
พระราชบัญญัต ิ
มาตราชั่งตวงวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

------------------------------- 
ภูมิพลอลุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีท่ี ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด  

 พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ                
ของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ                 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ                         
แห่งกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่                   
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
 (๑) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖  
 (๒) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖  
 (๓) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๔๖๖ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗  
 (๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕  
 (๕) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๖  
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “มาตราชั่งตวงวัด ” หมายความว่า หน่วยที่ก าหนดให้รู้ขนาดหรืออัตราเทียบส่วนใด ๆ 
ของปริมาณต่าง ๆ 
 “เคร่ืองชั่งตวงวัด” หมายความว่า  เคร่ืองชั่ง เคร่ืองตวง และเคร่ืองวัด 



 ๒ 

 “เคร่ืองชั่ง” หมายความว่า  เคร่ืองส าหรับใช้ชั่งแสดงน้ าหนัก และให้หมายความรวมถึง
ตุ้มน้ าหนักที่ใช้ในการชั่งและส่วนประกอบของเคร่ืองชั่งที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 “เคร่ืองตวง” หมายความว่า  เคร่ืองที่มีลักษณะเป็นภาชนะส าหรับใช้ตวงแสดงปริมาตร
ของสิ่งของ และให้หมายความรวมถึงส่วนประกอบของเคร่ืองตวงที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 “เคร่ืองวัด ” หมายความว่า  เคร่ืองส าหรับใช้วัดแสดงปริมาณหรือหน่วยของสิ่งใด ๆ            
แต่ไม่ใช่เคร่ืองชั่งหรือเคร่ืองตวง และให้หมายความรวมถึงส่วนประกอบของเคร่ืองวัดที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 
 “การให้บริการชั่ง ตวง หรือวัด ” หมายความว่า  การประกอบธุรกิจรับท าการชั่ง ตวง 
หรือวัด สินค้าของผู้อ่ืนเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีลักษณะการประกอบ
ธุรกิจตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 “สินค้าหีบห่อ ” หมายความว่า  สินค้าที่ได้บรรจุหรือมีสิ่งหุ้มห่อซึ่งเจตนาจะซื้อ ขาย
หรือจ าหน่ายกันตามปริมาณที่บรรจุหรือหุ้มห่อไว้นั้น ไม่ว่าจะซื้อ ขายหรือจ าหน่ายสิ่งที่ใช้บรรจุ
หรือสิ่งหุ้มห่อด้วยหรือไม่ก็ตาม 
 “ผู้บรรจุ” หมายความว่า  ผู้ผลิตสินค้าหีบห่อ และให้หมายความรวมถึงผู้น าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรหรือผู้แบ่งบรรจุซึ่งสินค้าหีบห่อ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้แบ่งขายหรือจ าหน่ายสินค้าจาก
สิ่งที่ใช้บรรจุหรือสิ่งหุ้มห่อโดยมีเจตนามิให้เป็นสินค้าหีบห่ออีกต่อไป 
 “ส านักงานกลาง” หมายความว่า  ส านักงานกลางชั่งตวงวัด 
 “ส านักงานสาขา” หมายความว่า  ส านักงานสาขาของส านักงานกลาง 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้                 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี  
 “นายตรวจชั่งตวงวัด ” หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 “อธิบดี” หมายความว่า  อธิบดีกรมทะเบียนการค้า 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้
มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายตรวจชั่งตวงวัด ออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม
ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติน้ีกับก าหนดกิจการอ่ืนและออกประกาศตามบทบัญญัติแห่ง              
พระราชบัญญัติน้ี  
 กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  
 



 ๓ 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

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

 มาตรา ๖  ให้จัดต้ังส านักงานกลางชั่งตวงวัดขึ้นในกรมทะเบียนการค้า กระทรวง
พาณิชย์ โดยมีอธิบดีกรมทะเบียนการค้าเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานและมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เก็บรักษาแบบมาตราชั่งตวงวัด  
 (๒) ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจและใบอนุญาต  
 (๓) ตรวจสอบและให้ค ารับรองเคร่ืองชั่งตวงวัด  
 (๔) จดทะเบียนเคร่ืองหมายเฉพาะตัว  
 (๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี  
 มาตรา ๗ รัฐมนตรีมีอ านาจจัดตั้งส านักงานสาขาขึ้นในท้องที่ที่เห็นสมควรและจะให้มี
เขตอ านาจตลอดถึงท้องที่อื่นด้วยก็ได้ 
 รัฐมนตรีจะก าหนดให้ส านักงานสาขามีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๖ ทั้งหมดหรือ             
บางส่วนก็ได้ 
 การจัดตั้งส านักงานสาขาตามวรรคหนึ่งและการก าหนดอ านาจหน้าที่ตามวรรคสอง                
ให้ท าเป็นประกาศโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๘  เคร่ืองชั่งและเครื่องตวงที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติน้ี ได้แก่เคร่ืองชั่ง
และเคร่ืองตวงทุกชนิด เว้นแต่เคร่ืองชั่งและเครื่องตวงที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ยกเว้น 
 เคร่ืองวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติน้ีได้แก่เคร่ืองวัดที่รัฐมนตรีก าหนด                        
ในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๙ การชั่ง การตวงและการวัดทั้งปวง ให้ใช้มาตราชั่งตวงวัดในระบบเมตริกหรือ
ในระบบประเพณีที่เทียบเข้าหาระบบเมตริกตามที่ก าหนดในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา ๑๐ ในการซื้อขายหรือจ าหน่ายสินค้าใด ๆ ในท้องที่ใด ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควร
ให้ใช้มาตราชั่งตวงวัดเฉพาะในระบบเมตริกตามมาตรา ๙ หรือให้กระท าโดยการชั่ง การตวงหรือ
การวัดอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนด 
 ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ต้องใช้มาตราชั่งตวงวัดในระบบอื่นนอกจากที่ก าหนดในมาตรา ๙ 
หรือในกรณีที่ต้องใช้เคร่ืองชั่งตวงวัดอย่างอื่นนอกจากที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๖ 
ส าหรับในทางวิชาชีพหรือในทางวิทยาศาสตร์  ให้ใช้มาตราชั่งตวงวัดในระบบนั้นหรือให้ใช้           
เคร่ืองชั่งตวงวัดน้ันได้เมื่อรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายอนุญาต 



 ๔ 

หมวด ๒ 
แบบมาตราชั่งตวงวัด 
-----------------------  

 
 มาตรา ๑๒  เคร่ืองชั่งตวงวัดต้องได้รับการตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตราชั่งตวงวัด
ตามพระราชบัญญัติน้ี  
 แบบมาตราชั่งตวงวัดตามวรรคหนึ่ง ให้เรียกชื่อย่อว่า “แบบมาตรา” และแบ่งออกเป็น
แบบมาตราชั้นหนึ่ง แบบมาตราชั้นสอง และมาตราชั้นสาม 
 แบบมาตราชั้นหนึ่ง ได้แก่ แบบมาตราที่ส านักงานมาตราชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ
ก าหนดให้ใช้หรือรับรองความเที่ยงแล้ว 
 แบบมาตราชั้นสอง ได้แก่ แบบมาตราที่ได้ตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตรา                 
ชั้นหนึ่งแล้ว 
 แบบมาตราชั้นสาม ได้แก่ แบบมาตราที่ได้ตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตรา                    
ชั้นสองแล้ว 
 มาตรา ๑๓  ให้รัฐมนตรีจัดให้มีแบบมาตราชั้นหนึ่งไว้ส าหรับใช้ตรวจสอบความเที่ยง
ของแบบมาตราชั้นสอง 
 ในกรณีที่ไม่อาจจัดหาแบบมาตราชั้นหนึ่งชนิดใดได้ ให้รัฐมนตรีจัดให้มีแบบมาตรา
ชั้นหนึ่งชนิดนั้นขึ้นได้ตามที่เห็นสมควร และให้ถือว่าแบบมาตราที่รัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นนั้นเป็นแบบ
มาตราชั้นหนึ่ง 
 มาตรา ๑๔ ให้ส านักงานกลางจัดให้มีแบบมาตราชั้นสองไว้ส าหรับใช้ตรวจสอบความ
เที่ยงของแบบมาตราชั้นสาม 
 มาตรา ๑๕  ให้ส านักงานกลางและส านักงานสาขาจัดให้มีแบบมาตราชั้นสามไว้
ส าหรับใช้ตรวจสอบความเที่ยงของเคร่ืองชั่งตวงวัด 
 

