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1. ควำมมุ่งหมำยของกฎหมำย 
 เพื่อยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลเครื่องชั่งตวงวัด การชั่งตวงวัด และสินค้าหีบห่อ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมท้ังส่งเสริมและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ                      
เครื่องชั่งตวงวัดมากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าเพื่อช่วยป้องกัน          
การเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้บริการชั่งตวงวัดอันเป็นประโยชน์โดยตรงในการคุ้มครองผู้บริโภค  

2. ขอบเขตของกฎหมำย 
 ก ากับดูแลเครื่องชั่งและเครื่องตวงทุกชนิด เครื่องวัดท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้อยู่
ในบังคับของกฎหมายนี ้และสินค้าหีบห่อ 

3. องค์กรในกำรบังคับใช้กฎหมำย 
 3.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น 
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าท าการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งตรวจสอบและให้ค ารับรอง
เครื่องชั่งตวงวัดนอกสถานท่ี (มาตรา 5) จัดตั้งส านักงานสาขาและก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
ส านักงานสาขา (มาตรา 7) ก าหนดเครื่องวัดท่ีอยู่ในบังคับ และก าหนดเครื่องชั่งและเครื่องตวง              
ท่ีไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายโดยค าแนะน าของคณะกรรมการชั่งตวงวัด (มาตรา 8) ก าหนดชนิด 
ลักษณะของเครื่องชั่งตวงวัดและรายละเอียดวัสดุท่ีใช้ผลิตเครื่องชั่งตวงวัด .โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการชั่งตวงวัด (มาตรา 16) ก าหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบธุรกิจในการผลิต 
น าเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด หรือให้บริการชั่ง ตวง หรือวัด (มาตรา 17).ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการการปฏิบัติเกี่ยวกับการน าเครื่องชั่งตวงวัดเข้ามาในราชอาณาจักร (มาตรา 35) ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัวของผู้ผลิต ผู้น าเข้าหรือผู้ซ่อม              
เครื่องชั่งตวงวัด (มาตรา 40) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การออก
ใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่อง              
ชั่งตวงวัดท่ีตนผลิตหรือซ่อม (มาตรา 41 มาตรา 43) เป็นต้น 
 3.2 คณะกรรมการ 
   (1) คณะกรรมการชั่งตวงวัด ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้แทนสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินแปดคน               
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ด้านมาตรวิทยาหรือมีประสบการณ์ด้านการชั่ง การตวง               
การวัด เป็นกรรมการ มีอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการ
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ส านักงานกลางซึ่งอธิบดีกรมการค้าภายในแต่งตั้ง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอ านาจ
หน้าท่ีให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการออกประกาศ ก าหนดสถาบันหรือองค์การชั่งตวงวัด              
ของรัฐบาลต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ รวมท้ังเสนอแผนและมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับ           
การส่งเสริมและการก ากับดูแลการชั่งตวงวัด (มาตรา 11/1 และมาตรา 11/2) 
  (2) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้าคน           
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ด้านมาตรวิทยาหรือด้านนิติศาสตร์ หรือมีประสบการณ์                  
ด้านการชั่ง การตวง หรือการวัด โดยให้กรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลือกกรรมการคนหนึ่ง        
เป็นประธานกรรมการ และข้าราชการของส านักงานกลางซึ่งอธิบดีกรมการค้าภายในแต่งตั้ง            
เป็นเลขานุการ และอีกไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือนายตรวจชั่งตวงวัดหรืออธิบดีกรมการค้าภายใน           
ค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจหรือใบอนุญาต รวมท้ังก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ และมีหนังสือเรียกบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง             
มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน ท้ังนี้ คณะกรรมการต้องพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์           
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ             
ให้เป็นท่ีสุด (มาตรา 65/1 ถึงมาตรา 65/5) 
 3.3.อธิบดีกรมการค้าภายใน มีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ประกาศ
ก าหนดข้อปฏิบัติ ในการบ ารุงรักษาเครื่อ งชั่ งตวงวัดและการให้บริการชั่ ง ตวง หรือวัด                
ให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ควบคุมการชั่ง ตวง หรือวัด ถือปฏิบัติ (มาตรา 23).ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดของส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือส านักงานหรือองค์การชั่งตวงวัดของรัฐต่างประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ (มาตรา 31) ออกใบอนุญาตให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดเป็นผู้ตรวจสอบ
