัสําหรับเครื�อง 
ชั�งตวงวดัชนิดใดก็ได ้
 มาตรา ๓๓ คาํรับรองสําหรับเครื� องชั�งตวงวดัชนิดใดให้มีอายุเท่าใดให้กําหนด                 
ในกฎกระทรวง ในการให้คาํรับรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที�ประทับหรือแสดงวนัสิ2นอายุของ                   
คาํรับรองไวที้�เครื�องชั�งตวงวดัและมีหนงัสือสาํคญัแสดงการใหค้าํรับรองสาํหรับเครื�องชั�งตวงวดันั2น 
 มาตรา ๓๔ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจต่อไปนี2 นาํเครื�องชั�งตวงวดัมาให้พนักงานเจา้หน้าที�
ตรวจสอบเพื�อใหค้าํรับรองตามมาตรา ๓๐ ภายในกาํหนดเวลาตามมาตรา ๓๖ 
 (๑) ผูผ้ลิตเครื�องชั�งตวงวดั เวน้แต่กรณีผลิตเพื�อการส่งออกตามมาตรา ๖๕ 
 (๒) ผูน้าํเขา้เครื�องชั�งตวงวดัที�ไม่มีการใหค้าํรับรอง 
 (๓) ผูข้ายเครื�องชั�งตวงวดัที�ไดเ้ครื�องชั�งตวงวดัที�ไม่มีการใหค้าํรับรองมาไวใ้นครอบครอง 
 (๔) ผูซ่้อมเครื�องชั�งตวงวดั 
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 มาตรา ๓๕ ผูใ้ดนําเครื� องชั�งตวงวดัที�มิใช่เป็นเครื� องชั�งตวงวดัที�รัฐมนตรีประกาศ
กาํหนดใหย้กเวน้ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง เขา้มาในราชอาณาจกัร ก่อนรับมอบเครื�องชั�งตวงวดันั2น
ไปจากพนักงานเจ้าหน้าที�ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรต้องปฏิบติัตามหลักเกณฑ์และวิธีการที�              
รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 
 ในกรณีที�รัฐมนตรีเห็นสมควร จะประกาศกาํหนดให้ผูน้าํเครื�องชั�งตวงวดัใดเขา้มา                
ในราชอาณาจกัรโดยไม่ตอ้งปฏิบติัตามวรรคหนึ�งก็ได ้
 มาตรา ๓๖ การขอใหต้รวจสอบเครื�องชั�งตวงวดัเพื�อใหค้าํรับรองตามมาตรา ๓๔ ให้ยื�น
คาํขอต่อพนกังานเจา้หนา้ที� ณ สาํนกังานกลางหรือสาํนกังานสาขา 
 ในกรณีตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๒) ให้ยื�นคาํขอก่อนนาํเครื�องชั�งตวงวดัออกจาํหน่าย
แต่อย่างช้าต้องไม่เกินสามสิบวนันับแต่วนัที�ผลิตหรือรับมอบไปจากพนักงานเจ้าหน้าที�ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร 
 ในกรณีตามมาตรา ๓๔ (๓) ให้ยื�นคาํขอก่อนนาํเครื�องชั�งตวงวดัออกจาํหน่ายแต่อยา่ง
ชา้ตอ้งไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัที�ไดเ้ครื�องชั�งตวงวดัมาไวใ้นครอบครอง 
 ในกรณีตามมาตรา ๓๔ (๔) ให้ยื�นคาํขอก่อนส่งมอบเครื�องชั�งตวงวดัให้เจา้ของ  หรือ
ก่อนนาํเครื�องชั�งตวงวดัออกจาํหน่าย แต่อยา่งชา้ตอ้งไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัซ่อมเสร็จ 
 ระยะเวลาที�กาํหนดในมาตรานี2  ให้อธิบดีหรือผูซึ้� งอธิบดีมอบหมายมีอาํนาจขยายได้
ตามความจาํเป็นเมื�อมีคาํขอ 
 มาตรา ๓๗ ผูค้รอบครองเครื�องชั�งตวงวดัที�ไม่มีการใหค้าํรับรองตอ้งยื�นคาํขอให้ทาํการ
ตรวจสอบเครื�องชั�งตวงวดัเพื�อให้คาํรับรองต่อพนกังานเจา้หนา้ที� ณ สํานกังานกลางหรือสํานกังาน
สาขา  ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�ไดเ้ครื�องชั�งตวงวดัมาไวใ้นครอบครอง 
 ระยะเวลาที�กาํหนดในวรรคหนึ�ง ให้อธิบดีหรือผูซึ้� งอธิบดีมอบหมายมีอาํนาจขยายได้
ตามความจาํเป็นเมื�อมีคาํขอ 
 มาตรา ๓๘ ในกรณีเครื�องชั�งตวงวดัที�จะตอ้งตรวจสอบติดตรึงกบัที�หรือยากแก่การ
เคลื�อนยา้ย หรือมีจาํนวนมาก ผูย้ื�นคาํขอจะขอให้พนักงานเจา้หน้าที�ไปตรวจสอบนอกสถานที� 
สาํนกังานกลางหรือสาํนกังานสาขาก็ได ้โดยเสียค่าทาํการให้แก่พนกังานเจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังานตาม
อตัราที�กาํหนดในกฏกระทรวง และจ่ายค่าพาหนะเดินทางให้แก่พนกังานเจา้หนา้ที�เท่าที�จาํเป็นและ
ใชจ่้ายไปจริง 
 มาตรา ๓๙ ในกรณีที�ปรากฏวา่เครื�องชั�งตวงวดัใดที�ขอให้พนกังานเจา้หนา้ที�ตรวจสอบ
เพื�อให้คาํรับรอง  เป็นเครื�องชั�งตวงวดัที�ไม่ถูกตอ้งตามพระราชบญัญติันี2  หรือกฎกระทรวงที�ออก
ตามพระราชบญัญติันี2  เมื�อพนกังานเจา้หนา้ที�เห็นวา่พอจะแกไ้ขให้ถูกตอ้งได ้ให้สั�งให้ผูย้ื�นคาํขอทาํ
การแกไ้ขใหถู้กตอ้งแลว้ตรวจสอบใหม่ 