หมวด ๓ 
เครื่องชั่งตวงวัด 

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

 มาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรีก าหนดชนิดและลักษณะของเคร่ืองชั่งตวงวัด และรายละเอียด
วัสดุที่ใช้ผลิตเคร่ืองชั่งตวงวัดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๑๗ ผู้ใดจะประกอบธุรกิจในการผลิต น าเข้า ขาย ซ่อมเคร่ืองชั่งตวงวัดหรือ          
ให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง และต้องแจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานกลางหรือส านักงานสาขา ตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง และตรวจสอบว่าถูกต้องตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามแบบที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงให้แก่ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 



 ๕ 

 ในกรณีที่การแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน          
นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งให้การ
แจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล 
 ในกรณีที่ผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคสาม  ให้พนักงาน               
เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง                    
ที่ถูกต้อง  
 ผู้ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจต้องเสียค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจ
ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๘  ในกรณีที่หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจสูญหายหรือถูกท าลาย                     
ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นค าขอรับใบแทนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจภายในสิบห้าวันนับแต่          
วันทราบการสูญหายหรือถูกท าลาย 
 มาตรา ๑๙ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ หรือใบแทน
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิต ส านักงานน าเข้า 
สถานที่ขาย สถานที่ซ่อมเคร่ืองชั่งตวงวัด หรือสถานที่ให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด แล้วแต่กรณี เว้นแต่
อยู่ในระหว่างการขอรับใบแทนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๘ 
 มาตรา ๒๐  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม ถ้าผู้ที่ได้รับ
ค าสั่งไม่พอใจค าสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ทราบค าสั่ง 
 ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์แล้วแจ้ง                
ค าวินิจฉัยเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ 
 ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด  
 มาตรา ๒๑  ผู้ประกอบธุรกิจต้องประกอบกิจการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
ในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๒  ให้ผู้ประกอบธุรกิจในการให้บริการชั่ง ตวงหรือวัดออกหนังสือแสดงผล
การชั่ง การตวงหรือการวัดให้แก่ผู้ขอรับบริการชั่ง ตวงหรือวัดทุกครั้ง ในหนังสือดังกล่าวให้มี      
ลายมือชื่อผู้ควบคุมการชั่ง การตวงหรือการวัด พร้อมทั้งระบุวัน เวลา และสถานที่ที่ท าการชั่ง ตวง 
หรือวัดด้วย  
 มาตรา ๒๓ อธิบดีมีอ านาจประกาศก าหนดข้อปฏิบัติในการบ ารุงรักษาเคร่ืองชั่งตวงวัด
และการให้บริการชั่ง ตวง หรือวัด  เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด หรือ             
ผู้ควบคุมการชั่งการตวงหรือการวัดถือปฏิบัติ 
 ในกรณีที่มีการปฏิบัติผิดข้อปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
สั่งเป็นหนังสือให้ท าการแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด 
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 มาตรา ๒๔  ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจในการขายเคร่ืองชั่งตวงวัด ขายหรือจ าหน่าย
เคร่ืองชั่งตวงวัดที่ไม่มีการให้ค ารับรองตามมาตรา ๓๐ หรือที่ค ารับรองสิ้นอายุแล้วตามมาตรา ๓๓ 
เว้นแต่เคร่ืองชั่งตวงวัดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ยกเว้นการให้ค ารับรองตามมาตรา ๒๙                
วรรคสอง 
 มาตรา ๒๕  ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่น หรือการให้บริการชั่ง ตวง
หรือวัดหรือการใช้เคร่ืองชั่งตวงวัดเพื่อประโยชน์ในการค านวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากรและ             
ค่าธรรมเนียม ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เคร่ืองชั่งตวงวัดที่ไม่มีการให้ค ารับรองตามมาตรา ๓๐ หรือ                    
ที่ค ารับรองสิ้นอายุแล้วตามมาตรา ๓๓ ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองชั่งตวงวัดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด         
ให้ยกเว้นการให้ค ารับรองตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือไม่ก็ตาม 
 รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เคร่ืองชั่งตวงวัดเพื่อให้
ผู้ใช้เคร่ืองชั่งตวงวัดถือปฏิบัติ 
 มาตรา ๒๖  ความเที่ยงของเคร่ืองชั่งตวงวัดที่ใช้ในกิจการตามมาตรา ๒๕ ต้องอยู่              
ภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๗  ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายเคร่ืองชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู่กับที่ตามที่                  
รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา และเป็นเคร่ืองชั่งตวงวัดที่มีการให้ค ารับรองแล้ว   
ให้ผู้ครอบครองเคร่ืองชั่งตวงวัดมีหนังสือแจ้งต่อส านักงานกลางหรือส านักงานสาขาภายใน                
สิบห้าวันนับแต่วันที่ติดต้ังเสร็จ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเที่ยงของเคร่ืองชั่งตวงวัด
นั้นใหม่  
 มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขาย ผู้ซ่อมเคร่ืองชั่งตวงวัดหรือผู้ให้บริการชั่ง 
ตวงหรือวัด เปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิต ส านักงานน าเข้า สถานที่ขาย สถานที่ซ่อมเคร่ืองชั่งตวงวัด
หรือสถานที่ให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด หรือมีสถานที่ผลิต ส านักงานน าเข้า สถานที่ขาย สถานที่ซ่อม
เคร่ืองชั่งตวงวัดหรือสถานที่ให้บริการชั่ง ตวงหรือวัดหลายแห่ง ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือการ
ประกอบกิจการส าหรับสถานที่หรือส านักงานนั้น ๆ ทุกแห่ง 
 ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขาย ผู้ซ่อมเคร่ืองชั่งตวงวัดหรือผู้ให้บริการชั่งตวงหรือวัด          
มีสถานที่เก็บเคร่ืองชั่งตวงวัด ณ สถานที่อื่นนอกจากสถานที่ผลิต ส านักงานน าเข้า สถานที่ขาย 
สถานที่ซ่อมเคร่ืองชั่งตวงวัดหรือสถานที่ให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด ต้องแจ้งสถานที่เก็บนั้นด้วย            
ทุกแห่ง 
 

หมวด ๔ 

การให้ค ารับรอง 
-----------------------  

 

 มาตรา ๒๙ เคร่ืองชั่งตวงวัดต้องได้รับการตรวจสอบและได้รับค ารับรองของพนักงาน
เจ้าหน้าที ่
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เคร่ืองชั่งตวงวัดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้

ยกเว้นการให้ค ารับรอง 



 ๗ 

 มาตรา ๓๐  การตรวจสอบเคร่ืองชั่งตวงวัด ให้ด าเนินการโดยตรวจสอบเทียบกับ            
แบบมาตรา เมื่อตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องตามพระราชบัญญัติน้ี และกฎกระทรวงที่ออกตาม         
พระราชบัญญัติน้ีแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ค ารับรอง 
 การให้ค ารับรองให้กระท าโดยวิธีดังนี้  