และให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดท่ีตนผลิตหรือซ่อม และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข            
ในการตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดของผู้รับใบอนุญาต (มาตรา 41).สั่งพักใช้       
หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดท่ีตนผลิตหรือซ่อม             
กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนกฎหมาย (มาตรา 46 และมาตรา 47) เปรียบเทียบปรับส าหรับ
ความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือท่ีมีจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท             
ในเขตกรุงเทพมหานคร (มาตรา 89).ปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวในระหว่างรอการเปรียบเทียบ 
หรือรอการช าระเงินค่าปรับ (มาตรา 90) เป็นต้น 
 3.4 ผู้วา่ราชการจังหวัด มีอ านาจหน้าท่ีเปรียบเทียบปรับส าหรับความผิดท่ีมีโทษปรับ
สถานเดียว หรือท่ีมีจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ในเขตจังหวัดอื่นนอกจาก
กรุงเทพมหานคร (มาตรา 89).และปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวในระหว่างรอการเปรียบเทียบ           
หรือรอการช าระเงินค่าปรับ (มาตรา 90)  
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 3.5.นายตรวจชั่งตวงวัด (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามกฎหมายนี้) มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  
  (1) เข้าไปในสถานท่ีผลิต สถานท่ีขาย หรือสถานท่ีเก็บเครื่องชั่งตวงวัด หรือ
สินค้าหีบห่อชนิดท่ีก าหนด หรือสถานท่ีใดๆ เพื่อตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดท่ีใช้ในกิจการซื้อขาย
หรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่น หรือการให้บริการชั่ง ตวง หรือวัด หรือการใช้เครื่องชั่งตวงวัด        
เพื่อประโยชน์ในการค านวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียม (มาตรา 52) 
  (2) ค้นสถานท่ีหรือยานพาหนะใดๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท า
ความผิดตามกฎหมายนี้ หรือมีการใช้หรือมีไว้ซึ่งเครื่องชั่งตวงวัดท่ีผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบ            
ในการค้าหรือมีไว้เพื่อขายหรือมีการหลอกลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพหรือ
ปริมาณอันเป็นเท็จ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้จะมีการยักย้าย 
ซุกซ่อน หรือท าลายเครื่องชั่งตวงวัด หรือสินค้าหีบห่อท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด               
(มาตรา 52) 
  (3) ยึดหรืออายัดเครื่องชั่งตวงวัดหรือสินค้าหีบห่อท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดตาม (2) (มาตรา 52) 
  (4) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแก้ไขหีบห่อของสินค้าหีบห่อท่ียึดหรืออายัด
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือสั่งให้ท าลายหีบห่อของสินค้าแล้วคืนสินค้าให้เจ้าของหรือ                   
ผู้ครอบครองก็ได้ (มาตรา 54) 
  (5) ท าลายเครื่องหมายค ารับรองและท าเครื่องหมายห้ามใช้เครื่องชั่งตวงวัดท่ีมี
ความเท่ียงผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดท่ีก าหนดหรือท่ีผิดกฎหมายจนกว่าจะได้มีการแก้ไข             
ให้ถูกต้องและน าไปให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเพื่อให้ค ารับรองใหม่ (มาตรา 57) 
  (6) จับกุมและปราบปรามผู้กระท าความผิดตามกฎหมายนี ้(มาตรา 61) 
 3.6 พนักงานเจ้าหน้าท่ี (ข้าราชการซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้ง          
ให้ปฏิบัติการตามกฎหมายนี้) มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
  (1) รับแจ้งการประกอบธุรกิจในการผลิต น าเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดหรือ
ให้บริการชั่งตวงวัด และออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ (มาตรา 17) 
  (2) ตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัด (มาตรา 29 และมาตรา 30) 
  (3) สั่งให้ผู้ยื่นค าขอตรวจสอบและให้ค ารับรองท าการแก้ไขเครื่องชั่งตวงวัด           
ใหถู้กต้องตามกฎหมายนี้ (มาตรา 39) 
  (4) ท าลายเครื่องชั่งตวงวัดหรือกระท าการอย่างใดๆ มิให้เครื่องชั่งตวงวัดใช้ได้ 
หรือท าลายเครื่องหมายค ารับรองหรือประทับเครื่องหมายแสดงว่าค ารับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้ว            
กรณีเครื่องชั่งตวงวัดไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ (มาตรา 39)  
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 3.7 ส านักงาน 
  (1) ส านักงานกลางชั่งตวงวัด จัดตั้งขึ้นในกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์              
โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ               
ของส านักงาน มีอ านาจหน้าท่ีเก็บรักษาแบบมาตราชั่งตวงวัด ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ 
และใบอนุญาต ตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัด จดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว 
(มาตรา 6) 
  (2) ส านักงานสาขา ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีอ านาจจัดตั้งขึ้น      
ในท้องท่ีท่ีเห็นสมควร มีอ านาจหน้าท่ีตาม (1) ท้ังหมดหรือบางส่วนก็ได้ (มาตรา 7) 