 ๙

 ในกรณีที�พนกังานเจา้หน้าที�เห็นวา่เครื�องชั�งตวงวดันั2นไม่สามารถแกไ้ขให้ถูกตอ้งได้
ให้พนกังานเจา้หน้าที�มีอาํนาจทาํลายเครื�องชั�งตวงวดันั2น หรือทาํอยา่งหนึ� งอยา่งใดเพื�อมิให้เครื�อง 
ชั�งตวงวดันั2นใช้ไดต่้อไป ถา้เครื�องชั�งตวงวดันั2นมีเครื�องหมายคาํรับรองประทบัหรือแสดงอยู่แลว้ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที�มีอาํนาจทาํลายเครื� องหมายคาํรับรองหรือประทับเครื� องหมายแสดงว่า                  
คาํรับรองเดิมใชไ้ม่ไดแ้ลว้  
 เครื�องหมายแสดงวา่คาํรับรองเดิมใชไ้ม่ไดแ้ลว้ ใหก้าํหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๔๐ ให้ผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้หรือผูซ่้อมเครื�องชั�งตวงวดัมีเครื�องหมายเฉพาะตวั และ 
ให้ประทบัหรือแสดงเครื�องหมายนั2น ไวที้�เครื�องชั�งตวงวดัก่อนขอให้พนกังานเจา้หน้าที�ตรวจสอบ
เพื�อใหค้าํรับรอง 
 ในกรณีที�เครื� องชั�งตวงวดัซึ� งโดยสภาพไม่สามารถประทบัหรือแสดงเครื� องหมาย
เฉพาะตวัได้หรือเมื�อประทบัหรือแสดงเครื�องหมายเฉพาะตวัแล้ว จะทาํให้เกิดความเสียหายแก่
เครื�องชั�งตวงวดันั2น การประทบัหรือแสดงเครื�องหมายดงักล่าวจะกระทาํดว้ยวธีิอื�นแทนก็ได ้
 การประทบัหรือแสดงเครื�องหมายเฉพาะตวัตามวรรคหนึ� งและวรรคสอง ให้เป็นไป
ตามระเบียบของสาํนกังานกลาง 
 เครื�องหมายเฉพาะตวัตามวรรคหนึ�ง ให้จดทะเบียนไวที้�สํานกังานกลางหรือสํานกังาน
สาขาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที�กาํหนดในกฎกระทรวง และห้ามมิให้สํานักงานกลางและ                
สํานักงานสาขารับจดทะเบียนเครื�องหมายเฉพาะตวัที�เหมือนหรือคล้ายกบัเครื�องหมายเฉพาะตวั              
ที�บุคคลอื�นไดแ้จง้ไวก่้อนแลว้หรือที�มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที�อธิบดีประกาศกาํหนด 
 มาตรา ๔๑ ผูผ้ลิตหรือผูซ่้อมเครื�องชั�งตวงวดัจะขออนุญาตต่ออธิบดีหรือผูซึ้� งอธิบดี
มอบหมายเพื�อให้ผูผ้ลิตหรือผูซ่้อมเป็นผูต้รวจสอบและให้คาํรับรองเครื� องชั�งตวงวดัที�ตนผลิต              
หรือซ่อมก็ได ้
 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไข              
ที�กาํหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดงักล่าวให้กาํหนดเวลาในการพิจารณาอนุญาต                  
ไวด้ว้ย 
 มาตรา ๔๒ ผูรั้บใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ตอ้งตรวจสอบและให้คาํรับรองเครื� อง              
ชั�งตวงวดัที�ตนผลิตหรือซ่อมตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื�อนไขที�สาํนกังานกลางกาํหนด 
 มาตรา ๔๓ ใบอนุญาตให้ใชไ้ดภ้ายในระยะเวลาที�ระบุไวใ้นใบอนุญาต แต่ตอ้งไม่เกิน
คราวละห้าปีนบัแต่วนัออกใบอนุญาต ถา้ผูรั้บใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื�น          
คาํขอก่อนใบอนุญาตสิ2นอายุ เมื�อไดย้ื�นคาํขอแลว้ให้ทาํการตามใบอนุญาตต่อไปไดจ้นกว่าอธิบดี
หรือผูซึ้� งอธิบดีมอบหมายจะสั�งไม่ต่ออายใุบอนุญาตนั2น 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ               
เงื�อนไขที�กาํหนดในกฎกระทรวง 



 ๑๐ 

 มาตรา ๔๔ ในกรณีที�อธิบดีหรือผูซึ้� งอธิบดีมอบหมายไม่ออกใบอนุญาต หรือสั�งไม่ต่อ
อายใุบอนุญาต ผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูข้อต่ออายใุบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนงัสือต่อรัฐมนตรี    
ภายในสามสิบวนันับแต่วนัที�ได้รับหนังสือของอธิบดีหรือผูซึ้� งอธิบดีมอบหมายแจง้การไม่ออก           
ใบอนุญาตหรือสั�งไม่ต่ออายใุบอนุญาต 
 คาํวนิิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นที�สุด 
 ก่อนมีคาํวินิจฉัยอุทธรณ์ในกรณีสั�งไม่ต่ออายุใบอนุญาต รัฐมนตรีมีอาํนาจสั�งอนุญาต
ใหท้าํการตามใบอนุญาตไปพลางก่อนไดเ้มื�อมีคาํขอของผูอุ้ทธรณ์ 
 มาตรา ๔๕ ใบอนุญาตใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะตวัผูรั้บใบอนุญาต 
 มาตรา ๔๖ ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี2  หรือตาม
เงื�อนไขในการอนุญาตที�กาํหนดในกฎกระทรวง อธิบดีหรือผูซึ้� งอธิบดีมอบหมายมีอาํนาจสั�งพกัใช้

ใบอนุญาตมีกาํหนดครั2 งละไม่เกินเกา้สิบวนั 
 มาตรา ๔๗ ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดตอ้งคาํพิพากษาของศาลถึงที�สุดวา่ไดก้ระทาํความผิด
ตามมาตรา ๗๔ หรือฝ่าฝืนคาํสั�งพกัใช้ใบอนุญาต อธิบดีหรือผู ้ซึ� งอธิบดีมอบหมายมีอาํนาจ                     
สั�งเพิกถอนใบอนุญาตได ้
 ผูถู้กสั�งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพน้กาํหนดสองปี                   
นบัแต่วนัที�ถูกสั�งเพิกถอนใบอนุญาต 
 มาตรา ๔๘ คาํสั�งพกัใชใ้บอนุญาตและคาํสั�งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาํเป็นหนงัสือแจง้
ให้ผูรั้บใบอนุญาตทราบ ในกรณีที�ไม่พบตวัผูรั้บใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาตไม่ยอมรับคาํสั�ง             
ใหปิ้ดคาํสั�งดงักล่าวไวใ้นที�เปิดเผยซึ� งเห็นไดง่้าย ณ สถานที�ผลิตหรือซ่อมเครื�องชั�งตวงวดัของผูรั้บ         
ใบอนุญาต และใหถื้อวา่ผูรั้บใบอนุญาตไดท้ราบคาํสั�งนั2นแลว้ตั2งแต่วนัที�ปิดคาํสั�ง   
 มาตรา ๔๙ ผูถู้กสั�งพกัใชใ้บอนุญาตตามมาตรา ๔๖ หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ 
มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนงัสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�ทราบคาํสั�ง รัฐมนตรีมีอาํนาจ
สั�งใหย้กอุทธรณ์หรือแกไ้ขคาํสั�งขออธิบดีหรือผูซึ้� งอธิบดีมอบหมายได ้
 คาํวนิิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นที�สุด 
 ก่อนมีคาํวินิจฉัยอุทธรณ์ รัฐมนตรีมีอาํนาจสั�งอนุญาตให้ทาํการตามใบอนุญาตไป
พลางก่อนไดเ้มื�อมีคาํขอของผูอุ้ทธรณ์ 
 มาตรา ๕๐ ถา้ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทาํลายในระหว่างที�ใบอนุญาตยงัไม่สิ2นอาย ุ
ใหผู้รั้บใบอนุญาตยื�นคาํขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที�ทราบการสูญหายหรือ
ถูกทาํลายดงักล่าว 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการที�กาํหนดในกฎกระทวง 



 ๑๑ 

 มาตรา ๕๑ ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวใ้นที�เปิดเผย
ซึ� ง เ ห็นได้ง่าย  ณ สถานที�ผลิตหรือซ่อมเครื� องชั�งตวงว ัดของผู ้รับใบอนุญาต เว ้นแต่อยู ่                             
ในระหวา่งการขอรับใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๐ 
 