 (๑) ประทับหรือแสดงเคร่ืองหมายค ารับรองของส านักงานกลางหรือส านักงานสาขา                
ที่เคร่ืองชั่งตวงวัด และออกหนังสือส าคัญแสดงการให้ค ารับรองประจ าเคร่ืองชั่งตวงวัดทุกเคร่ือง 
 (๒) ในกรณีเคร่ืองชั่งตวงวัดซึ่งโดยสภาพไม่สามารถประทับหรือแสดงเคร่ืองหมาย        
ค ารับรองได้ หรือเมื่อประทับหรือแสดงเคร่ืองหมายค ารับรองแล้วจะท าให้เกิดความเสียหายแก่
เคร่ืองชั่งตวงวัดน้ัน จะออกหนังสือส าคัญแสดงการให้ค ารับรองอย่างเดียวก็ได้ 
 ในกรณีที่เคร่ืองชั่งตวงวัดซึ่งใช้ด้วยกันเป็นชุด จะออกหนังสือส าคัญแสดงการให้                                         
ค ารับรองรวมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้ 
 หนังสือส าคัญแสดงการให้ค ารับรองจะท าเป็นแถบผนึกติดไว้ที่เคร่ืองชั่งตวงวัดก็ได้  

 เคร่ืองหมายค ารับรองและหนังสือส าคัญแสดงการให้ค ารับรองตามวรรคสอง ให้เป็นไป
ตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๓๑  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ค ารับรอง อธิบดีอาจขอให้ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือส านักงาน หรือองค์การชั่งตวงวัดของรัฐ               
ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ตรวจสอบเคร่ืองชั่งตวงวัด และให้ค ารับรองได้ตามหลักเกณฑ์   
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด และให้ถือว่าเป็นการตรวจสอบเทียบกับแบบมาตราและการให้
ค ารับรองตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง  
 มาตรา ๓๒  ค ารับรองเคร่ืองชั่งตวงวัดมีสองอย่าง ค ารับรองส าหรับเคร่ืองชั่งตวงวัด                
ที่ยังไม่เคยให้ค ารับรองมาก่อนให้เรียกว่าค ารับรองชั้นแรก ค ารับรองซ้ าภายหลังการให้ค ารับรอง
ชั้นแรกแล้วให้เรียกว่าค ารับรองชั้นหลัง การให้ค ารับรองชั้นแรกและการให้ค ารับรองชั้นหลังนั้น
ความเที่ยงของเคร่ืองชั่งตวงวัดต้องอยู่ภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดในกฎกระทรวงห้ามการให้ค ารับรองชั้นหลังส าหรับเคร่ือง 
ชั่งตวงวัดชนิดใดก็ได้ 
 มาตรา ๓๓  ค ารับรองส าหรับเคร่ืองชั่งตวงวัดชนิดใดให้มีอายุเท่าใดให้ก าหนด                 
ในกฎกระทรวง ในการให้ค ารับรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับหรือแสดงวันสิ้นอายุของ                   
ค ารับรองไว้ที่เคร่ืองชั่งตวงวัดและมีหนังสือส าคัญแสดงการให้ค ารับรองส าหรับเคร่ืองชั่งตวงวัดน้ัน 
 มาตรา ๓๔  ให้ผู้ประกอบธุรกิจต่อไปนี้น าเคร่ืองชั่งตวงวัดมาให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเพื่อให้ค ารับรองตามมาตรา ๓๐ ภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๓๖ 

 (๑) ผู้ผลิตเคร่ืองชั่งตวงวัด เว้นแต่กรณีผลิตเพื่อการส่งออกตามมาตรา ๖๕  

 (๒) ผู้น าเข้าเคร่ืองชั่งตวงวัดที่ไม่มีการให้ค ารับรอง  

 (๓) ผู้ขายเคร่ืองชั่งตวงวัดที่ได้เคร่ืองชั่งตวงวัดที่ไม่มีการให้ค ารับรองมาไว้ในครอบครอง  

 (๔) ผู้ซ่อมเคร่ืองชั่งตวงวัด  
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 มาตรา ๓๕  ผู้ใดน าเคร่ืองชั่งตวงวัดที่มิใช่เป็นเคร่ืองชั่งตวงวัดที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดให้ยกเว้นตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง เข้ามาในราชอาณาจักร ก่อนรับมอบเคร่ืองชั่งตวงวัดน้ัน
ไปจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่              
รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควร จะประกาศก าหนดให้ผู้น าเคร่ืองชั่งตวงวัดใดเข้ามา                
ในราชอาณาจักรโดยไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
 มาตรา ๓๖ การขอให้ตรวจสอบเคร่ืองชั่งตวงวัดเพื่อให้ค ารับรองตามมาตรา ๓๔ ให้ยื่น
ค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานกลางหรือส านักงานสาขา 
 ในกรณีตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๒) ให้ยื่นค าขอก่อนน าเคร่ืองชั่งตวงวัดออกจ าหน่าย
แต่อย่างช้าต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ผลิตหรือรับมอบไปจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
 ในกรณีตามมาตรา ๓๔ (๓) ให้ยื่นค าขอก่อนน าเคร่ืองชั่งตวงวัดออกจ าหน่ายแต่อย่าง
ช้าต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้เคร่ืองชั่งตวงวัดมาไว้ในครอบครอง 
 ในกรณีตามมาตรา ๓๔ (๔) ให้ยื่นค าขอก่อนส่งมอบเคร่ืองชั่งตวงวัดให้เจ้าของ  หรือ
ก่อนน าเคร่ืองชั่งตวงวัดออกจ าหน่าย แต่อย่างช้าต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันซ่อมเสร็จ 
 ระยะเวลาที่ก าหนดในมาตรานี้ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจขยายได้
ตามความจ าเป็นเมื่อมีค าขอ 
 มาตรา ๓๗ ผู้ครอบครองเคร่ืองชั่งตวงวัดที่ไม่มีการให้ค ารับรองต้องยื่นค าขอให้ท าการ
ตรวจสอบเคร่ืองชั่งตวงวัดเพื่อให้ค ารับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานกลางหรือส านักงาน
สาขา  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้เคร่ืองชั่งตวงวัดมาไว้ในครอบครอง 
 ระยะเวลาที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจขยายได้
ตามความจ าเป็นเมื่อมีค าขอ 
 มาตรา ๓๘  ในกรณีเคร่ืองชั่งตวงวัดที่จะต้องตรวจสอบติดตรึงกับที่หรือยากแก่การ
เคลื่อนย้าย หรือมีจ านวนมาก ผู้ยื่นค าขอจะขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนอกสถานที่ 
ส านักงานกลางหรือส านักงานสาขาก็ได้ โดยเสียค่าท าการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตาม
อัตราที่ก าหนดในกฏกระทรวง และจ่ายค่าพาหนะเดินทางให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เท่าที่จ าเป็นและ
ใช้จ่ายไปจริง 
 มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าเคร่ืองชั่งตวงวัดใดที่ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เพื่อให้ค ารับรอง  เป็นเคร่ืองชั่งตวงวัดที่ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวงที่ออก
ตามพระราชบัญญัติน้ี เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าพอจะแก้ไขให้ถูกต้องได้ ให้สั่งให้ผู้ยื่นค าขอท า
การแก้ไขให้ถูกต้องแล้วตรวจสอบใหม่ 



 ๙ 

 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าเคร่ืองชั่งตวงวัดน้ันไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจท าลายเคร่ืองชั่งตวงวัดน้ัน หรือท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้เคร่ือง 
ชั่งตวงวัดน้ันใช้ได้ต่อไป ถ้าเคร่ืองชั่งตวงวัดน้ันมีเคร่ืองหมายค ารับรองประทับหรือแสดงอยู่แล้ว 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจท าลายเคร่ืองหมายค ารับรองหรือประทับเคร่ืองหมายแสดงว่า                  
ค ารับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้ว  
 เคร่ืองหมายแสดงว่าค ารับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้ว ให้ก าหนดในกฎกระทรวง  