4. มำตรกำรทำงกฎหมำย 
 4.1 ผู้ประกอบธุรกิจ 
  (1) ผู้ท่ีจะประกอบธุรกิจในการผลิต น าเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดหรือ
ให้บริการชั่ง ตวง หรือวัด ต้องแจ้งการประกอบธุรกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ ส านักงานกลาง 
หรือส านักงานสาขา และเมื่อแจ้งการประกอบธุรกิจแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีออกหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจ ส าหรับผู้ผลิต ผู้น าเข้าหรือผู้ซ่อมต้องยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
เฉพาะตัวพร้อมกับการแจ้งการประกอบธุรกิจด้วย (มาตรา 17 และมาตรา 40) 
  (2) ผู้ประกอบธุรกิจตาม (1) ต้องประกอบกิจการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์        
ท่ีก าหนด (มาตรา 21)  
  (3) ผู้ประกอบธุรกิจในการให้บริการชั่ง ตวง หรือวัด ต้องออกหนังสือแสดงผล
การชั่ง การตวง หรือการวัด ให้แก่ผู้ขอรับบริการชั่ง ตวง หรือวัดทุกครั้ง (มาตรา 22) 
  (4) ผู้ประกอบธุรกิจท่ีประสงค์จะผลิตหรือน าเข้าเครื่องชั่งตวงวัด เพื่อใช้ในการ
ซื้อขายสินค้า ต้องส่งเครื่องชั่งตวงวัดต้นแบบท่ีจะผลิตหรือน าเข้าหรือเอกสารแสดงต้นแบบ            
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ ส านักงานกลาง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเครื่องชั่งตวงวัด             
ท่ีผลิตหรือน าเข้าต้องเป็นไปตามต้นแบบท่ีได้รับความเห็นชอบ (มาตรา 21/1)  
  (5) ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดจะขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและ              
ให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดท่ีตนผลิตหรือซ่อม ต่ออธิบดีกรมการค้าภายในหรือผู้ซึ่งอธิบดี 
กรมการค้าภายในมอบหมายก็ได้ ท้ังนี้ ใบอนุญาตให้ใช้ได้ภายในระยะเวลาท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต 
แต่ต้องไม่เกินคราวละห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาต (มาตรา 41 ถึงมาตรา 43) 
  (6) ผู้ผลิตเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรต้องปฏิบัติ        
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตและการส่งออกตามท่ีก าหนด (มาตรา 65) 
 4.2 เครื่องชั่งตวงวัด 
  (1) การชั่ง การตวง การวัด ต้องใช้มาตราชั่งตวงวัดระบบเมตริกหรือระบบ
ประเพณีท่ีเทียบเข้าหาระบบเมตริกตามท่ีก าหนด (มาตรา 9) 
  (2) เครื่องชั่งตวงวัด ต้องมีชนิด ลักษณะและรายละเอียดของวัสดุท่ีใช้ผลิต
ตามท่ีก าหนด (มาตรา 16) 
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  (3) ห้ามมิให้ขายหรือจ าหน่ายเครื่องชั่งตวงวัดท่ีไม่มีการให้ค ารับรองหรือ          
ท่ีค ารับรองสิ้นอายุ เว้นแต่เป็นเครื่องชั่งตวงวัดทีไ่ด้รับการยกเว้น (มาตรา 24) 
  (4) ในการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า หรือให้บริการชั่ง ตวง หรือวัด หรือการใช้
เครื่องชั่งตวงวัดเพื่อประโยชน์ในการค านวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียม               