หมวด ๕ 
อาํนาจหน้าที�ของนายตรวจชั�งตวงวดั 

----------------------- 
 

 มาตรา ๕๒ ในการปฏิบติัหนา้ที� ใหน้ายตรวจชั�งตวงวดัมีอาํนาจ 
 (๑) เขา้ไปในสถานที�ผลิต สถานที�ขาย หรือสถานที�เก็บเครื�องชั�งตวงวดัหรือสินค้า            
หีบห่อชนิดที�รัฐมนตรีกาํหนดใหผู้บ้รรจุตอ้งปฏิบติัตามมาตรา ๖๒ ในระหวา่งเวลาทาํการเพื�อตรวจสอบ
เครื�องชั�งตวงวดัหรือสินคา้หีบห่อนั2น 
 (๒) เขา้ไปในสถานที�ใด ๆ เพื�อตรวจสอบเครื�องชั�งตวงวดัที�ใชใ้นกิจการดงัระบุไว ้             
ในมาตรา ๒๕ 
 (๓) คน้สถานที�หรือยานพาหนะใด ๆ ที�มีเหตุอนัควรสงสัยวา่มีการกระทาํความผิดตาม
พระราชบญัญติันี2  หรือที�เป็นความผิดตามมาตรา ๒๗๐ หรือมาตรา ๒๗๑ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา ในเวลาระหว่างพระอาทิตยขึ์2 นถึงพระอาทิตยต์ก หรือในเวลาทาํการงาน และกรณีมีเหตุ          
อนัควรเชื�อได้ว่าหากเนิ�นช้ากว่าจะเอาหมายคน้มาได้จะมีการยกัยา้ย ซุกซ่อน หรือทาํลายเครื�อง          
ชั�งตวงวดั หรือสินคา้หีบห่อที�เกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํความผิด และการคน้ในเวลาดงักล่าวขา้งตน้ 
ยงัไม่แลว้เสร็จจะกระทาํต่อไปก็ได ้
 (๔) ยึดหรืออายดัเครื�องชั�งตวงวดัหรือสินคา้หีบห่อที�เกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํความผิด 
ที�บญัญติัไวใ้น (๓)  
 ในการปฏิบติัหน้าที�ตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) นายตรวจชั�งตวงวดัจะนาํขา้ราชการ
หรือลูกจา้งในสาํนกังานกลางหรือสาํนกังานสาขาไปช่วยปฏิบติังานดว้ยก็ได ้
 มาตรา ๕๓ เครื� องชั�งตวงวดัที�ยึดหรืออายดัไวต้ามมาตรา ๕๒ (๔) หากปรากฏว่า             
ไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการดาํเนินคดี ให้สํานกังานกลางหรือสํานกังานสาขาส่งคืน
หรือถอนการอายดัเครื�องชั�งตวงวดันั2นภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�ยดึหรืออายดั 
 เครื�องชั�งตวงวดัที�ยึดไวต้ามวรรคหนึ� ง ถา้พนกังานอยัการสั�งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือ
ศาลไม่พิพากษาให้ริบและผูเ้ป็นเจา้ของหรือผูค้รอบครองมิได้ขอรับคืนภายในกาํหนดหนึ� งร้อย     
ยี�สิบวนันบัแต่วนัที�มีคาํสั�งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือวนัที�มีคาํพิพากษาถึงที�สุด แลว้แต่กรณี ให้ตกเป็น
ของกรมทะเบียนการคา้และใหจ้ดัการตามระเบียบที�อธิบดีกาํหนด 
 เครื� องชั�งตวงวดัที�อายดัไวต้ามวรรคหนึ� ง ถ้าพนักงานอยัการสั�งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี            
หรือศาลไม่พิพากษาใหริ้บ ใหน้ายตรวจชั�งตวงวดัถอนการอายดัโดยมิชกัชา้ 



 ๑๒

 มาตรา ๕๔ สินคา้หีบห่อที�ยึดหรืออายดัไวต้ามมาตรา ๕๒ (๔) นายตรวจชั�งตวงวดั                
มีอาํนาจสั�งให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแกไ้ขหีบห่อนั2นให้ถูกตอ้ง หรือจะสั�งให้ทาํลายหีบห่อของ
สินคา้นั2นแลว้คืนสินคา้ใหแ้ก่เจา้ของหรือผูค้รอบครองก็ได ้ 
 ในกรณีที�เจา้ของหรือผูค้รอบครองไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งของนายตรวจชั�งตวงวดัตาม
วรรคหนึ�งนายตรวจชั�งตวงวดัมีอาํนาจทาํลายหีบห่อของสินคา้นั2น แลว้คืนสินคา้ให้แก่เจา้ของหรือ             
ผูค้รอบครอง โดยเจา้ของหรือผูค้รอบครองเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายในการคืนสินคา้นั2น แต่ในกรณีทาํลาย
หีบห่อแลว้ ถา้สินคา้นั2นโดยสภาพไม่อาจคืนได ้จะแจง้ให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองถ่ายสินคา้จาก
หีบห่อนั2นแลว้นาํสินคา้คืนไปภายในเวลาที�กาํหนดแต่ตอ้งไม่น้อยกว่าสามสิบวนันบัแต่วนัที�แจง้ 
หากเจา้ของหรือผูค้รอบครองไม่ปฏิบติัตาม  ให้สินคา้นั2นตกเป็นของกรมทะเบียนการคา้และให้
จดัการตามระเบียบที�อธิบดีกาํหนด 
 มาตรา ๕๕ เครื�องชั�งตวงวดัหรือสินคา้หีบห่อที�ยึดไวต้ามมาตรา ๕๒ (๔) ถา้ขณะยึด
ไม่ปรากฏเจา้ของหรือผูค้รอบครองและไม่มีผูใ้ดมาแสดงตนเป็นเจา้ของหรือผูค้รอบครองภายใน
เก้าสิบวนันับแต่วนัที�ยึด ให้ตกเป็นของกรมทะเบียนการค้าและให้จดัการตามระเบียบที�อธิบดี
กาํหนด 
 มาตรา ๕๖  สินค้าหีบห่อที�ยึดไว้ตามมาตรา ๕๒ (๔) ถ้าเป็นของเสียง่ายหรือ                 
ถา้เก็บรักษาไวจ้ะเป็นการเสี�ยงต่อความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินสมควร 
อธิบดีหรือผูซึ้� งอธิบดีมอบหมายจะจัดการขายหรือจําหน่ายสินค้าหีบห่อนั2 นก่อนถึงกําหนด               
ตามมาตรา ๕๕ ก็ได ้ไดเ้งินเป็นจาํนวนสุทธิเท่าใดใหย้ดึไวแ้ทนสินคา้หีบห่อนั2น  
 การขายหรือจาํหน่ายสินค้าหีบห่อตามวรรคหนึ� ง ให้เป็นไปตามระเบียบที�อธิบดี
กาํหนด 
 มาตรา ๕๗ ในกรณีที�นายตรวจชั�งตวงวดัตรวจพบเครื�องชั�งตวงวดัที�ไม่ถูกตอ้งตาม
พระราชบญัญติันี2หรือกฎกระทรวงที�ออกตามพระราชบญัญติันี2  หรือเครื�องชั�งตวงวดัที�ความเที�ยง
ของเครื�องผิดเกินอตัราเผื�อเหลือเผื�อขาดตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง นายตรวจชั�งตวงวดัมีอาํนาจ
ทาํลายเครื�องหมายคาํรับรองและทาํเครื�องหมายห้ามใชเ้ครื�องชั�งตวงวดันั2นจนกวา่จะไดมี้การแกไ้ข
ให้ถูกตอ้งและนาํไปให้พนกังานเจา้หนา้ที�ตรวจสอบเพื�อให้คาํรับรองใหม่ หรือยึดเครื�องชั�งตวงวดั
นั2นแลว้นาํส่งสาํนกังานกลางหรือสาํนกังานสาขา 
 เครื�องชั�งตวงวดัที�ยึดไวต้ามวรรคหนึ� ง หรือเครื�องชั�งตวงวดัที�ไม่ปรากฏเจา้ของหรือ             
ผูค้รอบครองหากเจ้าของหรือผูค้รอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัที�ยึด                 
ให้เครื�องชั�งตวงวดันั2นตกเป็นของกรมทะเบียนการคา้ และให้จดัการตามระเบียบที�อธิบดีกาํหนด 
หากเจา้ของหรือผูค้รอบครองมาขอรับเครื�องชั�งตวงวดันั2นคืนภายในกาํหนด ให้สํานกังานกลางหรือ
สํานกังานสาขาคืนเครื�องชั�งตวงวดัให้แก่เจา้ของหรือผูค้รอบครองเพื�อนาํไปแกไ้ขให้ถูกตอ้ง ทั2งนี2  
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�อธิบดีกาํหนดแต่ถา้สํานกังานกลางหรือสํานกังานสาขาพิจารณาเห็นวา่