 มาตรา ๔๐  ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้าหรือผู้ซ่อมเคร่ืองชั่งตวงวัดมีเคร่ืองหมายเฉพาะตัว และ 
ให้ประทับหรือแสดงเคร่ืองหมายนั้น ไว้ที่เคร่ืองชั่งตวงวัดก่อนขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เพื่อให้ค ารับรอง 
 ในกรณีที่เคร่ืองชั่งตวงวัดซึ่งโดยสภาพไม่สามารถประทับหรือแสดงเคร่ืองหมาย
เฉพาะตัวได้หรือเมื่อประทับหรือแสดงเคร่ืองหมายเฉพาะตัวแล้ว จะท าให้เกิดความเสียหายแก่
เคร่ืองชั่งตวงวัดน้ัน การประทับหรือแสดงเคร่ืองหมายดังกล่าวจะกระท าด้วยวิธีอ่ืนแทนก็ได้ 
 การประทับหรือแสดงเคร่ืองหมายเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไป
ตามระเบียบของส านักงานกลาง 
 เคร่ืองหมายเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่ง ให้จดทะเบียนไว้ที่ส านักงานกลางหรือส านักงาน
สาขาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง และห้ามมิให้ส านักงานกลางและ                
ส านักงานสาขารับจดทะเบียนเคร่ืองหมายเฉพาะตัวที่เหมือนหรือคล้ายกับเคร่ืองหมายเฉพาะตัว              
ที่บุคคลอ่ืนได้แจ้งไว้ก่อนแล้วหรือที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 
 มาตรา ๔๑  ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเคร่ืองชั่งตวงวัดจะขออนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายเพื่อให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเป็นผู้ตรวจสอบและให้ค ารับรองเคร่ืองชั่งตวงวัดที่ตนผลิต              
หรือซ่อมก็ได้ 
 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข              
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวให้ก าหนดเวลาในการพิจารณาอนุญาต                  
ไว้ด้วย 
 มาตรา ๔๒  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ต้องตรวจสอบและให้ค ารับรองเคร่ือง              
ชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ส านักงานกลางก าหนด 
 มาตรา ๔๓ ใบอนุญาตให้ใช้ได้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต แต่ต้องไม่เกิน
คราวละห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่น          
ค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอแล้วให้ท าการตามใบอนุญาตต่อไปได้จนกว่าอธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตน้ัน 

 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ               
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



 ๑๐ 

 มาตรา ๔๔ ในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายไม่ออกใบอนุญาต หรือสั่งไม่ต่อ
อายุใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรี    
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแจ้งการไม่ออก           
ใบอนุญาตหรือสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
 ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด  

 ก่อนมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ในกรณีสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งอนุญาต
ให้ท าการตามใบอนุญาตไปพลางก่อนได้เมื่อมีค าขอของผู้อุทธรณ์ 
 มาตรา ๔๕ ใบอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้รับใบอนุญาต 
 มาตรา ๔๖  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตาม
เงื่อนไขในการอนุญาตที่ก าหนดในกฎกระทรวง อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจสั่งพักใช้

ใบอนุญาตมีก าหนดคร้ังละไม่เกินเก้าสิบวัน 

 มาตรา ๔๗  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดต้องค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิด
ตามมาตรา ๗๔ หรือฝ่าฝืนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจ                     
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดสองปี                   
นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 มาตรา ๔๘ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้ง
ให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่ง             
ให้ปิดค าสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิตหรือซ่อมเคร่ืองชั่งตวงวัดของผู้รับ         
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้ทราบค าสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ปิดค าสั่ง   
 มาตรา ๔๙ ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ 
มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง รัฐมนตรีมีอ านาจ
สั่งให้ยกอุทธรณ์หรือแก้ไขค าสั่งขออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายได้ 
 ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด  

 ก่อนมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งอนุญาตให้ท าการตามใบอนุญาตไป
พลางก่อนได้เมื่อมีค าขอของผู้อุทธรณ์ 
 มาตรา ๕๐  ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลายในระหว่างที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ 
ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบการสูญหายหรือ
ถูกท าลายดังกล่าว 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทวง 



 ๑๑ 

 มาตรา ๕๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย
ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิตหรือซ่อมเคร่ืองชั่งตวงวัดของผู้รับใบอนุญาต เว้นแต่อยู่                              
ในระหว่างการขอรับใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๐ 
 

หมวด ๕ 

อ านาจหน้าท่ีของนายตรวจชั่งตวงวัด 

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

 มาตรา ๕๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายตรวจชั่งตวงวัดมีอ านาจ  

 (๑) เข้าไปในสถานที่ผลิต สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บเคร่ืองชั่งตวงวัดหรือสินค้า            
หีบห่อชนิดที่รัฐมนตรีก าหนดให้ผู้บรรจุต้องปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ ในระหว่างเวลาท าการเพื่อตรวจสอบ
เคร่ืองชั่งตวงวัดหรือสินค้าหีบห่อนั้น 

 (๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจสอบเคร่ืองชั่งตวงวัดที่ใช้ในกิจการดังระบุไว้              
ในมาตรา ๒๕  

 (๓) ค้นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือที่เป็นความผิดตามมาตรา ๒๗๐ หรือมาตรา ๒๗๑ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการงาน และกรณีมีเหตุ          
อันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้จะมีการยักย้าย ซุกซ่อน หรือท าลายเคร่ือง          
ชั่งตวงวัด หรือสินค้าหีบห่อที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด และการค้นในเวลาดังกล่าวข้างต้น 
ยังไม่แล้วเสร็จจะกระท าต่อไปก็ได้ 
 (๔) ยึดหรืออายัดเคร่ืองชั่งตวงวัดหรือสินค้าหีบห่อที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 
ที่บัญญัติไว้ใน (๓)  
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) นายตรวจชั่งตวงวัดจะน าข้าราชการ
หรือลูกจ้างในส านักงานกลางหรือส านักงานสาขาไปช่วยปฏิบัติงานด้วยก็ได้ 
 มาตรา ๕๓  เคร่ืองชั่งตวงวัดที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๕๒ (๔) หากปรากฏว่า             
ไม่จ าเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดี ให้ส านักงานกลางหรือส านักงานสาขาส่งคืน
หรือถอนการอายัดเคร่ืองชั่งตวงวัดน้ันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ยึดหรืออายัด 
 เคร่ืองชั่งตวงวัดที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือ
ศาลไม่พิพากษาให้ริบและผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ขอรับคืนภายในก าหนดหนึ่งร้อย     
ยี่สิบวันนับแต่วันที่มีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือวันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็น
ของกรมทะเบียนการค้าและให้จัดการตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
 เคร่ืองชั่งตวงวัดที่อายัดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี            
หรือศาลไม่พิพากษาให้ริบ ให้นายตรวจชั่งตวงวัดถอนการอายัดโดยมิชักช้า 



