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พระราชบัญญัติ 
มาตราชั่งตวงวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมาตราชั่งตวงวัด 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 

๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ

แตวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ 
(๒) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
(๓) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๔๖๖ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 

๒๔๗๗ 

                                      
๑ รก.๒๕๔๒/๒๙ก/๑๑/๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ 
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(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗๑ ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๕) พระราชบัญญัติมาตราชัง่ตวงวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี้ 
“มาตราช่ังตวงวัด” หมายความวา หนวยที่กําหนดใหรูขนาดหรืออัตราเทียบสวน

ใดๆ ของปริมาณตางๆ 
“เคร่ืองช่ังตวงวัด” หมายความวา เคร่ืองช่ัง เครื่องตวง และเครื่องวัด 
“เคร่ืองช่ัง” หมายความวา เครื่องสําหรับใชชั่งแสดงน้ําหนัก และใหหมายความ

รวมถึงตุมน้ําหนักที่ใชในการชั่งและสวนประกอบของเครื่องชั่งที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
“เคร่ืองตวง” หมายความวา เครื่องที่มีลักษณะเปนภาชนะสําหรับใชตวงแสดง

ปริมาตรของสิ่งของ และใหหมายความรวมถึงสวนประกอบของเครื่องตวงที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

“เครื่องวัด” หมายความวา เครื่องสําหรับใชวัดแสดงปริมาณหรือหนวยของสิ่ง
ใดๆ แตไมใชเครื่องชั่งหรือเครื่องตวง และใหหมายความรวมถึงสวนประกอบของเครื่องวัดที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“การใหบริการชั่ง ตวงหรือวัด” หมายความวา การประกอบธุรกิจรับทําการชั่ง 
ตวงหรือวัด สินคาของผูอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินคาที่มีลักษณะการ
ประกอบธุรกิจตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“สินคาหีบหอ” หมายความวา สินคาที่ไดบรรจุหรือมีส่ิงหุมหอซึ่งเจตนาจะซื้อ 
ขายหรือจําหนายกันตามปริมาณที่บรรจุหรือหุมหอไวนั้น ไมวาจะซื้อ ขายหรือจําหนายสิ่งที่ใช
บรรจุหรือสิ่งหุมหอดวยหรือไมก็ตาม 

“ผูบรรจุ” หมายความวา ผูผลิตสินคาหีบหอ และใหหมายความรวมถึงผูนําเขา
มาในราชอาณาจักรหรือผูแบงบรรจุซึ่งสินคาหีบหอ แตท้ังนี้ไมรวมถึงผูแบงขายหรือจําหนายสินคา
จากสิ่งที่ใชบรรจุหรือสิ่งหุมหอโดยมีเจตนามิใหเปนสินคาหีบหออีกตอไป 

“สํานักงานกลาง” หมายความวา สํานักงานกลางชั่งตวงวัด 
“สํานักงานสาขา” หมายความวา สํานักงานสาขาของสํานักงานกลาง 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการพลเรือนซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งให

ปฏิบัติการตามตามพระราชบัญญัตินี้ 
“นายตรวจชั่งตวงวัด” หมายความวา ขาราชการพลเรือนซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งให

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการคาภายใน* 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายตรวจชั่งตวงวัด ออกกฎกระทรวงกําหนด
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้กับกําหนดกิจการอื่นและออกประกาศตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 
มาตรา ๖  ใหจัดตั้งสํานักงานกลางชั่งตวงวัดขึ้นในกรมการคาภายใน* กระทรวง

พาณิชย โดยมีอธิบดีกรมการคาภายใน*เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานและมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑) เก็บรักษาแบบมาตราชั่งตวงวัด 
(๒) ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจและใบอนุญาต 
(๓) ตรวจสอบและใหคํารับรองเครื่องชั่งตวงวัด 
(๔) จดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว 
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๗  รัฐมนตรีมีอํานาจจัดตั้งสํานักงานสาขาขึ้นในทองที่ท่ีเห็นสมควรและ

จะใหมีเขตอํานาจตลอดถึงทองท่ีอื่นดวยก็ได 
รัฐมนตรีจะกําหนดใหสํานักงานสาขามีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา ๖ ทั้งหมดหรือ

บางสวนก็ได 
การจัดตั้งสํานักงานสาขาตามวรรคหนึ่งและการกําหนดอํานาจหนาท่ีตามวรรค

สอง ใหทําเปนประกาศโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๘  เครื่องชั่งและเครื่องตวงที่อยูในบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ ไดแก

เครื่องชั่งและเครื่องตวงทุกชนิด เวนแตเครื่องชั่งและเครื่องตวงที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให
ยกเวน 

เครื่องวัดที่อยูในบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ไดแกเครื่องวัดที ่รัฐมนตรีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๙  การชั่ง การตวงและการวัดทั้งปวง ใหใชมาตราชั่งตวงวัดในระบบ

เมตริกหรือในระบบประเพณีที่เทียบเขาหาระบบเมตริกตามที่กําหนดในบัญชีทายพระราชบัญญัติ
นี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐  ในการซื้อขายหรือจําหนายสินคาใดๆ ในทองท่ีใด ถารัฐมนตรี
เห็นสมควรใหใชมาตราชั่งตวงวัดเฉพาะในระบบเมตริกตามมาตรา ๙ หรือใหกระทําโดยการชั่ง 
การตวงหรือการวัด อยางใดอยางหนึ่ง ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกาํหนด 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่ตองใชมาตราชั่งตวงวัดในระบบอื่นนอกจากที่กําหนดใน

มาตรา ๙ หรือในกรณีที่ตองใชเครื่องชั่งตวงวัดอยางอื่นนอกจากที่กําหนดในกฎกระทรวงตาม
มาตรา ๑๖ สําหรับในทางวิชาชีพหรือในทางวิทยาศาสตร ใหใชมาตราชั่งตวงวัดในระบบนั้นหรือ
ใหใชเครื่องชั่งตวงวัดนั้นไดเมื่อรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงรัฐมนตรีมอบหมายอนุญาต 

 
หมวด ๒ 

แบบมาตราชั่งตวงวัด 
   

 
มาตรา ๑๒  เครื่องชั่งตวงวัดตองไดรับการตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตรา

ชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัตินี้ 
แบบมาตราชั่งตวงวัดตามวรรคหนึ่ง ใหเรียกช่ือยอวา “แบบมาตรา” และแบง

ออกเปนแบบมาตราชั้นหนึ่ง แบบมาตราชั้นสอง และแบบมาตราชั้นสาม 
แบบมาตราชั้นหนึ่ง ไดแก แบบมาตราที่สํานักงานมาตราชั่งตวงวัดระหวาง

ประเทศกําหนดใหใชหรือรับรองความเท่ียงแลว 
แบบมาตราชั้นสอง ไดแก แบบมาตราท่ีไดตรวจสอบความเท่ียงกับแบบมาตรา

ช้ันหน่ึงแลว 
แบบมาตราชั้นสาม ไดแก แบบมาตราท่ีไดตรวจสอบความเท่ียงกับแบบมาตรา

ช้ันสองแลว 
 
มาตรา ๑๓  ใหรัฐมนตรีจัดใหมีแบบมาตราชั้นหนึ่งไวสําหรับใชตรวจสอบความ

เที่ยงของแบบมาตราชั้นสอง 
ในกรณีที่ไมอาจจัดหาแบบมาตราชั้นหนึ่งชนิดใดได ใหรัฐมนตรีจัดใหมีแบบ

มาตราชั้นหนึ่งชนิดนั้นขึ้นไดตามที่เห็นสมควร และใหถือวาแบบมาตราที่รัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นนั้น
เปนแบบมาตราชั้นหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๔  ใหสํานักงานกลางจัดใหมีแบบมาตราชั้นสองไวสําหรับใชตรวจสอบ

ความเท่ียงของแบบมาตราชั้นสาม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕  ใหสํานักงานกลางและสํานักงานสาขาจัดใหมีแบบมาตราชั้นสามไว
สําหรับใชตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัด 

 
หมวด ๓ 

เครื่องชั่งตวงวัด 
   

 
มาตรา ๑๖  ใหรัฐมนตรีกําหนดชนิดและลักษณะของเครื่องชั่งตวงวัด และ

รายละเอียดวัสดุท่ีใชผลิตเครือ่งช่ังตวงวัดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๗  ผูใดจะประกอบธุรกิจในการผลิต นําเขา ขาย ซอมเคร่ืองช่ังตวงวัด

หรือใหบริการชั่งตวงหรือวัด ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และตองแจงตอ
พนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่งและตรวจสอบวาถูกตองตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามแบบท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงใหแกผูแจงภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับแจง 

ในกรณีที่การแจงเปนไปโดยไมถูกตอง ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงใหแกไขให
ถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดรับแจง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน
เจ็ดวันนับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่ง
ใหการแจงตามวรรคหนึ่งเปนอันสิ้นผล 

ในกรณีที่ผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคสาม ให
พนักงานเจาหนาที่ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจใหแกผูแจงภายในสามวันนับแตวันท่ี
ไดรับแจงที่ถูกตอง 

ผูไดรับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตองเสียคาธรรมเนียมในการประกอบ
ธุรกิจตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๘  ในกรณีที่หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจสูญหายหรือถูกทําลาย ให

ผูประกอบธุรกิจยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจภายในสิบหาวันนับแตวัน
ทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย 

 
มาตรา ๑๙  ผูประกอบธุรกิจตองแสดงหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจหรือใบ

แทนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ สถานท่ีผลิต สํานักงาน
นําเขา สถานท่ีขาย สถานท่ีซอมเคร่ืองช่ังตวงวัด หรือสถานที่ใหบริการชั่งตวงหรือวัด แลวแตกรณี
เวนแตอยูในระหวางการขอรับใบแทนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๘ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๐  ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีมีคําส่ังตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม ถาผูท่ี
ไดรับคําสั่งไมพอใจคําสั่งดังกลาว ผูน้ันมีสิทธิอทุธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ทราบคําสั่ง 

ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณแลวแจงคํา
วินิจฉัยเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๒๑  ผูประกอบธุรกิจตองประกอบกิจการใหถูกตองตามหลักเกณฑที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๒  ใหผูประกอบธุรกิจในการใหบริการชั่ง ตวงหรือวัดออกหนังสือ

แสดงผลการชั่งการตวงหรือการวัดใหแกผูขอรับบริการชัง่ ตวงหรือวัดทุกคร้ัง ในหนังสือดังกลาว
ใหมีลายมือชื่อผูควบคุมการชั่ง การตวงหรือการวัด พรอมท้ังระบุวัน เวลาและสถานที่ที่ทําการชั่ง 
ตวงหรือวัดดวย 

 
มาตรา ๒๓  อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดขอปฏิบัติในการบํารุงรักษาเครื่องชั่ง

ตวงวัด และการใหบริการชั่ง ตวงหรือวัด เพื่อใหผูประกอบธุรกิจการใหบริการชั่ง ตวงหรือวัดหรือ
ผูควบคุมการชั่ง การตวงหรือการวัดถือปฏิบัติ 

ในกรณีที่มีการปฏิบัติผิดขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดี
มอบหมายสั่งเปนหนังสือใหทําการแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด 

 
มาตรา ๒๔  หามมิใหผูประกอบธุรกิจในการขายเครื่องชั่งตวงวัดขายหรือ

จําหนายเครื่องชั่งตวงวัดที่ไมมีการใหคํารับรองตามมาตรา ๓๐ หรือที่คํารับรองสิ้นอายุแลวตาม
มาตรา ๓๓ เวนแตเครื่องชั่งตวงวัดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหยกเวนการใหคํารับรองตาม
มาตรา ๒๙ วรรคสอง 

 
มาตรา ๒๕  ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินคากับผูอื่น หรือการใหบริการชั่ง 

ตวงหรือวัด หรือการใชเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อประโยชนในการคํานวณคาตอบแทน คาภาษีอากรและ
คาธรรมเนียม หามมิใหผูใดใชเครื่องชั่งตวงวัดที่ไมมีการใหคํารับรองตามมาตรา ๓๐ หรือท่ีคํา
รับรองสิ้นอายุแลวตามมาตรา ๓๓ ไมวาจะเปนเครื่องชั่งตวงวัดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดให
ยกเวนการใหคํารับรองตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือไมก็ตาม 

รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกาํหนดขอปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องชั่งตวงวัดเพ่ือให
ผูใชเครื่องชั่งตวงวัดถือปฏิบัติ 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๖  ความเท่ียงของเคร่ืองช่ังตวงวัดท่ีใชในกิจการตามมาตรา ๒๕ ตอง
อยูภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีท่ีมีการเคล่ือนยายเคร่ืองช่ังตวงวัดชนิดติดตรึงอยูกับท่ี

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และเปนเครื่องชั่งตวงวัดที่มีการใหคํารับรอง
แลว ใหผูครอบครองเคร่ืองช่ังตวงวัดมีหนังสือแจงตอสํานกังานกลางหรือสํานักงานสาขาภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ติดตั้งเสร็จ เพื่อใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบความเท่ียงของเครื่องชั่งตวง
วัดน้ันใหม 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีท่ีผูผลิต ผูนําเขา ผูขาย ผูซอมเคร่ืองช่ังตวงวัดหรือผู

ใหบริการชั่ง ตวงหรือวัด เปล่ียนแปลงสถานท่ีผลิต สํานักงานนําเขา สถานท่ีขาย สถานท่ีซอม
เครื่องชั่งตวงวัดหรือสถานที่ใหบริการชั่ง ตวงหรือวัด หรือมีสถานท่ีผลิต สํานักงานนําเขา สถานท่ี
ขาย สถานที่ซอมเครื่องชั่งตวงวัดหรือสถานที่ใหบริการชั่ง ตวงหรือวัดหลายแหง ตองแจงการ
เปล่ียนแปลงหรือการประกอบกิจการสําหรับสถานท่ีหรือสํานักงานนั้นๆ ทุกแหง 

ในกรณีท่ีผูผลิต ผูนําเขา ผูขาย ผูซอมเคร่ืองช่ังตวงวัดหรือผูใหบริการช่ังตวงหรือ
วัดมีสถานที่เก็บเครื่องชั่งตวงวัด ณ สถานท่ีอื่นนอกจากสถานท่ีผลิต สํานักงานนําเขา สถานท่ีขาย 
สถานที่ซอมเครื่องชั่งตวงวัดหรือสถานที่ใหบริการชั่ง ตวงหรือวัด ตองแจงสถานที่เก็บนั้นดวยทุก
แหง 

 
หมวด ๔ 

การใหคํารับรอง 
   

 
มาตรา ๒๙  เครื่องชั่งตวงวัดตองไดรับการตรวจสอบและไดรับคํารับรองของ

พนักงานเจาหนาท่ี 
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกเครื่องชั่งตวงวัดที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนดใหยกเวนการใหคํารับรอง 
 
มาตรา ๓๐  การตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ใหดําเนินการโดยตรวจสอบเทียบกับ

แบบมาตรา เมื่อตรวจสอบเห็นวาถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวงท่ีออกตาม
พระราชบัญญัตินี้แลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีใหคํารับรอง 

การใหคํารับรองใหกระทําโดยวิธีดังนี้ 
(๑) ประทับหรือแสดงเครื่องหมายคํารับรองของสํานักงานกลางหรือสํานักงาน

สาขาท่ีเคร่ืองช่ังตวงวัด และออกหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองประจําเครื่องชั่งตวงวัดทุก
เครื่อง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ในกรณีเครื่องชั่งตวงวัดซึ่งโดยสภาพไมสามารถประทับหรือแสดง
เครื่องหมายคํารับรองได หรือเมื่อประทับหรือแสดงเครื่องหมายคํารับรองแลวจะทําใหเกิดความ
เสียหายแกเครื่องชั่งตวงวัดนั้น จะออกหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองอยางเดียวก็ได 

ในกรณีที่เครื่องชั่งตวงวัดซึ่งใชดวยกันเปนชุด จะออกหนังสือสําคัญแสดงการให
คํารับรองรวมกันเปนฉบับเดียวก็ได 

หนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองจะทําเปนแถบผนึกตดิไวที่เครื่องช่ังตวงวัดก็
ได 

เครื่องหมายคํารับรองและหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองตามวรรคสองให
เปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๑  เพื่อประโยชนในการพิจารณาใหคํารับรอง อธิบดีอาจขอใหสวน

ราชการ หนวยงานของรัฐ องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสํานักงาน หรือองคการชั่งตวงวัดของ
รัฐตางประเทศหรือระหวางประเทศ ตรวจสอบเคร่ืองช่ังตวงวัด และใหคํารับรองไดตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และใหถือวาเปนการตรวจสอบเทียบกับแบบ
มาตราและการใหคํารับรองตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๒  คํารับรองเคร่ืองช่ังตวงวัดมีสองอยาง คํารับรองสําหรับเครื่องชั่งตวง

วัดที่ยังไมเคยใหคํารับรองมากอนใหเรียกวาคํารับรองชั้นแรก คํารับรองซํ้าภายหลังการใหคํา
รับรองชั้นแรกแลวใหเรียกวาคํารับรองชั้นหลัง การใหคํารับรองชั้นแรกและการใหคํารับรองชั้น
หลังน้ันความเท่ียงของเคร่ืองช่ังตวงวัด ตองอยูภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดในกฎกระทรวงหามการใหคํารับรองชั้นหลังสําหรบั
เครื่องชั่งตวงวัดชนิดใดก็ได 

 
มาตรา ๓๓  คํารับรองสําหรับเครื่องชั่งตวงวัดชนิดใดใหมีอายุเทาใดใหกําหนด

ในกฎกระทรวง ในการใหคํารับรอง ใหพนักงานเจาหนาท่ีประทับหรือแสดงวันสิ้นอายุของคํา
รับรองไวท่ีเคร่ืองช่ังตวงวัดและท่ีหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองสําหรับเครื่องชั่งตวงวัดนั้น 

 
มาตรา ๓๔  ใหผูประกอบธุรกิจตอไปนี้นําเครื่องชั่งตวงวัดมาใหพนักงาน

เจาหนาที่ตรวจสอบ เพื่อใหคํารับรองตามมาตรา ๓๐ ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๖ 
(๑) ผูผลิตเคร่ืองช่ังตวงวัด เวนแตกรณีผลิตเพื่อการสงออกตามมาตรา ๖๕ 
(๒) ผูนําเขาเครื่องชั่งตวงวัดที่ไมมีการใหคํารับรอง 
(๓) ผูขายเคร่ืองช่ังตวงวัดท่ีไดเคร่ืองช่ังตวงวัดท่ีไมมีการใหคํารับรองมาไวใน