 ๑๓

เครื�องชั�งตวงวดันั2นไม่สามารถแกไ้ขให้ถูกตอ้งไดห้รือมีสภาพไม่สมควรจะใชเ้ป็นเครื�องชั�งตวงวดั
ต่อไป ก็ใหต้กเป็นของกรมทะเบียนการคา้และใหจ้ดัการตามระเบียบที�อธิบดีกาํหนด 
 มาตรา ๕๘ ในการปฏิบติัหนา้ที�ของนายตรวจชั�งตวงวดัตามมาตรา ๕๒ ให้บุคคลซึ� ง
เกี�ยวขอ้งอาํนวยความสะดวกตามสมควร 
 มาตรา ๕๙ ในการปฏิบติัหน้าที�ตามพระราชบญัญติันี2  นายตรวจชั�งตวงวดัตอ้งแสดง
บตัรประจาํตวัต่อบุคคลซึ�งเกี�ยวขอ้ง 
 บตัรประจาํตวันายตรวจชั�งตวงวดั  ใหเ้ป็นไปตามแบบที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๖๐ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี2   ให้นายตรวจชั�งตวงวดัเป็น                  
เจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา ๖๑  เพื�อประโยชน์ในการจับกุมและปราบปรามผู ้กระทําความผิดตาม
พระราชบญัญติันี2 ใหน้ายตรวจชั�งตวงวดัเป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจตามประมวลกฎหมาย                  
วธีิพิจารณาความอาญา 
 

หมวด ๖ 
สินค้าหีบห่อ 

----------------------- 
 

 มาตรา ๖๒ รัฐมนตรีมีอาํนาจประกาศกาํหนดชนิดของสินคา้หีบห่อที�ผูบ้รรจุตอ้ง 
 (๑) แสดงปริมาณของสินคา้ที�หีบห่อ 
 (๒) แสดงปริมาณของสินคา้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�กาํหนด หรือ 
 (๓) บรรจุสินคา้ตามปริมาณที�กาํหนด 
 ประกาศตามวรรคหนึ�ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้มีผลใช้บงัคบันบัแต่
วนัที�รัฐมนตรีกาํหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่หกสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๖๓ การแสดงปริมาณของสินคา้ตามมาตรา ๖๒ หรือที�ผูบ้รรจุแสดงไวที้�หีบห่อ
ตอ้งแสดงใหถู้กตอ้งตรงกบัปริมาณของสินคา้ในหีบห่อ 
 การแสดงปริมาณของสินคา้ที�หีบห่อโดยคลาดเคลื�อนไม่เกินอตัราเผื�อเหลือเผื�อขาด
ตามที�รัฐมนตรีประกาศกาํหนด ใหถื้อวา่เป็นการแสดงปริมาณที�ถูกตอ้ง 
 มาตรา ๖๔ บรรดาสินคา้หีบห่อที�นาํเขา้มาในราชอาณาจกัรที�แสดงปริมาณของสินคา้
ตามมาตราชั�งตวงวดัของต่างประเทศ  ผูน้าํเขา้ตอ้งแสดงปริมาณของสินคา้ตามมาตราชั�งตวงวดัตาม
พระราชบญัญติันี2  และตามวิธีการและอตัราเปรียบเทียบมาตราชั�งตวงวดัของต่างประเทศกบัมาตรา
ชั�งตวงวดัตามพระราชบญัญติันี2 ที�รัฐมนตรีประกาศกาํหนด  



 ๑๔

 การแสดงปริมาณของสินค้าตามวรรคหนึ� ง ให้กระทาํก◌่อนรับมอบสินค้าไปจาก
พนกังานเจา้หน้าที�ตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร เวน้แต่อธิบดีหรือผูซึ้� งอธิบดีมอบหมายจะอนุญาต
ใหก้ระทาํภายหลงัตามวธีิการและเงื�อนไขที�กาํหนด 
 

หมวด ๗ 
เครื�องชั�งตวงวดัเพื�อการส่งออก 

----------------------- 
 

 มาตรา ๖๕ ผูผ้ลิตเครื�องชั�งตวงวดัเพื�อการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรตอ้งปฏิบติั         
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขในการผลิตและการส่งออกซึ� งรัฐมนตรีประกาศกําหนด                   
ในราชกิจจานุเบกษา 
 บรรดาเครื�องชั�งตวงวดัที�ผลิตเพื�อการส่งออกตามวรรคหนึ�ง ให้ไดรั้บการยกเวน้การให้
คาํรับรองตามที�กาํหนดในพระราชบญัญติันี2  แต่ผูผ้ลิตจะนาํเครื�องชั�งตวงวดัดงักล่าวมาให้พนกังาน
เจา้หนา้ที�ตรวจสอบเพื�อใหค้าํรับรองก็ได ้
 

หมวด ๘ 
บทกาํหนดโทษ 

----------------------- 
 

 มาตรา ๖๖ ผูใ้ดใชม้าตราชั�งตวงวดัอื�นนอกจากที�กาํหนดในมาตรา ๙ ในการซื2อ ขาย
หรือจาํหน่ายสินคา้ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินห้าพนับาท 
 มาตรา ๖๗ ผูใ้ดใช้มาตราชั�งตวงวดั หรือทาํการชั�งตวงวดัในการซื2อขายหรือจาํหน่าย
สินคา้โดยไม่ปฏิบติัตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 
 มาตรา ๖๘ ผูใ้ดประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๗ โดยไม่มีหนงัสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ�งปี หรือปรับไม่เกินสี�หมื�นบาท หรือทั2งจาํทั2งปรับ 
 มาตรา ๖๙ ผูป้ระกอบธุรกิจผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือผูรั้บ                    
ใบอนุญาตผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ�งพนับาท 
 มาตรา ๗๐ ผูใ้ดฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๘ หรือผูใ้ด
ฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ วรรคหนึ� ง หรือไม่ปฏิบติัตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื�นบาท หรือทั2งจาํทั2งปรับ  
 มาตรา ๗๑ ในการประกอบธุรกิจในการให้บริการชั�ง ตวงหรือวดั ถา้ผูป้ระกอบธุรกิจ
ไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๒ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 