 ๑๒ 

 มาตรา ๕๔  สินค้าหีบห่อที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๕๒ (๔) นายตรวจชั่งตวงวัด                
มีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแก้ไขหีบห่อนั้นให้ถูกต้อง หรือจะสั่งให้ท าลายหีบห่อของ
สินค้านั้นแล้วคืนสินค้าให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองก็ได้  
 ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายตรวจชั่งตวงวัดตาม
วรรคหนึ่งนายตรวจชั่งตวงวัดมีอ านาจท าลายหีบห่อของสินค้านั้น แล้วคืนสินค้าให้แก่เจ้าของหรือ             
ผู้ครอบครอง โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้านั้น แต่ในกรณีท าลาย
หีบห่อแล้ว ถ้าสินค้านั้นโดยสภาพไม่อาจคืนได้ จะแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองถ่ายสินค้าจาก
หีบห่อนั้นแล้วน าสินค้าคืนไปภายในเวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้ง 
หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตาม  ให้สินค้านั้นตกเป็นของกรมทะเบียนการค้าและให้
จัดการตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
 มาตรา ๕๕  เคร่ืองชั่งตวงวัดหรือสินค้าหีบห่อที่ยึดไว้ตามมาตรา ๕๒ (๔) ถ้าขณะยึด
ไม่ปรากฏเจ้าของหรือผู้ครอบครองและไม่มีผู้ ใดมาแสดงตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ยึด ให้ตกเป็นของกรมทะเบียนการค้าและให้จัดการตามระเบียบที่อธิบดี
ก าหนด 
 มาตรา ๕๖  สินค้าหีบห่อที่ยึดไว้ตามมาตรา ๕๒ (๔) ถ้าเป็นของเสียง่ายหรือ                 
ถ้าเก็บรักษาไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินสมควร 
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะจัดการขายหรือจ าหน่ายสินค้าหีบห่อนั้นก่อนถึงก าหนด               
ตามมาตรา ๕๕ ก็ได้ ได้เงินเป็นจ านวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนสินค้าหีบห่อนั้น  
 การขายหรือจ าหน่ายสินค้าหีบห่อตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดี
ก าหนด 
 มาตรา ๕๗  ในกรณีที่นายตรวจชั่งตวงวัดตรวจพบเคร่ืองชั่งตวงวัดที่ไม่ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเคร่ืองชั่งตวงวัดที่ความเที่ยง
ของเคร่ืองผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง นายตรวจชั่งตวงวัดมีอ านาจ
ท าลายเคร่ืองหมายค ารับรองและท าเคร่ืองหมายห้ามใช้เคร่ืองชั่งตวงวัดน้ันจนกว่าจะได้มีการแก้ไข
ให้ถูกต้องและน าไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้ค ารับรองใหม่ หรือยึดเคร่ืองชั่งตวงวัด
นั้นแล้วน าส่งส านักงานกลางหรือส านักงานสาขา 
 เคร่ืองชั่งตวงวัดที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง หรือเคร่ืองชั่งตวงวัดที่ไม่ปรากฏเจ้าของหรือ             
ผู้ครอบครองหากเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ยึด                 
ให้เคร่ืองชั่งตวงวัดน้ันตกเป็นของกรมทะเบียนการค้า และให้จัดการตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองมาขอรับเคร่ืองชั่งตวงวัดน้ันคืนภายในก าหนด ให้ส านักงานกลางหรือ
ส านักงานสาขาคืนเคร่ืองชั่งตวงวัดให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อน าไปแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก าหนดแต่ถ้าส านักงานกลางหรือส านักงานสาขาพิจารณาเห็นว่า



 ๑๓ 

เคร่ืองชั่งตวงวัดน้ันไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือมีสภาพไม่สมควรจะใช้เป็นเคร่ืองชั่งตวงวัด
ต่อไป ก็ให้ตกเป็นของกรมทะเบียนการค้าและให้จัดการตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
 มาตรา ๕๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายตรวจชั่งตวงวัดตามมาตรา ๕๒ ให้บุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 มาตรา ๕๙  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี นายตรวจชั่งตวงวัดต้องแสดง
บัตรประจ าตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 
 บัตรประจ าตัวนายตรวจชั่งตวงวัด  ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

 มาตรา ๖๐  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี  ให้นายตรวจชั่งตวงวัดเป็น                  
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา ๖๑  เพื่อประโยชน์ในการจับกุมและปราบปรามผู้กระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ีให้นายตรวจชั่งตวงวัดเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมาย                  
วิธีพิจารณาความอาญา 
 

หมวด ๖ 
สินค้าหีบห่อ 

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

 มาตรา ๖๒  รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดชนิดของสินค้าหีบห่อที่ผู้บรรจุต้อง 
 (๑) แสดงปริมาณของสินค้าที่หีบห่อ  

 (๒) แสดงปริมาณของสินค้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด หรือ  

 (๓) บรรจุสินค้าตามปริมาณที่ก าหนด  

 ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้มีผลใช้บังคับนับแต่
วันที่รัฐมนตรีก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๖๓ การแสดงปริมาณของสินค้าตามมาตรา ๖๒ หรือที่ผู้บรรจุแสดงไว้ที่หีบห่อ
ต้องแสดงให้ถูกต้องตรงกับปริมาณของสินค้าในหีบห่อ 
 การแสดงปริมาณของสินค้าที่หีบห่อโดยคลาดเคลื่อนไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ให้ถือว่าเป็นการแสดงปริมาณที่ถูกต้อง 
 มาตรา ๖๔ บรรดาสินค้าหีบห่อที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรที่แสดงปริมาณของสินค้า
ตามมาตราชั่งตวงวัดของต่างประเทศ  ผู้น าเข้าต้องแสดงปริมาณของสินค้าตามมาตราชั่งตวงวัดตาม
พระราชบัญญัติน้ี และตามวิธีการและอัตราเปรียบเทียบมาตราชั่งตวงวัดของต่างประเทศกับมาตรา
ชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัติน้ีที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  



 ๑๔ 

 การแสดงปริมาณของสินค้าตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าก  ่อนรับมอบสินค้าไปจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เว้นแต่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะอนุญาต
ให้กระท าภายหลังตามวิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด 
 

หมวด ๗ 

เครื่องชั่งตวงวัดเพื่อการส่งออก 
-----------------------  

 

 มาตรา ๖๕  ผู้ผลิตเคร่ืองชั่งตวงวัดเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรต้องปฏิบัติ         
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตและการส่งออกซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนด                   
ในราชกิจจานุเบกษา 
 บรรดาเคร่ืองชั่งตวงวัดที่ผลิตเพื่อการส่งออกตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับการยกเว้นการให้
ค ารับรองตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติน้ี แต่ผู้ผลิตจะน าเคร่ืองชั่งตวงวัดดังกล่าวมาให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้ค ารับรองก็ได้ 
 

หมวด ๘ 

บทก าหนดโทษ 

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

 มาตรา ๖๖  ผู้ใดใช้มาตราชั่งตวงวัดอ่ืนนอกจากที่ก าหนดในมาตรา ๙ ในการซื้อ ขาย
หรือจ าหน่ายสินค้า ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท  

 มาตรา ๖๗  ผู้ใดใช้มาตราชั่งตวงวัด หรือท าการชั่งตวงวัดในการซื้อขายหรือจ าหน่าย
สินค้าโดยไม่ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

 มาตรา ๖๘  ผู้ใดประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๗ โดยไม่มีหนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 มาตรา ๖๙  ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือผู้รับ                    
ใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

 มาตรา ๗๐  ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๘ หรือผู้ใด
ฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 มาตรา ๗๑  ในการประกอบธุรกิจในการให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด ถ้าผู้ประกอบธุรกิจ
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 



 ๑๕ 

 มาตรา ๗๒  ในการประกอบธุรกิจการให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด ตามมาตรา ๑๗             
ผู้ใดออกหนังสือแสดงผลการชั่ง ตวงหรือวัดอันเป็นเท็จเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด            
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 มาตรา ๗๓  ผู้ครอบครองเคร่ืองชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู่กับที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม        
มาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 มาตรา ๗๔ ผู้ใด 
 (๑) ปลอมแปลงหรือแก้ไขเคร่ืองหมายค ารับรองหรือหนังสือส าคัญแสดงการให้ค ารับรอง
ของส านักงานกลางหรือส านักงานสาขา 
 (๒) น าเคร่ืองหมายค ารับรองของส านักงานกลางหรือส านักงานสาขาจากเคร่ือง                     
ชั่งตวงวัดเคร่ืองหนึ่งไปใช้กับเคร่ืองชั่งตวงวัดอีกเคร่ืองหนึ่ง หรือ  

 (๓) ลบเคร่ืองหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แสดงว่าเคร่ืองหมายค า รับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้ว  
 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินสองแสนแปดหมื่นบาท  