ห้ามมิให้ใช้เครื่องชั่งตวงวัดท่ีไม่มีค ารับรองหรือท่ีค ารับรองสิ้นอายุ และเครื่องชั่งตวงวัดต้องมี        
ความเท่ียงภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามท่ีก าหนด (มาตรา 25 และมาตรา 26) 
  (5) กรณีมีการเคลื่อนย้ายเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู่กับท่ีตามท่ีก าหนด 
และมีการให้ค ารับรองแล้ว ให้ผู้ครอบครองแจ้งต่อส านักงานกลางหรือส านักงานสาขา ภายใน      
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีติดตั้งเสร็จ เพื่อให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและให้ค ารับรองใหม่ 
  (6) เครื่องชั่งตวงวัดต้องได้รับการตรวจสอบและให้ค ารับรองจากพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ยกเว้นเครื่องชั่งตวงวัดท่ีประกาศก าหนด โดยสอบเทียบกับแบบมาตรา ท้ังนี้ การให้            
ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดมีสองอย่าง ได้แก่ การให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดท่ียังไม่เคย             
ให้ค ารับรองมาก่อน เรียกว่าค ารับรองชั้นแรก ค ารับรองซ้ าภายหลังการให้ค ารับรองชั้นแรก 
เรียกว่า ค ารับรองชั้นหลัง (มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 32) 
  (7) ให้เครื่องชั่งตวงวัดแต่ละชนิดมีอายุค ารับรองตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการชั่งตวงวัดก าหนด (มาตรา 33) 
  (8) การน าเครื่องชั่งตวงวัดเข้ามาในราชอาณาจักรต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีก าหนด (มาตรา 35)  
 4.3 สินค้าหีบห่อ 
  (1) ผู้บรรจุสินค้าหีบห่อตามชนิดของสินค้าหีบห่อที่ก าหนดต้องแสดงปริมาณ
ของสินค้าหีบห่อและบรรจุสินค้าตามปริมาณท่ีก าหนด โดยต้องแสดงให้ถูกต้องตรงกับปริมาณของ
สินค้าในหีบห่อ (มาตรา 62 และมาตรา 63)  
  (2) สินค้าหีบห่อท่ีน าเข้ามาในราชอาณาจักรท่ีแสดงปริมาณของสินค้าตาม
มาตราชั่งตวงวัดของต่างประเทศ ผู้น าเข้าต้องแสดงปริมาณของสินค้าตามมาตราชั่งตวงวัด           
ตามกฎหมายนี้ และตามวิธีการและอัตราเปรียบเทียบมาตราชั่งตวงวัดที่ก าหนด (มาตรา 64) 
 4.4 กระบวนการอุทธรณ ์
  (1) ผู้ท่ีมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองตามกฎหมายนี้ มีดังต่อไปนี้ (มาตรา 
65/4) 
   ก. ผู้ประกอบธุรกิจท่ีจะผลิต น าเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดหรือ
ให้บริการชั่ง ตวง หรือวัด ซึ่งได้รับค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีให้การแจ้งการประกอบธุรกิจสิ้นผล      
เนื่องจากผู้รับค าสั่งไม่แก้ไขการแจ้งการประกอบธุรกิจให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีก าหนดตาม          
มาตรา 17 วรรคสาม  
   ข. ผู้ยื่นค าขอให้ตรวจสอบเพื่อให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัด ซึ่งได้รับค าสั่ง
ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้แก้ไขเครื่องชั่งตวงวัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
ตามมาตรา 39 