 ๑๕

 มาตรา ๗๒ ในการประกอบธุรกิจการให้บริการชั�ง ตวงหรือวดั ตามมาตรา ๑๗             
ผูใ้ดออกหนังสือแสดงผลการชั�ง ตวงหรือวดัอนัเป็นเท็จเพื�อให้เกิดความเสียหายแก่ผูห้นึ� งผูใ้ด            
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ�งปี หรือปรับไม่เกินสี�หมื�นบาท หรือทั2งจาํทั2งปรับ 
 มาตรา ๗๓ ผู ้ครอบครองเครื� องชั�งตวงวดัชนิดติดตรึงอยู่กับที�ผูใ้ดไม่ปฏิบัติตาม        
มาตรา ๒๗ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ�งหมื�นบาท 
 มาตรา ๗๔ ผูใ้ด 
 (๑) ปลอมแปลงหรือแกไ้ขเครื�องหมายคาํรับรองหรือหนงัสือสําคญัแสดงการให้คาํรับรอง
ของสาํนกังานกลางหรือสาํนกังานสาขา 
 (๒) นาํเครื�องหมายคาํรับรองของสาํนกังานกลางหรือสาํนกังานสาขาจากเครื�อง                     
ชั�งตวงวดัเครื�องหนึ�งไปใชก้บัเครื�องชั�งตวงวดัอีกเครื�องหนึ�ง หรือ 
 (๓) ลบเครื�องหมายของพนกังานเจา้หนา้ที�ที�แสดงวา่เครื�องหมายคาํรับรองเดิมใชไ้มไ่ดแ้ลว้  
 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินเจด็ปี และปรับไม่เกินสองแสนแปดหมื�นบาท 
 มาตรา ๗๕ ผูใ้ดกระทาํการใด ๆ เพื�อให้เครื� องชั�งตวงวดัที�มีการให้คาํรับรองตาม   
มาตรา ๓๐ แสดงนํ2 าหนกั ปริมาตร ปริมาณ หรือหน่วยใด ๆ ผิดไปจากที�ไดรั้บการตรวจสอบความ
เที�ยงกบัแบบมาตราเกินอตัราเผื�อเหลือเผื�อขาดตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง ตอ้งระวางโทษจาํคุก
ไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหนึ�งแสนสองหมื�นบาท  
 มาตรา ๗๖ ผูใ้ดโดยรู้วา่ไดมี้การกระทาํแก่เครื�องชั�งตวงวดัอนัเป็นความผิดตามมาตรา ๗๔ 
หรือมาตรา ๗๕ 
 (๑) ขายหรือจาํหน่ายหรือมีไวเ้พื�อขายหรือจาํหน่ายซึ� งเครื�องชั�งตวงวดันั2น หรือ 
 (๒) ใชห้รือมีไวเ้พื�อใชซึ้� งเครื�องชั�งตวงวดันั2นในกิจการตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ�ง 
 ตอ้งระวางโทษตามที�บญัญติัไวใ้นมาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕ แลว้แต่กรณี 
 มาตรา ๗๗ ผูรั้บใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ผูใ้ด นาํเครื�องหมายคาํรับรองหรือหนงัสือ
สาํคญัแสดงการใหค้าํรับรองของสาํนกังานกลางหรือสาํนกังานสาขาที�รับไปจากพนกังานเจา้หนา้ที�
ไปใชเ้พื�อใหก้ารรับรอง ในระหวา่งถูกพกัใชใ้บอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตอ้งระวางโทษ
จาํคุกไม่เกินหนึ�งปี หรือปรับไม่เกินสี�หมื�นบาท หรือทั2งจาํทั2งปรับ 
 มาตรา ๗๘ ผูรั้บใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ผูใ้ด นาํเครื�องหมายคาํรับรองหรือหนงัสือ
สาํคญัแสดงการใหค้าํรับรองของสาํนกังานกลางหรือสาํนกังานสาขาที�รับไปจากพนกังานเจา้หนา้ที�
ไปใชก้บัเครื�องชั�งตวงวดัที�ตนเองมิไดผ้ลิตหรือซ่อม ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ�งปี หรือปรับ
ไม่เกินสี�หมื�นบาท หรือทั2งจาํทั2งปรับ 
 มาตรา ๗๙ ผูใ้ดใชห้รือมีเครื�องชั�งตวงวดัไวเ้พื�อใชใ้นกิจการตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ�ง 
โดยรู้วา่เครื�องชั�งตวงวดันั2นมีความเที�ยงผดิเกินอตัราเผื�อเหลือเผื�อขาดตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื�นบาท หรือทั2งจาํทั2งปรับ  



 ๑๖

 มาตรา ๘๐ ผูใ้ด  

 (๑) ถอน ทาํลาย ทาํใหเ้สียหายซึ�งเครื�องหมายหรือสิ�งอื�นใดที�นายตรวจชั�งตวงวดัทาํไว้

เพื�อแสดงการยึดหรืออายดัตามมาตรา ๕๒ (๔) หรือ 

 (๒) ถอน ทาํลาย ทาํใหเ้สียหายซึ�งเครื�องหมายหา้มใชเ้ครื�องชั�งตวงวดัที�นายตรวจ                 

ชั�งตวงวดัทาํไวต้ามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ�ง เวน้แต่จะกระทาํโดยไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ที�แลว้  

 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ�งปี หรือปรับไม่เกินสี�หมื�นบาท หรือทั2งจาํทั2งปรับ 

 มาตรา ๘๑ ผูป้ระกอบธุรกิจในการผลิต นาํเขา้ ขาย หรือซ่อมเครื�องชั�งตวงวดัผูใ้ดฝ่าฝืน

มาตรา ๓๔ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื�นบาท หรือทั2งจาํทั2งปรับ 

 มาตรา ๘๒ ผูซึ้� งเกี�ยวขอ้งผูใ้ดไม่อาํนวยความสะดวกตามสมควรแก่นายตรวจชั�งตวงวดั 

ซึ� งปฏิบติัการตามหนา้ที�ตามมาตรา ๕๘ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 

 มาตรา ๘๓ ผูบ้รรจุผูใ้ดฝ่าฝืนประกาศของรัฐมนตรีที�กาํหนดตามมาตรา ๖๒ ตอ้ง

ระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื�นบาท หรือทั2งจาํทั2งปรับ 

 มาตรา ๘๔ ผูบ้รรจุผูใ้ดบรรจุสินคา้หีบห่อโดยรู้◌ู◌้วา่ปริมาณของสินคา้ที�บรรจุในหีบ

ห่อไม่ถูกตอ้งตามที�แสดงไวซึ้� งน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอื้�นหรือประชาชนตอ้งระวางโทษจาํคุก         

ไม่เกินหนึ�งปีหรือปรับไม่เกินสี�หมื�นบาท หรือทั2งจาํทั2งปรับ 

 มาตรา ๘๕ ผูใ้ดขายหรือจาํหน่ายหรือมีไวเ้พื�อขายหรือจาํหน่ายซึ� งสินคา้หีบห่อที�แสดง

ปริมาณไวโ้ดยรู้ว่าปริมาณของสินคา้ที�บรรจุในหีบห่อไม่ถูกตอ้งตามที�แสดงไวซึ้� งน่าจะเกิดความ

เสียหายแก่ผูอื้�นหรือประชาชน ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื�นบาท 

หรือทั2งจาํทั2งปรับ 

 มาตรา ๘๖ ผูใ้ดขายหรือมีไวเ้พื�อขายซึ� งสินคา้หีบห่อที�ไม่มีการแสดงปริมาณของสินคา้

ตามมาตรา ๖๒ (๑) หรือมาตรา ๖๔ วรรคหนึ�ง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 

 มาตรา ๘๗ ผูน้าํเขา้ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามวธีิการแสดงปริมาณของสินคา้และอตัรา           

เปรียบเทียบที�รัฐมนตรีกาํหนดตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ�ง หรือไม่ปฏิบติัตามวธีิการหรือเงื�อนไข               

ที�อธิบดีหรือผูซึ้� งอธิบดีมอบหมายกาํหนดตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน            

หา้พนับาท 

 มาตรา ๘๘ ในกรณีที�ผูก้ระทาํความผิดซึ� งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี2 เป็น                   