 มาตรา ๗๕  ผู้ใดกระท าการใด ๆ เพื่อให้เคร่ืองชั่งตวงวัดที่มีการให้ค ารับรองตาม   
มาตรา ๓๐ แสดงน้ าหนัก ปริมาตร ปริมาณ หรือหน่วยใด ๆ ผิดไปจากที่ได้รับการตรวจสอบความ
เที่ยงกับแบบมาตราเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท  
 มาตรา ๗๖ ผู้ใดโดยรู้ว่าได้มีการกระท าแก่เคร่ืองชั่งตวงวัดอันเป็นความผิดตามมาตรา ๗๔ 
หรือมาตรา ๗๕ 

 (๑) ขายหรือจ าหน่ายหรือมีไว้เพื่อขายหรือจ าหน่ายซึ่งเคร่ืองชั่งตวงวัดน้ัน หรือ  

 (๒) ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งเคร่ืองชั่งตวงวัดน้ันในกิจการตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง  

 ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕ แล้วแต่กรณี  

 มาตรา ๗๗ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ผู้ใด น าเคร่ืองหมายค ารับรองหรือหนังสือ
ส าคัญแสดงการให้ค ารับรองของส านักงานกลางหรือส านักงานสาขาที่รับไปจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ไปใช้เพื่อให้การรับรอง ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 มาตรา ๗๘  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ผู้ใด น าเคร่ืองหมายค ารับรองหรือหนังสือ
ส าคัญแสดงการให้ค ารับรองของส านักงานกลางหรือส านักงานสาขาที่รับไปจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ไปใช้กับเคร่ืองชั่งตวงวัดที่ตนเองมิได้ผลิตหรือซ่อม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

 มาตรา ๗๙ ผู้ใดใช้หรือมีเคร่ืองชั่งตวงวัดไว้เพื่อใช้ในกิจการตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง 
โดยรู้ว่าเคร่ืองชั่งตวงวัดน้ันมีความเที่ยงผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  



 ๑๖ 

 มาตรา ๘๐  ผู้ใด  

 (๑) ถอน ท าลาย ท าให้เสียหายซึ่งเคร่ืองหมายหรือสิ่งอื่นใดที่นายตรวจชั่งตวงวัดท าไว้
เพื่อแสดงการยึดหรืออายัดตามมาตรา ๕๒ (๔) หรือ  

 (๒) ถอน ท าลาย ท าให้เสียหายซึ่งเคร่ืองหมายห้ามใช้เคร่ืองชั่งตวงวัดที่นายตรวจ                 
ชั่งตวงวัดท าไว้ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง เว้นแต่จะกระท าโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  
 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

 มาตรา ๘๑ ผู้ประกอบธุรกิจในการผลิต น าเข้า ขาย หรือซ่อมเคร่ืองชั่งตวงวัดผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 มาตรา ๘๒ ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่นายตรวจชั่งตวงวัด 
ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ตามมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

 มาตรา ๘๓  ผู้บรรจุผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของรัฐมนตรีที่ก าหนดตามมาตรา ๖๒ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

 มาตรา ๘๔  ผู้บรรจุผู้ใดบรรจุสินค้าหีบห่อโดยรู้  ู ้ว่าปริมาณของสินค้าที่บรรจุในหีบห่อ
ไม่ถูกต้องตามที่แสดงไว้ซึ่งน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชนต้องระวางโทษจ าคุก         
ไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 มาตรา ๘๕ ผู้ใดขายหรือจ าหน่ายหรือมีไว้เพื่อขายหรือจ าหน่ายซึ่งสินค้าหีบห่อที่แสดง
ปริมาณไว้โดยรู้ว่าปริมาณของสินค้าที่บรรจุในหีบห่อไม่ถูกต้องตามที่แสดงไว้ซึ่งน่าจะเกิดความ
เสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 มาตรา ๘๖ ผู้ใดขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าหีบห่อที่ไม่มีการแสดงปริมาณของสินค้า
ตามมาตรา ๖๒ (๑) หรือมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

 มาตรา ๘๗  ผู้น าเข้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวิธีการแสดงปริมาณของสินค้าและอัตรา           
เปรียบเทียบที่รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไข               
ที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก าหนดตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน            

ห้าพันบาท 

 มาตรา ๘๘  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ีเป็น                   
นิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ 
ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมในการกระท าความผิด
ของนิติบุคคลนั้น 



 ๑๗ 

 มาตรา ๘๙  ถ้าเจ้าพนักงานต่อไปนี้เห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจ าคุก หรือ         
ไม่ควรถูกฟ้องร้อง ส าหรับความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือที่มี               
โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ให้มีอ านาจ                       
เปรียบเทียบดังนี้  
 (๑) อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ส าหรับความผิดที่เกิดในกรุงเทพมหานคร  

 (๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ส าหรับความผิดที่เกิด
ในจังหวัดอ่ืน 

 เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
เปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับ                  
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ด าเนินคดีต่อไป 

 มาตรา ๙๐ ในกรณีที่นายตรวจชั่งตวงวัดเป็นผู้จับกุมผู้ต้องหาในความผิดที่เปรียบเทียบ
ได้ตามพระราชบัญญัติน้ี และผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ ถ้าผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์                 
เกี่ยวข้องร้องขอ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดมอบหมายแล้วแต่กรณี จะปล่อยผู้ต้องหาชั่วคราวในระหว่างรอการเปรียบเทียบหรือรอการ
ช าระเงินค่าปรับโดยมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันก็ได้ ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๙๑ ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระท าความผิดที่เปรียบเทียบได้ตาม
พระราชบัญญัติน้ี และผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเร่ืองให้อธิบดีหรือ               
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายแล้วแต่กรณี
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ และให้น ามาตรา ๙๐ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

 

บทเฉพาะกาล 

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

 

 มาตรา ๙๒  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และค าสั่งที่ออกตามบทกฎหมายที่
ให้ยกเลิกตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติน้ี ให้คงใช้ได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่ง
พระราชบัญญัติน้ี ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งที่ออกตาม

พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 



 ๑๘ 

 มาตรา ๙๓  บรรดาเคร่ืองชั่งตวงวัดที่มีการให้ค ารับรองแล้วตามพระราชบัญญัติมาตรา
ชั่งตวงวัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ ให้ถือว่ามีการให้ค ารับรองตามพระราชบัญญัติน้ี 

 บรรดาอาชญาบัตรที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ 
ให้ถือเป็นหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติน้ี 

 มาตรา ๙๔  ผู้ใดประกอบธุรกิจการให้บริการชั่ง ตวงหรือวัดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗ 
อยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไป ให้แจ้งการ
ประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๗ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และ                 
เมื่อได้แจ้งการประกอบธุรกิจแล้วให้ถือว่าผู้นั้นได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตาม               
พระราชบัญญัติน้ี 

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
               ชวน  หลีกภัย 
              นายกรัฐมนตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๙ ก ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ 

 



 ๑๙ 

อัตราค่าธรรมเนียม 
 

 (๑) การประกอบธุรกิจ  
  (ก) การผลิต เคร่ืองชั่ง ปีละ ๔,๐๐๐ บาท  
   เคร่ืองตวง ปีละ ๒,๐๐๐ บาท  
   เคร่ืองวัด ปีละ ๒,๐๐๐ บาท  
  (ข) การน าเข้า เคร่ืองชั่ง ปีละ ๘,๐๐๐ บาท  
   เคร่ืองตวง ปีละ ๔,๐๐๐ บาท  
   เคร่ืองวัด ปีละ ๔,๐๐๐ บาท  
  (ค) การขาย เคร่ืองชั่ง ปีละ ๑,๐๐๐ บาท  
   เคร่ืองตวง ปีละ     ๕๐๐ บาท  
   เคร่ืองวัด ปีละ     ๕๐๐ บาท  
  (ง) การซ่อม เคร่ืองชั่ง ปีละ ๑,๐๐๐ บาท  
   เคร่ืองตวง ปีละ    ๕๐๐ บาท  
   เคร่ืองวัด ปีละ    ๕๐๐ บาท  
  (จ) การให้บริการชั่ง  ปีละ  ๑,๐๐๐ บาท  
  (ฉ) การให้บริการตวง  ปีละ     ๕๐๐ บาท  
  (ช) การให้บริการวัด  ปีละ    ๕๐๐ บาท  
 