๖ 

 

   ค. ผู้ผลิต ผู้ซ่อม ซึ่งได้รับค าส่ังของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายท่ีไม่ออก
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดท่ีตนผลิตหรือซ่อม หรือไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตตามมาตรา 41 หรือมาตรา 43  
   ง. ผูซ้ึ่งได้รับค าส่ังของนายตรวจชั่งตวงวัดให้แก้ไขเครื่องชั่งตวงวัดให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและน าไปให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเพื่อให้ค ารับรอง
ใหม่ตามมาตรา 57 
   จ. ผู้ซึ่งถูกสั่งพักใช้หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจหรือใบอนุญาต 
เนื่องจากฝ่าฝืนกฎหมายนี้ หรือผู้ซึ่งถูกสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจหรือใบอนุญาต
เนื่องจากเหตุตามท่ีกฎหมายก าหนดตามมาตรา 19/1 มาตรา 19/2 มาตรา 46 หรือมาตรา 47  
  (2) ผู้ท่ีมีสิทธิอุทธรณ์ตาม (1) มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าสั่ง (มาตรา 65/4)  
  (3) ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็ จสิ้นภายใน              
สี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ ท้ังนี้  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์                    
ให้เป็นท่ีสดุ (มาตรา 65/5) 
 

5. บทก ำหนดโทษ 
 5.1 โทษทางปกครอง 
  (1) .อธิบดีหรือผู้ซึ่ งอธิบดีมอบหมาย มีอ านาจสั่ งพักใช้หนั งสือรับรอง             
การประกอบธุรกิจ หรือใบอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดท่ีตนผลิต
หรือซ่อม ได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน และต้องไม่เกินสองครั้งในเหตุอย่างเดียวกัน  ในกรณี
ดังต่อไปนี้ (มาตรา 19/1 และมาตรา 46) 
    ก. กรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่ช าระค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจตาม
มาตรา 17 ภายในเวลาท่ีก าหนด  
    ข. กรณีผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีหรือ          
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ท่ีแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และภายในเวลา           
ท่ีก าหนด ตามมาตรา 21 วรรคสอง  
   ค. กรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่น าเครื่องชั่งตวงวัดมาให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบและให้ค ารับรองภายในเวลาท่ีก าหนดตามมาตรา 34  
   ง. กรณีผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้หรือเงื่อนไขใน
การอนุญาตตามท่ีก าหนด 
   ท้ังนี้ ระหว่างถูกสั่งพักใช้หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจหรือใบอนุญาต                      
ผู้ประกอบธุรกิจต้องหยุดประกอบธุรกิจและจะขอรับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจหรือ
ใบอนุญาตไม่ได้ 
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  (2) อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย มีอ านาจสั่งเพิกถอนหนังสือรับรอง          
การประกอบธุรกิจ หรือใบอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดท่ีตนผลิต
หรือซ่อม กรณีผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้รับใบอนุญาตมีพฤติการณ์ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 19/2 และ
มาตรา 47) 
    ก. ประกอบธุรกิจ หรือตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดท่ีตนผลิต
หรือซ่อม แล้วแต่กรณี ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ 
    ข. เคยถูกสั่ งพักใช้หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจหรือใบอนุญาต              
แล้วแต่กรณี มาแล้วสองครั้งและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้อีก 
    ค. ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจหรือใบอนุญาต แล้วแต่กรณ ี
     ง. ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดตามท่ีก าหนด เช่น ออกหนังสือ
แสดงผลการชั่ง ตวง วัด อันเป็นเท็จตามมาตรา 72 ปลอมแปลง หรือแก้ไขเครื่องหมายค ารับรอง
ของส านักงานกลางหรือส านักงานสาขาตามมาตรา 74 เป็นต้น  
 5.2 โทษทางอาญา 
  (1) กรณีไม่ใช้ระบบเมตริกในการซื ้อขายหรือจ าหน่ายสินค้า ปรับไม่เกิน        
ห้าพันบาท  (มาตรา 66)  
  (2) กรณีประกอบธุรกิจผลิต น าเข้า ขาย ซ่อมหรือให้บริการ โดยไม่มีหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจ จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ         
(มาตรา 68) 
  (3) กรณีซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าหรือให้บริการชั่ง ตวง วัด หรือใช้เครื่อง        
ชั ่งตวงวัดที่ไม่มีค ารับรองหรือที่ค ารับรองสิ ้นอายุ จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน          
สองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ (มาตรา 70) 
  (4) กรณีผู้ให้บริการชั่ง ตวง หรือวัด ไม่ออกหนังสือแสดงผลการชั่ง ตวง วัด ให้ผู้ขอ 
รับบริการ ปรับไม่เกินห้าพันบาท (มาตรา 71) 
  (5) กรณีมีการปลอมแปลงหรือแก้ไขเครื่องหมายค ารับรอง หรือน าเครื่องหมาย
ค ารับรองจากเครื่องหนึ่งไปใช้กับอีกเครื่องหนึ่ง หรือลบเครื่องหมายของพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือ          
มีการแก้ไขหรือดัดแปลงส่วนประกอบของเครื่องชั่งตวงวัดหรือโปรแกรมท่ีใช้กับเครื่องเพื่อให้  
ความเท่ียงเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามท่ีก าหนด จ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินสองแสน       
แปดหมื่นบาท (มาตรา 74 และมาตรา 75/1) 
  (6) กรณีท าให้เครื่องชั่งตวงวัดท่ีมีการให้ค ารับรอง แสดงน้ าหนัก ปริมาตร 
ปริมาณ ผิดจากท่ีได้รับการตรวจสอบความเท่ียงเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามท่ีก าหนด จ าคุกไม่เกิน
สามปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท (มาตรา 75) 
  (7) กรณีรู้ว่ามีการกระท าแก่เครื่องตาม (5) และ (6) แล้วขาย มีไว้เพื่อขาย ใช้
หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งเครื่องชั่งตวงวัดนั้น ต้องรับโทษจ าคุกตามมาตรา 74 มาตรา 75 หรือ           
มาตรา 75/1 แล้วแต่กรณี (มาตรา 76) 