นิติบุคคล กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ หรือผูแ้ทนของนิติบุคคลนั2น ตอ้งรับโทษตามที�บญัญติัไว ้

สําหรับความผิดนั2น ๆ ดว้ย เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนมิไดรู้้เห็นหรือยินยอมในการกระทาํความผิด

ของนิติบุคคลนั2น 



 ๑๗

 มาตรา ๘๙ ถ้าเจา้พนักงานต่อไปนี2 เห็นว่าผูต้ ้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจาํคุก หรือ         

ไม่ควรถูกฟ้องร้อง สําหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี2 ที� มีโทษปรับสถานเดียว หรือที� มี               

โทษจําคุกไม่เ กินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื�นบาท หรือทั2 งจ ําทั2 งปรับ ให้มีอํานาจ                       

เปรียบเทียบดงันี2   

 (๑) อธิบดีหรือผูซึ้� งอธิบดีมอบหมาย สาํหรับความผดิที�เกิดในกรุงเทพมหานคร 

 (๒) ผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือผูซึ้� งผูว้า่ราชการจงัหวดัมอบหมาย สําหรับความผิดที�เกิด

ในจงัหวดัอื�น 

 เมื�อผูต้อ้งหาไดช้าํระเงินค่าปรับตามจาํนวนที�เปรียบเทียบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�

เปรียบเทียบ ใหถื้อวา่คดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

 ถ้าผูต้ ้องหาไม่ยินยอมตามที�เปรียบเทียบ หรือเมื�อยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับ                  

ภายในกาํหนดเวลาตามวรรคสอง ใหด้าํเนินคดีต่อไป 

 มาตรา ๙๐ ในกรณีที�นายตรวจชั�งตวงวดัเป็นผูจ้บักุมผูต้อ้งหาในความผิดที�เปรียบเทียบ

ได้ตามพระราชบัญญัตินี2  และผู ้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ ถ้าผูต้ ้องหาหรือผูมี้ประโยชน์                 

เกี�ยวข้องร้องขอ อธิบดีหรือผูซึ้� งอธิบดีมอบหมายหรือผูว้่าราชการจงัหวดัหรือผูซึ้� งผูว้่าราชการ

จงัหวดัมอบหมายแลว้แต่กรณี จะปล่อยผูต้อ้งหาชั�วคราวในระหวา่งรอการเปรียบเทียบหรือรอการ

ชําระเงินค่าปรับโดยมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันก็ได้ ทั2 งนี2  ให้นําบทบญัญติัแห่ง

ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา ๙๑ ในกรณีที�พนกังานสอบสวนพบวา่ผูใ้ดกระทาํความผิดที�เปรียบเทียบไดต้าม

พระราชบญัญติันี2  และผูน้ั2นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื� องให้อธิบดีหรือ               

ผูซึ้� งอธิบดีมอบหมายหรือผูว้่าราชการจงัหวดัหรือผูซึ้� งผูว้่าราชการจงัหวดัมอบหมายแลว้แต่กรณี

ภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัที�ผูน้ั2นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ และให้นาํมาตรา ๙๐ มาใชบ้งัคบั

โดยอนุโลม 

 

บทเฉพาะกาล 

------------------- 

 

 มาตรา ๙๒ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และคาํสั�งที�ออกตามบทกฎหมายที�

ใหย้กเลิกตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติันี2  ใหค้งใชไ้ดต่้อไปเพียงเท่าที�ไม่ขดัหรือแยง้กบับทแห่ง

พระราชบญัญติันี2  ทั2งนี2  จนกวา่จะไดมี้กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคาํสั�งที�ออกตาม

พระราชบญัญติันี2 ใชบ้งัคบั 



 ๑๘

 มาตรา ๙๓ บรรดาเครื�องชั�งตวงวดัที�มีการให้คาํรับรองแลว้ตามพระราชบญัญติัมาตรา
ชั�งตวงวดั พระพุทธศกัราช ๒๔๖๖ ใหถื้อวา่มีการใหค้าํรับรองตามพระราชบญัญติันี2 
 บรรดาอาชญาบตัรที�ออกตามพระราชบญัญติัมาตราชั�งตวงวดั พระพุทธศกัราช ๒๔๖๖ 
ใหถื้อเป็นหนงัสือรับรองการประกอบธุรกิจตามพระราชบญัญติันี2 
 มาตรา ๙๔  ผูใ้ดประกอบธุรกิจการให้บริการชั�ง ตวงหรือวดัตามที�บญัญติัไวใ้นมาตรา ๑๗ 
อยู่แลว้ในวนัที�พระราชบญัญติันี2 ใชบ้งัคบั ถา้ประสงค์จะประกอบธุรกิจดงักล่าวต่อไป ให้แจง้การ
ประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๗ ภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัที�พระราชบัญญัตินี2 ใช้บังคับ และ                 
เมื�อได้แจ้งการประกอบธุรกิจแล้วให้ถือว่าผูน้ั2 นได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตาม               
พระราชบญัญติันี2 
 
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
               ชวน  หลีกภยั 
              นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา เล่ม ๑๑๖ ตอนที� ๒๙ ก ลงวนัที� ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ 

 



 ๑๙

อตัราค่าธรรมเนียม 
 

 (๑) การประกอบธุรกจิ 
  (ก) การผลิต เครื�องชั�ง ปีละ ๔,๐๐๐ บาท 
   เครื�องตวง ปีละ ๒,๐๐๐ บาท 
   เครื�องวดั ปีละ ๒,๐๐๐ บาท 
  (ข) การนาํเขา้ เครื�องชั�ง ปีละ ๘,๐๐๐ บาท 
   เครื�องตวง ปีละ ๔,๐๐๐ บาท 
   เครื�องวดั ปีละ ๔,๐๐๐ บาท 
  (ค) การขาย เครื�องชั�ง ปีละ ๑,๐๐๐ บาท 
   เครื�องตวง ปีละ     ๕๐๐ บาท 
   เครื�องวดั ปีละ     ๕๐๐ บาท 
  (ง) การซ่อม เครื�องชั�ง ปีละ ๑,๐๐๐ บาท 
   เครื�องตวง ปีละ    ๕๐๐ บาท 
   เครื�องวดั ปีละ    ๕๐๐ บาท 
  (จ) การใหบ้ริการชั�ง  ปีละ  ๑,๐๐๐ บาท 
  (ฉ) การใหบ้ริการตวง  ปีละ     ๕๐๐ บาท 
  (ช) การใหบ้ริการวดั  ปีละ    ๕๐๐ บาท 
 
 (๒) การตรวจสอบและการให้คํารับรองชั:นแรก 

  เครื�องชั�ง 
  (ก) เครื�องชั�ง 
   แสดงนํ2าหนกัไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัม  เครื�องละ    ๒๐๐ บาท 

   แสดงนํ2าหนกัเกิน ๒๐ กิโลกรัม   
   แต่ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม  เครื�องละ     ๕๐๐ บาท 

   แสดงนํ2าหนกัเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม 
   แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม  เครื�องละ  ๑,๐๐๐ บาท 
   แสดงนํ2าหนกัเกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม   
   แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม  เครื�องละ ๓,๐๐๐ บาท 
   แสดงนํ2าหนกัเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม  เครื�องละ     ๑๐,๐๐๐ บาท 

 (ข) ตุม้นํ2าหนกัและตุม้ถ่วง  
  นํ2าหนกัไม่เกิน ๑ กิโลกรัม ตุม้ละ   ๕๐ บาท 
  นํ2าหนกัเกิน ๑ กิโลกรัม  
  แต่ไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม ตุม้ละ  ๑๐๐ บาท 
  นํ2าหนกัเกิน ๑๐ กิโลกรัม ตุม้ละ  ๒๐๐ บาท 
 