 (๒) การตรวจสอบและการให้ค ารับรองชั้นแรก  

  เครื่องชั่ง 
  (ก) เคร่ืองชั่ง  
   แสดงน้ าหนักไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัม  เคร่ืองละ    ๒๐๐ บาท  
   แสดงน้ าหนักเกิน ๒๐ กิโลกรัม   
   แต่ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม  เคร่ืองละ     ๕๐๐ บาท  
   แสดงน้ าหนักเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม  
   แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม  เคร่ืองละ  ๑,๐๐๐ บาท  
   แสดงน้ าหนักเกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม   
   แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม  เคร่ืองละ ๓,๐๐๐ บาท  
   แสดงน้ าหนักเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม  เคร่ืองละ     ๑๐,๐๐๐ บาท  

 (ข) ตุ้มน้ าหนักและตุ้มถ่วง  

  น้ าหนักไม่เกิน ๑ กิโลกรัม ตุ้มละ   ๕๐ บาท  

  น้ าหนักเกิน ๑ กิโลกรัม  

  แต่ไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม ตุ้มละ  ๑๐๐ บาท  

  น้ าหนักเกิน ๑๐ กิโลกรัม ตุ้มละ  ๒๐๐ บาท  

 



 ๒๐ 

  เครื่องตวง  
   แสดงปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร  เคร่ืองละ         ๕๐ บาท  
   แสดงปริมาตรเกิน ๑๐๐ ลิตร     
   แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร   เคร่ืองละ     ๕๐๐ บาท  
   แสดงปริมาตรเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร  
   ให้เรียกเก็บ ๑,๐๐๐ ลิตรแรก ๕๐๐ บาท  
   ๑,๐๐๐ ลิตรต่อไป ๑,๐๐๐ ลิตรละ ๑๐๐ บาท  
   เศษของ ๑,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเท่ากับ  
   ๑,๐๐๐ ลิตร แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน  
   ๑๐,๐๐๐ บาท  

  เครื่องวัด  
  (ก) เคร่ืองวัดความยาว  
   แสดงความยาวไม่เกิน ๑๐ เมตร  เคร่ืองละ      ๕๐ บาท  
   แสดงความยาวเกิน ๑๐ เมตร  เคร่ืองละ   ๒๐๐ บาท  
  (ข) เคร่ืองวัดปริมาตร   เคร่ืองละ ๕,๐๐๐ บาท  
  (ค) เคร่ืองวัดอย่างอื่น   เคร่ืองละ ๓,๐๐๐ บาท  
 (๓) การตรวจสอบและการให้ค ารับรองชั้นหลัง ร้อยละห้าสิบของค่าธรรมเนียม 
      ตาม (๒)  

 
 (๔) การตรวจสอบความเท่ียงของเครื่องชั่งตวงวัด เท่ากับค่าธรรมเนียมตาม (๒)  

 
 (๕) การออกหนังสือรายงานผลการตรวจสอบ  
        ความเท่ียงของเครื่องชั่งตวงวัด  ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท  

 
 (๖) ใบอนุญาตให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อม  
        เป็นผู้ตรวจสอบและให้ค ารับรอง  ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท  

 
 (๗) การต่ออายุใบอนุญาต   เท่ากับค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  

  
 (๘) การออกใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ     ๑๐๐ บาท  

  
 



 ๒๑ 

บัญชีมาตราชั่งตวงวัดตามมาตรา ๙ 
---------------- 

 
 ก. มาตราชั่งตวงวัดในระบบเมตริก 
  (๑) หน่วยมูลฐานของความยาวให้เป็นเมตร คือ ความยาวของทางเดินของแสง           
ในสุญญากาศช่วงเวลา ๑ ใน ๒๙๙,๗๙๒,๔๕๘ ของหน่ึงวินาที  

  ให้จ านวนหน่วยของความยาวเป็นดังต่อไปนี้  
ชื่อ อัตรา อักษรย่อ 

กิโลเมตร เท่ากับ  พันเมตร กม. 
เฮกโตเมตร เท่ากับ  ร้อยเมตร ฮม. 
เดคาเมตร เท่ากับ สิบเมตร ดคม. 
เมตร เท่ากับ หนึ่งเมตร ม. 
เดซิเมตร เท่ากับ หนึ่งในสิบของหนึ่งเมตร ดม. 
เซนติเมตร เท่ากับ หนึ่งในร้อยของหนึ่งเมตร ซม. 
มิลลิเมตร เท่ากับ หนึ่งในพันของหน่ึงเมตร มม. 
ไมโครเมตร เท่ากับ  หนึ่งในล้านของหนึ่งเมตร มคม. 

 
  (๒) หน่วยของพื้นที่ให้เป็นตารางเมตร คือ พื้นที่ตารางเหลี่ยมมีด้านกว้างยาวด้านละ

หนึ่งเมตร 
  ให้จ านวนหน่วยของพื้นที่เป็นดังต่อไปนี้  

ชื่อ อัตรา อักษรย่อ 
ตารางกิโลเมตร เท่ากับ  ล้านตารางเมตร กม.๒ 
ตารางเฮกโตเมตร เท่ากับ  หมื่นตารางเมตร ฮม.๒ 
ตารางเดคาเมตร เท่ากับ ร้อยตารางเมตร ดคม.๒ 
ตารางเมตร เท่ากับ หนึ่งตารางเมตร ม.๒ 
ตารางเดซิเมตร เท่ากับ หนึ่งในร้อยของหนึ่งตารางเมตร ดม.๒ 
ตารางเซนติเมตร เท่ากับ หนึ่งในหมื่นของหนึ่งตารางเมตร ซม.๒ 
ตารางมิลลิเมตร เท่ากับ หนึ่งในล้านของหนึ่งตารางเมตร มม.๒ 

 
 

 



 ๒๒ 

  (๓) หน่วยของปริมาตรให้เป็นลูกบาศก์เมตร คือ ปริมาตรที่บรรจุอยู่ในลูกบาศก์               
มีด้านกว้างยาวและสูงด้านละหนึ่งเมตร 

  ให้จ านวนหน่วยของปริมาตรเป็นดังต่อไปนี้  
ชื่อ อัตรา อักษรย่อ 

ลูกบาศก์กิโลเมตร เท่ากับ  พันล้านลูกบาศก์เมตร กม.๓ 
ลูกบาศก์เฮกโตเมตร เท่ากับ  ล้านลูกบาศก์เมตร ฮม.๓ 
ลูกบาศก์เดคาเมตร เท่ากับ พันลูกบาศก์เมตร ดคม.๓ 
ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ หนึ่งลูกบาศก์เมตร ม.๓ 
ลูกบาศก์เดซิเมตร เท่ากับ หนึ่งในพันของหน่ึงลูกบาศก์เมตร ดม.๓ 
ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับ หนึ่งในล้านของหนึ่งลูกบาศก์เมตร ซม.๓ 
ลูกบาศก์มิลลิเมตร เท่ากับ หนึ่งในพันล้านของหนึ่งลูกบาศก์เมตร มม.๓ 

 
  (๔) หน่วยของความจุให้เป็นลิตร คือ ปริมาตรของน้ าบริสุทธิ์หนักหนึ่งกิโลกรัม ณ 
อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส เมื่อความกดบรรยากาศปกติ 
  ให้จ านวนหน่วยของความจุเป็นดังต่อไปนี้  

ชื่อ อัตรา อักษรย่อ 
กิโลลิตร เท่ากับ  พันลิตร กล. 
เฮกโตลิตร เท่ากับ  ร้อยลิตร ฮล. 
เดคาลิตร เท่ากับ สิบลิตร ดคล. 
ลิตร เท่ากับ หนึ่งลิตร ล. 
เดซิลิตร เท่ากับ  หนึ่งในสิบของหนึ่งลิตร ดล. 
เซนติลิตร เท่ากับ  หนึ่งในร้อยของหนึ่งลิตร ซล. 
มิลลิลิตร เท่ากับ  หนึ่งในพันของหน่ึงลิตร มล. 