ครอบครอง 
(๔) ผูซอมเคร่ืองช่ังตวงวัด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๕  ผูใดนําเครื่องชั่งตวงวัดท่ีมิใชเปนเครื่องชั่งตวงวัดที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดใหยกเวนตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง เขามาในราชอาณาจักร กอนรับมอบเครื่องชั่งตวงวัด
นั้นไปจากพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยศุลกากรตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควร จะประกาศกาํหนดใหผูนําเครื่องชั่งตวงวัดใดเขา
มาในราชอาณาจักรโดยไมตองปฏิบัติตามวรรคหนึ่งก็ได 

 
มาตรา ๓๖  การขอใหตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อใหคํารับรองตามมาตรา ๓๔ 

ใหย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา 
ในกรณีตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๒) ใหยื่นคําขอกอนนําเครื่องชั่งตวงวัด

ออกจําหนาย แตอยางชาตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ผลิตหรือรับมอบไปจากพนักงาน
เจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

ในกรณีตามมาตรา ๓๔ (๓) ใหย่ืนคําขอกอนนําเครื่องชั่งตวงวัดออกจําหนายแต
อยางชาตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดเครื่องชั่งตวงวัดมาไวในครอบครอง 

ในกรณีตามมาตรา ๓๔ (๔) ใหยื่นคําขอกอนสงมอบเครื่องชั่งตวงวัดใหเจาของ 
หรือกอนนําเครื่องชั่งตวงวัดออกจําหนาย แตอยางชาตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันซอมเสร็จ 

ระยะเวลาที่กําหนดในมาตรานี้ ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจขยาย
ไดตามความจําเปนเม่ือมีคําขอ 

 
มาตรา ๓๗  ผูครอบครองเครื่องชั่งตวงวัดที่ไมมีการใหคํารับรองตองยื่นคําขอให

ทําการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อใหคํารับรองตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานกลางหรือ
สํานักงานสาขา ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดเครื่องชั่งตวงวัดมาไวในครอบครอง 

ระยะเวลาที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจ
ขยายไดตามความจําเปนเม่ือมีคําขอ 

 
มาตรา ๓๘  ในกรณีเครื่องชั่งตวงวัดที่จะตองตรวจสอบติดตรึงกับที่หรือยากแก

การเคล่ือนยายหรือมีจํานวนมาก ผูย่ืนคําขอจะขอใหพนักงานเจาหนาท่ีไปตรวจสอบนอกสถานท่ี
สํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาก็ได โดยเสียคาทําการใหแกพนักงานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตาม
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง และจายคาพาหนะเดินทางใหแกพนักงานเจาหนาที่เทาที่จําเปน
และใชจายไปจริง 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ปรากฏวาเครื่องชั่งตวงวัดใดท่ีขอใหพนักงานเจาหนาที่

ตรวจสอบเพื่อใหคํารับรอง เปนเครื่องชั่งตวงวัดที่ไมถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพนักงานเจาหนาที่เห็นวาพอจะแกไขใหถูกตองได 
ใหส่ังใหผูย่ืนคําขอทําการแกไขใหถูกตองแลวตรวจสอบใหม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาเครื่องชั่งตวงวัดนั้นไมสามารถแกไขใหถูกตอง
ได ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจทําลายเครื่องชั่งตวงวัดนั้น หรือทําอยางหนึ่งอยางใดเพื่อมิให
เครื่องชั่งตวงวัดนั้นใชไดตอไป ถาเครื่องชั่งตวงวัดนั้นมีเครื่องหมายคํารับรองประทับหรือแสดงอยู
แลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจทําลายเครื่องหมายคํารับรองหรือประทบัเคร่ืองหมายแสดงวา
คํารับรองเดิมใชไมไดแลว 

เครื่องหมายแสดงวาคํารับรองเดิมใชไมไดแลว ใหกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๐  ใหผูผลิต ผูนําเขาหรือผูซอมเครื่องชั่งตวงวัดมีเครื่องหมายเฉพาะตัว 

และใหประทับหรือแสดงเครื่องหมายนั้นไวที่เครื่องชั่งตวงวัดกอนขอใหพนักงานเจาหนาท่ี
ตรวจสอบเพื่อใหคํารับรอง 

ในกรณีที่เครื่องชั่งตวงวัดซึ่งโดยสภาพไมสามารถประทับหรือแสดงเครือ่งหมาย
เฉพาะตัวได หรือเม่ือประทับหรือแสดงเคร่ืองหมายเฉพาะตัวแลว จะทําใหเกิดความเสียหายแก
เครื่องชั่งตวงวัดนั้น การประทับหรือแสดงเครื่องหมายดังกลาวจะกระทําดวยวิธีอื่นแทนก็ได 

การประทับหรือแสดงเครื่องหมายเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให
เปนไปตามระเบียบของสํานักงานกลาง 

เครื่องหมายเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่ง ใหจดทะเบียนไวท่ีสํานักงานกลางหรือ
สํานักงานสาขาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และหามมิใหสํานักงานกลาง
และสํานักงานสาขารับจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัวที่เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมาย
เฉพาะตัวที่บุคคลอื่นไดแจงไวกอนแลวหรือที่มีลักษณะตองหามตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๑  ผูผลิตหรือผูซอมเครื่องชั่งตวงวัดจะขออนุญาตตออธิบดีหรือผูซึ ่ง

อธิบดีมอบหมาย เพ่ือใหผูผลิตหรือผูซอมเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองเคร่ืองชั่งตวงวัดท่ีตน
ผลิตหรือซอมก็ได 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกลาวใหกําหนดเวลาในการพิจารณา
อนุญาตไวดวย 

 
มาตรา ๔๒  ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ตองตรวจสอบและใหคํารับรอง

เครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซอมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีสํานักงานกลางกําหนด 
 