๘ 

 

  (8) กรณีมีการใช้หรือมีเครื่องชั่งตวงวัดไว้เพื่อใช้ในการซื้อขาย แลกเปลี่ยน 
ให้บริการ  โดยรู้ว่ามีความเท่ียงผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามท่ีก าหนด จ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ (มาตรา 79) 
  (9) กรณีมีการถอน ท าลาย ท าให้เสียหาย ซึ่งเครื่องหมายค ารับรอง เครื่อง       
ห้ามใช้ หรือเครื่องหมายหรือสิ่งใดท่ีนายตรวจชั่งตวงวัดท าไว้ โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ (มาตรา 80) 
  (10) กรณีผู้บรรจุได้บรรจุสินค้าโดยรู้ว่าปริมาณสินค้าท่ีบรรจุในหีบห่อไม่ถูกต้อง
ตามท่ีแสดงไว้ซึ่ งน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืนหรือประชาชน จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ            
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท ท้ังจ าท้ังปรับ (มาตรา 84) 
  (11) กรณีขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าหีบห่อท่ีไม่มีการแสดงปริมาณสินค้า 
ปรับไม่เกินห้าพันบาท (มาตรา 86) 
  ท้ังนี้ กรณีความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือ             
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ส าหรับความผิด             
ท่ีเกิดในกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ส าหรับ
ความผิดท่ีเกิดในจังหวัดอื่น มีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ และเมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับ              
ตามท่ีเปรียบเทียบภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน (มาตรา 89)  
 
หมำยเหตุ - ค าอธิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการ
จะปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ 
ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นส าคัญ 
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