เพื่อประโยชน์ในการแสดงปริมาตรให้ถือว่าหนึ่งลิตรเท่ากับหนึ่งลูกบาศก์เดซิเมตร 
  
  (๕) หน่วยมูลฐานของมวลสารให้เป็นกิโลกรัม คือ มวลสารซึ่งเท่ากับมวลสาร                 
แบบประถมระหว่างประเทศของกิโลกรัม 
  ให้จ านวนหน่วยของมวลสารเป็นดังต่อไปนี้  

ชื่อ อัตรา อักษรย่อ 
เมตริกตัน เท่ากับ  พันกิโลกรัม ต. 
เมตริกควินตัน เท่ากับ  ร้อยกิโลกรัม ควต. 
กิโลกรัม เท่ากับ หนึ่งกิโลกรัม กก. 



 ๒๓ 

เฮกโตกรัม เท่ากับ  หนึ่งในสิบของหนึ่งกิโลกรัม ฮก. 
เดคากรัม เท่ากับ  หนึ่งในร้อยของหนึ่งกิโลกรัม ดคก. 
กรัม เท่ากับ หนึ่งในพันของหน่ึงกิโลกรัม ก. 
เดซิกรัม เท่ากับ หนึ่งในหมื่นของหนึ่งกิโลกรัม ดก. 
เซนติกรัม เท่ากับ หนึ่งในแสนของหน่ึงกิโลกรัม ซก. 
มิลลิกรัม เท่ากับ หนึ่งในล้านของหนึ่งกิโลกรัม มก. 
ไมโครกรัม เท่ากับ หนึ่งในพันล้านของหนึ่งกิโลกรัม มคก. 

 เพื่อประโยชน์ในการแสดงน้ าหนัก ให้ถือว่าจ านวนหน่วยของมวลสารแห่งสิ่งใดเป็นจ านวน
หน่วยของน้ าหนักแห่งสิ่งนั้น  

  
   (๖) หน่วยมูลฐานของเวลาให้เป็นวินาที คือ ระยะเวลาเท่ากับ ๙,๑๙๒,๖๓๑,๗๗๐ 
คาบของการแผ่รังสีที่สมนัยกับการเปลี่ยนระดับไฮเปอร์ไฟน์สองระดับของอะตอมซีเซียม – ๑๓๓                     
ในสถานะพื้นฐาน  
 
   (๗) หน่วยมูลฐานของกระแสไฟฟ้าให้เป็นแอมแปร์ คือ ปริมาณของกระแสไฟฟ้า 
ซึ่งถ้ารักษาให้คงที่อยู่ในตัวน าสองเส้นที่มีความยาวอนันต์ มีพื้นที่ภาคตัดขวางกลมเล็กมากจนไม่
จ าเป็นต้องค านึงถึง และวางอยู่คู่ขนานห่างกันหนึ่งเมตรในสุญญากาศแล้ว จะท าให้เกิดแรงระหว่าง
ตัวน าทั้งสองเท่ากับ ๒x๑๐-๗ นิวตันต่อความยาวหนึ่งเมตร 
 
  (๘) หน่วยมูลฐานของอุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์ให้เป็นเคลวินซึ่งเท่ากับ ๑                   
ใน ๒๗๓.๑๖ ของอุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์ของจุดสามสภาวะของน้ า  
  หน่วยเคลวินให้ใช้ส าหรับแสดงช่วงอุณหภูมิ หรือความแตกต่างของอุณหภูมิด้วย  
  ในกิจการทั้งปวง ให้ใช้หน่วยอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสได้  
  อุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสเท่ากับอุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์ลบด้วย ๒๗๓.๑๕  
 
  (๙) หน่วยมูลฐานของปริมาณสารให้เป็นโมล คือ ปริมาณสารของระบบที่
ประกอบด้วยองค์ประกอบมูลฐาน ซึ่งมีจ านวนเท่ากับจ านวนอะตอมใน ๐.๐๑๒ กิโลกรัม ของ
คาร์บอน –๑๒ เมื่อใช้โมลต้องระบุองค์ประกอบมูลฐาน ซึ่งอาจจะเป็นอะตอมโมเลกุล ไอออน 
อิเล็กตรอน อนุภาคอ่ืน ๆ หรือกลุ่มของอนุภาคตามที่ก าหนด 
 



 ๒๔ 

  (๑๐) หน่วยมูลฐานของความเข้มแห่งการส่องสว่างให้เป็นแคนเดลา คือ ความเข้ม
แห่งการส่องสว่างในทิศทางที่ก าหนดให้ของแหล่งก าเนิด ซึ่งแผ่รังสีเอกรงค์ด้วยความถี่ ๕๔๐ x
๑๐๑๒ เฮิรตซ์ และมีความเข้มแผ่รังสีในทิศทางนั้นเท่ากับ ๑ ใน ๖๘๓ วัตต์ ต่อสเตอเรดียน 
 
 ข. มาตราชั่งตวงวัดในระบบประเพณีท่ีเทียบเข้าหาระบบเมตริก  
 
  (๑) หน่วยของความยาว  

ชื่อ อัตรา อักษรย่อ 
เส้น ให้เท่ากับ  สี่สิบเมตร ส. 
วา ให้เท่ากับ  สองเมตร ว. 
ศอก ให้เท่ากับ หนึ่งในสองของหน่ึงเมตร ศ. 
คืบ ให้เท่ากับ หนึ่งในสี่ของหน่ึงเมตร ค. 

 
  (๒) หน่วยของพื้นที่  

ชื่อ อัตรา อักษรย่อ 
ไร ่ ให้เท่ากับ  พันหกร้อยตารางเมตร ร. 
งาน ให้เท่ากับ  สี่ร้อยตารางเมตร ง. 
ตารางวา ให้เท่ากับ สี่ตารางเมตร ว.๒ 

 
  (๓) หน่วยของความจุ  

ชื่อ อัตรา อักษรย่อ 
เกวียนหลวง ให้เท่ากับ  สองพันลิตร กว. 
บั้นหลวง ให้เท่ากับ  พันลิตร บ. 
สัดหลวง ให้เท่ากับ ยี่สิบลิตร ส. 
ทะนานหลวง ให้เท่ากับ หนึ่งลิตร ท. 

 
  (๔) หน่วยของน้ าหนัก  

ชื่อ อัตรา อักษรย่อ 
หาบหลวง ให้เท่ากับ  หกสิบกิโลกรัม ห. 
ชั่งหลวง ให้เท่ากับ  หกร้อยกรัม ช. 
กะรัตหลวง ให้เท่ากับ หนึ่งเมตริกกะรัตหรือยี่สิบเซนติกรัม กร. 
กะรัตหลวง  ให้ใช้ส าหรับอัญมณีเท่านั้น  



 ๒๕ 

 
หมายเหตุ  : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พระพุทธศักราช 
๒๔๖๖ ได้ใช้บังคับมานานแล้ว แม้ว่าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลายครั้ง แต่บทบัญญัติบางประการยังไม่เหมาะสมกับ       
สภาวการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัดเสียใหม่ เพื่อลดมาตรการควบคุมของรัฐมาเป็น                
การก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม อันเป็นการส่งเสริมและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
เครื่องชั่งตวงวัดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจในการผลิตเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อการส่งออกไปนอก              
ราชอาณาจักร จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 