มาตรา ๔๓  ใบอนุญาตใหใชไดภายในระยะเวลาที่ระบุไวในใบอนุญาต แตตอง

ไมเกินคราวละหาปนับแตวันออกใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต 
ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอแลวใหทําการตามใบอนุญาตตอไปไดจนกวา
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายจะสั่งไมตออายุใบอนุญาตนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๔  ในกรณีที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไมออกใบอนุญาต หรือส่ัง

ไมตออายุใบอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายแจงการไม
ออกใบอนุญาตหรือสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
กอนมีคําวินิจฉัยอุทธรณในกรณีสั่งไมตออายุใบอนุญาต รัฐมนตรีมีอํานาจส่ัง

อนุญาตใหทําการตามใบอนุญาตไปพลางกอนไดเมื่อมีคําขอของผูอุทธรณ 
 
มาตรา ๔๕  ใบอนุญาตใหใชไดเฉพาะตัวผูรับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๔๖  ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือ

ตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่กําหนดในกฎกระทรวง อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจส่ัง
พักใชใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไมเกินเกาสิบวัน 

 
มาตรา ๔๗  ผูรับใบอนุญาตผูใดตองคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดวาไดกระทํา

ความผิดตามมาตรา ๗๔ หรือฝาฝนคําสั่งพักใชใบอนุญาต อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมี
อํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 

ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดสอง
ปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
มาตรา ๔๘  คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปน

หนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนญุาตไม
ยอมรับคําส่ัง ใหปดคําส่ังดังกลาวไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ สถานท่ีผลิตหรือซอมเคร่ืองช่ัง
ตวงวัดของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําส่ัง 

 
มาตรา ๔๙  ผูถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ หรือเพิกถอนใบอนุญาต

ตามมาตรา ๔๗ มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง 
รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังใหยกอุทธรณหรือแกไขคําส่ังของอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายได 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
กอนมีคําวินิจฉัยอุทธรณ รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังอนุญาตใหทําการตามใบอนุญาตไป

พลางกอนไดเมื่อมีคําขอของผูอุทธรณ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๐  ถาใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในระหวางท่ีใบอนุญาตยังไมส้ิน
อายุ ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการสูญหาย
หรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๑  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวในที่

เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิตหรือซอมเครื่องชั่งตวงวัดของผูรับใบอนุญาตเวนแตอยู ใน
ระหวางการขอรับใบแทนใบอนญุาตตามมาตรา ๕๐ 

 
หมวด ๕ 

อํานาจหนาท่ีของนายตรวจชั่งตวงวัด 
   

 
มาตรา ๕๒  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหนายตรวจชั่งตวงวัดมีอํานาจ 
(๑) เขาไปในสถานท่ีผลิต สถานท่ีขาย หรือสถานที่เก็บเครื่องชั่งตวงวัดหรือ

สินคาหีบหอชนิดที่รัฐมนตรีกําหนดใหผูบรรจุตองปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ ในระหวางเวลาทําการ
เพื่อตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดหรือสินคาหีบหอนั้น 

(๒) เขาไปในสถานท่ีใดๆ เพื่อตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดที่ใชในกิจการดังระบุไว
ในมาตรา ๒๕ 

(๓) คนสถานท่ีหรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตนิี้ หรือที่เปนความผิดตามมาตรา ๒๗๐ หรือมาตรา ๒๗๑ แหง
ประมวลกฎหมายอาญา ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการงาน 
และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาไดจะมีการยักยาย ซุกซอน หรอื
ทําลายเคร่ืองช่ังตวงวัด หรือสินคาหีบหอที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด และการคนในเวลา
ดังกลาวขางตนยังไมแลวเสร็จจะกระทําตอไปก็ได 

(๔) ยึดหรืออายัดเครื่องชั่งตวงวัดหรือสินคาหีบหอที่เกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดท่ีบัญญัติไวใน (๓) 

ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) นายตรวจชั่งตวงวัดจะนํา
ขาราชการหรือลูกจางในสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาไปชวยปฏิบัติงานดวยก็ได 

 
มาตรา ๕๓  เคร่ืองช่ังตวงวัดท่ียึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๕๒ (๔) หากปรากฏ

วาไมจําเปนตองใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดี ใหสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา
สงคืนหรือถอนการอายัดเครื่องชั่งตวงวัดนั้นภายในสามสิบวันนับแตวนัท่ียึดหรืออายัด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เครื่องชั่งตวงวัดที่ยึดไวตามวรรคหนึ่ง ถาพนักงานอัยการส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี 
หรือศาลไมพิพากษาใหริบและผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดขอรับคืนภายในกําหนดหนึ่ง
รอยย่ีสิบวันนับแตวันท่ีมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีหรือวันท่ีมีคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี ให
ตกเปนของกรมการคาภายใน*และใหจัดการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

เครื่องชั่งตวงวัดที่อายัดไวตามวรรคหนึ่ง ถาพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี
หรือศาลไมพิพากษาใหริบ ใหนายตรวจชั่งตวงวัดถอนการอายัดโดยมิชักชา 

 
มาตรา ๕๔  สินคาหีบหอท่ียึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๕๒ (๔) นายตรวจชั่งตวง

วัดมีอํานาจส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองแกไขหีบหอนั้นใหถูกตอง หรือจะสั่งใหทําลายหีบหอ
ของสินคานั้นแลวคืนสินคาใหแกเจาของหรือผูครอบครองก็ได 

ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายตรวจชัง่ตวงวัด
ตามวรรคหนึ่ง นายตรวจชั่งตวงวัดมีอํานาจทําลายหีบหอของสินคานั้น แลวคืนสินคาใหแกเจาของ
หรือผูครอบครอง โดยเจาของหรือผูครอบครองเปนผูเสียคาใชจายในการคืนสินคานั้นแตในกรณี
ทําลายหีบหอแลว ถาสินคานั้นโดยสภาพไมอาจคืนไดจะแจงใหเจาของหรือผูครอบครองถาย
สินคาจากหีบหอนั้นแลว นําสินคาคืนไปภายในเวลาท่ีกําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันที่แจง หากเจาของหรือผูครอบครองไมปฏิบัติตาม ใหสินคานั้นตกเปนของกรมการคาภายใน*
และใหจัดการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๕๕  เครื่องชั่งตวงวัดหรือสินคาหีบหอท่ียึดไวตามมาตรา ๕๒ (๔) ถา