 ๒๐

  เครื�องตวง 

   แสดงปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร  เครื�องละ         ๕๐ บาท 
   แสดงปริมาตรเกิน ๑๐๐ ลิตร     
   แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร   เครื�องละ     ๕๐๐ บาท 

   แสดงปริมาตรเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 
   ใหเ้รียกเก็บ ๑,๐๐๐ ลิตรแรก ๕๐๐ บาท 
   ๑,๐๐๐ ลิตรต่อไป ๑,๐๐๐ ลิตรละ ๑๐๐ บาท 
   เศษของ ๑,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดเท่ากบั 
   ๑,๐๐๐ ลิตร แต่เมื�อรวมกนัแลว้ไม่เกิน 
   ๑๐,๐๐๐ บาท 

  เครื�องวดั 
  (ก) เครื�องวดัความยาว 
   แสดงความยาวไม่เกิน ๑๐ เมตร  เครื�องละ      ๕๐ บาท 

   แสดงความยาวเกิน ๑๐ เมตร  เครื�องละ   ๒๐๐ บาท 
  (ข) เครื�องวดัปริมาตร   เครื�องละ ๕,๐๐๐ บาท 
  (ค) เครื�องวดัอยา่งอื�น   เครื�องละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (๓) การตรวจสอบและการให้คํารับรองชั:นหลงั ร้อยละหา้สิบของค่าธรรมเนียม 
      ตาม (๒) 

 
 (๔) การตรวจสอบความเที�ยงของเครื�องชั�งตวงวดั เท่ากบัค่าธรรมเนียมตาม (๒) 

 
 (๕) การออกหนังสือรายงานผลการตรวจสอบ 

        ความเที�ยงของเครื�องชั�งตวงวดั  ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 
 

 (๖) ใบอนุญาตให้ผู้ผลติหรือผู้ซ่อม 

        เป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรอง  ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

 (๗) การต่ออายุใบอนุญาต  เท่ากบัค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
  

 (๘) การออกใบแทนใบอนุญาต  ฉบบัละ     ๑๐๐ บาท 
  

 



 ๒๑

บัญชีมาตราชั�งตวงวดัตามมาตรา ๙ 

---------------- 

 

 ก. มาตราชั�งตวงวดัในระบบเมตริก 

  (๑) หน่วยมูลฐานของความยาวใหเ้ป็นเมตร คือ ความยาวของทางเดินของแสง           
ในสุญญากาศช่วงเวลา ๑ ใน ๒๙๙,๗๙๒,๔๕๘ ของหนึ�งวนิาที 

  ใหจ้าํนวนหน่วยของความยาวเป็นดงัต่อไปนี2  
ชื�อ อตัรา อกัษรยอ่ 

กิโลเมตร เท่ากบั  พนัเมตร กม. 
เฮกโตเมตร เท่ากบั  ร้อยเมตร ฮม. 
เดคาเมตร เท่ากบั สิบเมตร ดคม. 
เมตร เท่ากบั หนึ�งเมตร ม. 
เดซิเมตร เท่ากบั หนึ�งในสิบของหนึ�งเมตร ดม. 
เซนติเมตร เท่ากบั หนึ�งในร้อยของหนึ�งเมตร ซม. 
มิลลิเมตร เท่ากบั หนึ�งในพนัของหนึ�งเมตร มม. 
ไมโครเมตร เท่ากบั  หนึ�งในลา้นของหนึ�งเมตร มคม. 

 
  (๒) หน่วยของพื2นที�ใหเ้ป็นตารางเมตร คือ พื2นที�ตารางเหลี�ยมมีดา้นกวา้งยาวดา้นละ

หนึ�งเมตร 
  ใหจ้าํนวนหน่วยของพื2นที�เป็นดงัต่อไปนี2  

ชื�อ อตัรา อกัษรยอ่ 
ตารางกิโลเมตร เท่ากบั  ลา้นตารางเมตร กม.๒ 
ตารางเฮกโตเมตร เท่ากบั  หมื�นตารางเมตร ฮม.๒ 
ตารางเดคาเมตร เท่ากบั ร้อยตารางเมตร ดคม.๒ 
ตารางเมตร เท่ากบั หนึ�งตารางเมตร ม.๒ 
ตารางเดซิเมตร เท่ากบั หนึ�งในร้อยของหนึ�งตารางเมตร ดม.๒ 
ตารางเซนติเมตร เท่ากบั หนึ�งในหมื�นของหนึ�งตารางเมตร ซม.๒ 
ตารางมิลลิเมตร เท่ากบั หนึ�งในลา้นของหนึ�งตารางเมตร มม.๒ 

 
 

 



 ๒๒

  (๓) หน่วยของปริมาตรให้เป็นลูกบาศกเ์มตร คือ ปริมาตรที�บรรจุอยูใ่นลูกบาศก ์              
มีดา้นกวา้งยาวและสูงดา้นละหนึ�งเมตร 

  ใหจ้าํนวนหน่วยของปริมาตรเป็นดงัต่อไปนี2   
ชื�อ อตัรา อกัษรยอ่ 

ลูกบาศกกิ์โลเมตร เท่ากบั  พนัลา้นลูกบาศกเ์มตร กม.๓ 
ลูกบาศกเ์ฮกโตเมตร เท่ากบั  ลา้นลูกบาศกเ์มตร ฮม.๓ 
ลูกบาศกเ์ดคาเมตร เท่ากบั พนัลูกบาศกเ์มตร ดคม.๓ 
ลูกบาศกเ์มตร เท่ากบั หนึ�งลูกบาศกเ์มตร ม.๓ 
ลูกบาศกเ์ดซิเมตร เท่ากบั หนึ�งในพนัของหนึ�งลูกบาศกเ์มตร ดม.๓ 
ลูกบาศกเ์ซนติเมตร เท่ากบั หนึ�งในลา้นของหนึ�งลูกบาศกเ์มตร ซม.๓ 
ลูกบาศกมิ์ลลิเมตร เท่ากบั หนึ�งในพนัลา้นของหนึ�งลูกบาศกเ์มตร มม.๓ 

 
  (๔) หน่วยของความจุให้เป็นลิตร คือ ปริมาตรของนํ2 าบริสุทธิR หนกัหนึ�งกิโลกรัม ณ 
อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส เมื�อความกดบรรยากาศปกติ 
  ใหจ้าํนวนหน่วยของความจุเป็นดงัต่อไปนี2   

ชื�อ อตัรา อกัษรยอ่ 
กิโลลิตร เท่ากบั  พนัลิตร กล. 
เฮกโตลิตร เท่ากบั  ร้อยลิตร ฮล. 
เดคาลิตร เท่ากบั สิบลิตร ดคล. 
ลิตร เท่ากบั หนึ�งลิตร ล. 
เดซิลิตร เท่ากบั  หนึ�งในสิบของหนึ�งลิตร ดล. 
เซนติลิตร เท่ากบั  หนึ�งในร้อยของหนึ�งลิตร ซล. 
มิลลิลิตร เท่ากบั  หนึ�งในพนัของหนึ�งลิตร มล. 

เพื�อประโยชน์ในการแสดงปริมาตรใหถื้อวา่หนึ�งลิตรเท่ากบัหนึ�งลูกบาศกเ์ดซิเมตร 
  
  (๕) หน่วยมูลฐานของมวลสารให้เป็นกิโลกรัม คือ มวลสารซึ� งเท่ากับมวลสาร                 
แบบประถมระหวา่งประเทศของกิโลกรัม 
  ใหจ้าํนวนหน่วยของมวลสารเป็นดงัต่อไปนี2  

ชื�อ อตัรา อกัษรยอ่ 
เมตริกตนั เท่ากบั  พนักิโลกรัม ต. 
เมตริกควนิตนั เท่ากบั  ร้อยกิโลกรัม ควต. 
กิโลกรัม เท่ากบั หนึ�งกิโลกรัม กก. 