ขณะยึดไมปรากฏเจาของหรือผูครอบครองและไมมีผูใดมาแสดงตนเปนเจาของหรือผูครอบครอง
ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ียึด ใหตกเปนของกรมการคาภายใน*และใหจัดการตามระเบียบที่
อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๕๖  สินคาหีบหอท่ียึดไวตามมาตรา ๕๒ (๔) ถาเปนของเสียงายหรือถา

เก็บรักษาไวจะเปนการเสี่ยงตอความเสียหาย หรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกินสมควร 
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายจะจัดการขายหรือจําหนายสินคาหีบหอนั้นกอนถึงกําหนดตาม
มาตรา ๕๕ ก็ได ไดเงินเปนจํานวนสุทธิเทาใดใหยึดไวแทนสินคาหีบหอนั้น 

การขายหรือจําหนายสินคาหีบหอตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๗  ในกรณีที่นายตรวจชั่งตวงวัดตรวจพบเครื่องชั่งตวงวัดที่ไมถูกตอง
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเครื่องชั่งตวงวัดที่ความ
เที่ยงของเครื่องผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง นายตรวจช่ังตวงวัดมี
อํานาจทําลายเครื่องหมายคํารับรองและทําเครื่องหมายหามใชเครื่องชั่งตวงวัดนั้นจนกวาจะไดมี
การแกไขใหถูกตองและนําไปใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหคํารับรองใหม หรือยึดเครื่อง
ชั่งตวงวัดนั้นแลวนําสงสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา 

เครื่องชั่งตวงวัดที่ยึดไวตามวรรคหนึ่ง หรือเครื่องชั่งตวงวัดที่ไมปรากฏเจาของ
หรือผูครอบครอง หากเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ียึด 
ใหเครื่องชั่งตวงวัดนั้นตกเปนของกรมการคาภายใน* และใหจัดการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
หากเจาของหรือผูครอบครองมาขอรับเครื่องชั่งตวงวัดนั้นคืนภายในกําหนด ใหสํานักงานกลาง
หรือสํานักงานสาขาคืนเครื่องชั่งตวงวัดใหแกเจาของหรือผูครอบครองเพื่อนําไปแกไขใหถูกตอง 
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด แตถาสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาพิจารณา
เห็นวาเครื่องชั่งตวงวัดนั้นไมสามารถแกไขใหถูกตองไดหรือมีสภาพไมสมควรจะใชเปนเครื่องชั่ง
ตวงวัดตอไป ก็ใหตกเปนของกรมการคาภายใน*และใหจัดการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๕๘  ในการปฏิบัติหนาที่ของนายตรวจชั่งตวงวัดตามมาตรา ๕๒ ให

บุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
มาตรา ๕๙  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ นายตรวจช่ังตวงวัดตอง

แสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 
บัตรประจําตัวนายตรวจชั่งตวงวัด ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖๐  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายตรวจช่ังตวงวัดเปน

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๖๑  เพื่อประโยชนในการจับกุมและปราบปรามผูกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหนายตรวจชั่งตวงวัดเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
หมวด ๖ 

สินคาหีบหอ 
   

 
มาตรา ๖๒  รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดชนิดของสินคาหีบหอที่ผูบรรจุตอง 
(๑) แสดงปริมาณของสินคาท่ีหีบหอ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) แสดงปริมาณของสินคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด หรอื 
(๓) บรรจุสินคาตามปริมาณที่กําหนด 
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหมีผลใชบังคับนับ

แตวันที่รัฐมนตรีกําหนด แตตองไมนอยกวาหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
 
มาตรา ๖๓  การแสดงปริมาณของสินคาตามมาตรา ๖๒ หรือที่ผูบรรจุแสดงไวที่

หีบหอตองแสดงใหถูกตองตรงกับปริมาณของสินคาในหีบหอ 
การแสดงปริมาณของสินคาที่หีบหอโดยคลาดเคลื่อนไมเกินอัตราเผื่อเหลือเผ่ือ

ขาดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ใหถือวาเปนการแสดงปริมาณที่ถูกตอง 
 
มาตรา ๖๔  บรรดาสินคาหีบหอที่นําเขามาในราชอาณาจักรที่แสดงปริมาณของ

สินคาตามมาตราช่ังตวงวัดของตางประเทศ ผูนําเขาตองแสดงปริมาณของสินคาตามมาตราชั่งตวง
วัดตามพระราชบัญญัตินี้ และตามวิธีการและอัตราเปรียบเทียบมาตราชั่งตวงวัดของตางประเทศ
กับมาตราชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัตินี้ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

การแสดงปริมาณของสินคาตามวรรคหนึ่ง ใหกระทํากอนรับมอบสินคาไปจาก
พนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เวนแตอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายจะอนุญาต
ใหกระทําภายหลังตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด 

 
หมวด ๗ 

เครื่องชั่งตวงวัดเพื่อการสงออก 
   

 
มาตรา ๖๕  ผูผลิตเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อการสงออกไปนอกราชอาณาจักรตอง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตและการสงออกซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 

บรรดาเครื่องชั่งตวงวัดที่ผลิตเพื่อการสงออกตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับการยกเวน
การใหคํารับรองตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ แตผูผลิตจะนําเคร่ืองช่ังตวงวัดดังกลาวมาให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหคํารับรองก็ได 

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๖  ผูใดใชมาตราชั่งตวงวัดอื่นนอกจากที่กําหนดในมาตรา ๙ ในการซื้อ 

ขายหรือจําหนายสินคา ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๗  ผูใดใชมาตราชั่งตวงวัด หรือทําการชั่งตวงวัดในการซื้อขายหรือ
จําหนายสินคา โดยไมปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาพันบาท 

 
มาตรา ๖๘  ผูใดประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๗ โดยไมมีหนงัสือรบัรองการ

ประกอบธุรกิจ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๙  ผูประกอบธุรกิจผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรอื

ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท 

 
มาตรา ๗๐  ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๘ 

หรือผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ 
วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๑  ในการประกอบธุรกิจการใหบริการชั่ง ตวงหรือวัด ถาผูประกอบ

ธุรกิจไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๗๒  ในการประกอบธุรกิจการใหบริการชั่ง ตวงหรือวัด ตามมาตรา ๑๗ 

ผูใดออกหนังสือแสดงผลการช่ัง ตวงหรือวัดอันเปนเท็จเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๓  ผูครอบครองเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยูกับที่ผูใดไมปฏิบัติตาม

มาตรา ๒๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๗๔  ผูใด 
(๑) ปลอมแปลงหรือแกไขเครื่องหมายคํารับรองหรือหนังสือสําคัญแสดงการให

คํารับรองของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา 
(๒) นําเครื่องหมายคํารับรองของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาจากเครื่อง

ชั่งตวงวัดเครื่องหนึ่งไปใชกับเครื่องชั่งตวงวัดอีกเครื่องหนึ่ง หรอื 
(๓) ลบเครื่องหมายของพนักงานเจาหนาที่ที่แสดงวาเครื่องหมายคํารับรองเดิม

ใชไมไดแลว 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินสองแสนแปดหมื่นบาท 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๕  ผูใดกระทําการใดๆ เพื่อใหเครื่องชั่งตวงวัดที่มีการใหคํารับรองตาม
มาตรา ๓๐ แสดงน้ําหนัก ปรมิาตร ปริมาณ หรอืหนวยใดๆ ผิดไปจากที่ไดรับการตรวจสอบความ
เที่ยงกับแบบมาตราเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามป และปรับไมเกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๗๖  ผูใดโดยรูวาไดมีการกระทําแกเครื่องชั่งตวงวัดอันเปนความผิดตาม

มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕ 
(๑) ขายหรือจําหนายหรือมีไวเพื่อขายหรือจําหนายซึ่งเครื่องชั่งตวงวัดนั้น หรอื 
(๒) ใชหรือมีไวเพื่อใชซึ่งเครื่องชั่งตวงวัดนั้นในกิจการตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง 
ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕ แลวแตกรณี 
 
มาตรา ๗๗  ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ผูใด นําเครื่องหมายคํารับรองหรือ

หนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาที่รับไปจากพนักงาน
เจาหนาที่ไปใชเพื่อใหการรับรองในระหวางถูกพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๘  ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ผูใด นําเครื่องหมายคํารับรองหรือ

หนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาที่รับไปจากพนักงาน
เจาหนาท่ีไปใชกับเคร่ืองช่ังตวงวัดท่ีตนเองมิไดผลิตหรือซอม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๙  ผูใดใชหรือมีเครื่องชั่งตวงวัดไวเพื่อใชในกิจการตามมาตรา ๒๕ 

วรรคหนึ่ง โดยรูวาเคร่ืองช่ังตวงวัดน้ันมีความเท่ียงผิดเกินอัตราเผ่ือเหลือเผื่อขาดตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

 
มาตรา ๘๐  ผูใด 
(๑) ถอน ทําลาย ทําใหเสียหายซ่ึงเคร่ืองหมายหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีนายตรวจช่ังตวงวัด

ทําไว เพื่อแสดงการยึดหรืออายัดตามมาตรา ๕๒ (๔) หรือ 
(๒) ถอน ทําลาย ทําใหเสียหายซ่ึงเคร่ืองหมายหามใชเครือ่งช่ังตวงวัดท่ี

นายตรวจชั่งตวงวัดทําไวตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง เวนแตจะกระทําโดยไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาท่ีแลว 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๑  ผูประกอบธุรกิจในการผลิต นําเขา ขาย หรือซอมเคร่ืองช่ังตวงวัด
ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรอืท้ัง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๒  ผูซ่ึงเกี่ยวของผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกนายตรวจชั่ง

ตวงวัดซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่ตามมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๘๓  ผูบรรจุผูใดฝาฝนประกาศของรัฐมนตรีที่กําหนดตามมาตรา ๖๒ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๘๔  ผูบรรจุผูใดบรรจุสินคาหีบหอโดยรูวาปริมาณของสินคาท่ีบรรจุใน

หีบหอไมถูกตองตามท่ีแสดงไวซ่ึงนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชนตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๕  ผูใดขายหรือจําหนายหรือมีไวเพื่อขายหรือจําหนายซึ่งสินคาหีบหอท่ี

แสดงปริมาณไว โดยรูวาปริมาณของสินคาที่บรรจุในหีบหอไมถูกตองตามที่แสดงไวซึ่งนาจะเกิด
ความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๖  ผูใดขายหรือมีไวเพ่ือขายซ่ึงสินคาหีบหอท่ีไมมีการแสดงปริมาณของ

สินคาตามมาตรา ๖๒ (๑) หรือมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๘๗  ผูนําเขาผูใดไมปฏิบัติตามวิธีการแสดงปริมาณของสินคาและอัตรา

เปรียบเทียบที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายกําหนดตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหา
พันบาท 

 
มาตรา ๘๘  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เปน

นิติบุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบคุคลน้ัน ตองรับโทษตามที่บัญญัติไว
สําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมในการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลนั้น 

 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๙  ถาเจาพนักงานตอไปนี้เห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษจําคุก 
หรือไมควรถูกฟองรอง สําหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือที่มีโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ใหมีอํานาจเปรียบเทียบ
ดังน้ี 

(๑) อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดในกรุงเทพมหานคร 
(๒) ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิด

ที่เกิดในจังหวัดอื่น 
เมื่อผูตองหาในชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับ

แตวันที่เปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ถาผูตองหาไมยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหดําเนินคดีตอไป 
 
มาตรา ๙๐  ในกรณีท่ีนายตรวจช่ังตวงวัดเปนผูจับกุมผูตองหาในความผิดท่ี

เปรียบเทียบไดตามพระราชบัญญัตินี้ และผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบ ถาผูตองหาหรือผูมี
ประโยชนเกี่ยวของรองขอ อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวา
ราชการจังหวัดมอบหมาย แลวแตกรณี จะปลอยผูตองหาชั่วคราวในระหวางรอการเปรียบเทียบ
หรือรอการชําระเงินคาปรับโดยมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันก็ได ท้ังนี้ ใหนําบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙๑  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดที่เปรียบเทียบ