 ๒๓

เฮกโตกรัม เท่ากบั  หนึ�งในสิบของหนึ�งกิโลกรัม ฮก. 
เดคากรัม เท่ากบั  หนึ�งในร้อยของหนึ�งกิโลกรัม ดคก. 
กรัม เท่ากบั หนึ�งในพนัของหนึ�งกิโลกรัม ก. 
เดซิกรัม เท่ากบั หนึ�งในหมื�นของหนึ�งกิโลกรัม ดก. 
เซนติกรัม เท่ากบั หนึ�งในแสนของหนึ�งกิโลกรัม ซก. 
มิลลิกรัม เท่ากบั หนึ�งในลา้นของหนึ�งกิโลกรัม มก. 
ไมโครกรัม เท่ากบั หนึ�งในพนัลา้นของหนึ�งกิโลกรัม มคก. 

 เพื�อประโยชน์ในการแสดงนํ2 าหนกั ใหถื้อวา่จาํนวนหน่วยของมวลสารแห่งสิ�งใดเป็นจาํนวน
หน่วยของนํ2าหนกัแห่งสิ�งนั2น  

  
   (๖) หน่วยมูลฐานของเวลาให้เป็นวินาที คือ ระยะเวลาเท่ากบั ๙,๑๙๒,๖๓๑,๗๗๐ 
คาบของการแผรั่งสีที�สมนยักบัการเปลี�ยนระดบัไฮเปอร์ไฟน์สองระดบัของอะตอมซีเซียม – ๑๓๓                     
ในสถานะพื2นฐาน  
 
   (๗) หน่วยมูลฐานของกระแสไฟฟ้าให้เป็นแอมแปร์ คือ ปริมาณของกระแสไฟฟ้า 
ซึ� งถา้รักษาให้คงที�อยูใ่นตวันาํสองเส้นที�มีความยาวอนนัต์ มีพื2นที�ภาคตดัขวางกลมเล็กมากจนไม่
จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึง และวางอยูคู่่ขนานห่างกนัหนึ�งเมตรในสุญญากาศแลว้ จะทาํให้เกิดแรงระหวา่ง
ตวันาํทั2งสองเท่ากบั ๒x๑๐-๗ นิวตนัต่อความยาวหนึ�งเมตร 
 
  (๘) หน่วยมูลฐานของอุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์ใหเ้ป็นเคลวินซึ�งเท่ากบั ๑                   
ใน ๒๗๓.๑๖ ของอุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์ของจุดสามสภาวะของนํ2า 
  หน่วยเคลวนิใหใ้ชส้าํหรับแสดงช่วงอุณหภูมิ หรือความแตกต่างของอุณหภูมิดว้ย 
  ในกิจการทั2งปวง ใหใ้ชห้น่วยอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสได ้
  อุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสเท่ากบัอุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์ลบดว้ย ๒๗๓.๑๕ 
 
  (๙) หน่วยมูลฐานของปริมาณสารให้เป็นโมล คือ ปริมาณสารของระบบที�
ประกอบด้วยองค์ประกอบมูลฐาน ซึ� งมีจาํนวนเท่ากับจาํนวนอะตอมใน ๐.๐๑๒ กิโลกรัม ของ
คาร์บอน –๑๒ เมื�อใช้โมลตอ้งระบุองค์ประกอบมูลฐาน ซึ� งอาจจะเป็นอะตอมโมเลกุล ไอออน 
อิเล็กตรอน อนุภาคอื�น ๆ หรือกลุ่มของอนุภาคตามที�กาํหนด 
 



 ๒๔ 

  (๑๐) หน่วยมูลฐานของความเขม้แห่งการส่องสว่างให้เป็นแคนเดลา คือ ความเขม้
แห่งการส่องสว่างในทิศทางที�กาํหนดให้ของแหล่งกาํเนิด ซึ� งแผ่รังสีเอกรงค์ดว้ยความถี� ๕๔๐ x
๑๐๑๒ เฮิรตซ์ และมีความเขม้แผรั่งสีในทิศทางนั2นเท่ากบั ๑ ใน ๖๘๓ วตัต ์ต่อสเตอเรดียน 
 
 ข. มาตราชั�งตวงวดัในระบบประเพณทีี�เทยีบเข้าหาระบบเมตริก 

 
  (๑) หน่วยของความยาว 

ชื�อ อตัรา อกัษรยอ่ 
เส้น ใหเ้ท่ากบั  สี�สิบเมตร ส. 
วา ใหเ้ท่ากบั  สองเมตร ว. 
ศอก ใหเ้ท่ากบั หนึ�งในสองของหนึ�งเมตร ศ. 
คืบ ใหเ้ท่ากบั หนึ�งในสี�ของหนึ�งเมตร ค. 

 
  (๒) หน่วยของพื2นที� 

ชื�อ อตัรา อกัษรยอ่ 
ไร่ ใหเ้ท่ากบั  พนัหกร้อยตารางเมตร ร. 
งาน ใหเ้ท่ากบั  สี� ร้อยตารางเมตร ง. 
ตารางวา ใหเ้ท่ากบั สี�ตารางเมตร ว.๒ 

 
  (๓) หน่วยของความจุ 

ชื�อ อตัรา อกัษรยอ่ 
เกวยีนหลวง ใหเ้ท่ากบั  สองพนัลิตร กว. 
บั2นหลวง ใหเ้ท่ากบั  พนัลิตร บ. 
สัดหลวง ใหเ้ท่ากบั ยี�สิบลิตร ส. 
ทะนานหลวง ใหเ้ท่ากบั หนึ�งลิตร ท. 

 
  (๔) หน่วยของนํ2าหนกั 

ชื�อ อตัรา อกัษรยอ่ 
หาบหลวง ใหเ้ท่ากบั  หกสิบกิโลกรัม ห. 
ชั�งหลวง ใหเ้ท่ากบั  หกร้อยกรัม ช. 
กะรัตหลวง ใหเ้ท่ากบั หนึ�งเมตริกกะรัตหรือยี�สิบเซนติกรัม กร. 
กะรัตหลวง  ใหใ้ชส้าํหรับอญัมณีเท่านั2น  



 ๒๕

 
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี2  คือ โดยที�พระราชบญัญติัมาตราชั�งตวงวดั  พระพุทธศกัราช 
๒๔๖๖ ได้ใช้บังคับมานานแล้ว แมว้่าจะมีการแก้ไขเพิ�มเติมหลายครั2 ง แต่บทบัญญติับางประการยงัไม่เหมาะสมกับ       
สภาวการณ์ปัจจุบนั สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมาตราชั�งตวงวดัเสียใหม่ เพื�อลดมาตรการควบคุมของรัฐมาเป็น                
การกาํกับดูแลให้ปฏิบติัตามกฎเกณฑที์�เหมาะสม อนัเป็นการส่งเสริมและให้ความเป็นธรรมแก่ผูป้ระกอบธุรกิจเกี�ยวกับ
เครื� องชั�งตวงวดัมากยิ�งขึ2 น รวมทั2 งเพื�อส่งเสริมผูป้ระกอบธุรกิจในการผลิตเครื� องชั�งตวงวดัเพื�อการส่งออกไปนอก              
ราชอาณาจกัร จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี2  

 