ไดตามพระราชบัญญัตินี้ และผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองใหอธิบดี
หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย หรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายแลวแต
กรณี ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ และใหนํามาตรา ๙๐ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๙๒  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และคําส่ังท่ีออกตามบท

กฎหมายที่ใหยกเลิกตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัตนิี้ ใหคงใชไดตอไปเพียงเทาท่ีไมขัดหรือ
แยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ท้ังน้ี จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบหรือคําสั่งที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๙๓  บรรดาเครื่องชั่งตวงวัดที่มีการใหคํารับรองแลวตามพระราชบัญญัติ

มาตราชั่งตวงวัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ ใหถือวามีการใหคํารับรองตามพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บรรดาอาชญาบัตรที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พระพุทธศักราช 
๒๔๖๖ ใหถือเปนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๙๔  ผูใดประกอบธุรกิจการใหบริการชั่งตวงหรือวัดตามที่บัญญัติไวใน

มาตรา ๑๗ อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาประสงคจะประกอบธุรกิจดังกลาวตอไป 
ใหแจงการประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๗ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบญัญัตนิี้ใชบังคับ 
และเมื่อไดแจงการประกอบธุรกิจแลวใหถือวาผูนั้นไดรับหนังสือรับรองการประกอบธรุกิจตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑) การประกอบธุรกิจ 

(ก) การผลิต เคร่ืองช่ัง ปละ ๔,๐๐๐ บาท 
เคร่ืองตวง ปละ ๒,๐๐๐ บาท 
เครื่องวัด ปละ ๒,๐๐๐ บาท 

(ข) การนําเขา เคร่ืองช่ัง ปละ ๘,๐๐๐ บาท 
เคร่ืองตวง ปละ ๔,๐๐๐ บาท 
เครื่องวัด ปละ ๔,๐๐๐ บาท 

(ค) การขาย เคร่ืองช่ัง ปละ ๑,๐๐๐ บาท 
เคร่ืองตวง ปละ ๕๐๐ บาท 
เครื่องวัด ปละ ๕๐๐ บาท 

(ง) การซอม เคร่ืองช่ัง ปละ ๑,๐๐๐ บาท 
เคร่ืองตวง ปละ ๕๐๐ บาท 
เครื่องวัด ปละ ๕๐๐ บาท 

(จ) การใหบริการชั่ง  ปละ ๑,๐๐๐ บาท 
(ฉ) การใหบริการตวง ปละ ๕๐๐ บาท 
(ช) การใหบริการวัด ปละ ๕๐๐ บาท 

(๒) การตรวจสอบและการใหคํารับรองชั้นแรก 
เคร่ืองช่ัง 

(ก) เคร่ืองช่ัง 
แสดงน้ําหนักไมเกิน ๒๐ กิโลกรัม เคร่ืองละ ๒๐๐ บาท 
แสดงน้ําหนักเกิน ๒๐ กิโลกรมั 
แตไมเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม เคร่ืองละ ๕๐๐ บาท 
แสดงน้ําหนักเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม 
แตไมเกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม เคร่ืองละ ๑,๐๐๐ บาท 
แสดงน้ําหนักเกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม 
แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม เคร่ืองละ ๓,๐๐๐ บาท 
แสดงน้ําหนักเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม เคร่ืองละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

(ข) ตุมน้ําหนักและตุมถวง 
น้ําหนักไมเกิน ๑ กิโลกรัม ตุมละ ๕๐ บาท 
น้ําหนักเกิน ๑ กิโลกรัม 
แตไมเกิน ๑๐ กิโลกรัม ตุมละ ๑๐๐ บาท 
น้ําหนักเกิน ๑๐ กิโลกรัม   ตุมละ ๒๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เคร่ืองตวง 
แสดงปริมาตรไมเกิน ๑๐๐ ลิตร เคร่ืองละ ๕๐ บาท 
แสดงปริมาตรเกิน ๑๐๐ ลิตร 
แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร เคร่ืองละ ๕๐๐ บาท 
แสดงปริมาตรเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 
ใหเรียกเก็บ ๑,๐๐๐ ลิตรแรก ๕๐๐ บาท 
๑,๐๐๐ ลิตรตอไป ๑,๐๐๐ ลิตรละ ๑๐๐ บาท 
เศษของ ๑,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเทากับ 
๑,๐๐๐ ลิตร แตเม่ือรวมกันแลวไมเกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท 

เครื่องวัด 
(ก) เครื่องวัดความยาว 

แสดงความยาวไมเกิน ๑๐ เมตร เคร่ืองละ ๕๐ บาท 
แสดงความยาวเกิน ๑๐ เมตร  เคร่ืองละ ๒๐๐ บาท 
(ข) เครื่องวัดปริมาตร  เคร่ืองละ ๕,๐๐๐ บาท 
(ค) เครื่องวัดอยางอื่น  เคร่ืองละ ๓,๐๐๐ บาท 

(๓) การตรวจสอบและการใหคํารับรองชั้นหลัง รอยละหาสิบของคาธรรมเนียมตาม 
(๒) 
(๔) การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัด เทากับคาธรรมเนียมตาม (๒) 
(๕) การออกหนังสือรายงานผลการตรวจสอบ 

ความเท่ียงของเคร่ืองช่ังตวงวัด ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๖) ใบอนุญาตใหผูผลิตหรือผูซอม 

เปนผูตรวจสอบและใหคํารับรอง  ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๗) การตออายุใบอนุญาต เทากับคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

(๘) การออกใบแทนใบอนุญาต  ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีมาตราชั่งตวงวัดตามมาตรา ๙ 
   

 
ก. มาตราชั่งตวงวัดในระบบเมตริก 
 
(๑) หนวยมูลฐานของความยาวใหเปนเมตร คือ ความยาวของทางเดินของ

แสงในสุญญากาศในชวงเวลา ๑ ใน ๒๙๙,๗๙๒,๔๕๘ ของหนึ่งวินาที 
ใหจํานวนหนวยของความยาวเปนดังตอไปน้ี 

 
ชื่อ อัตรา อักษรยอ 

กิโลเมตร เทากับ พันเมตร กม. 
เฮกโตเมตร เทากับ รอยเมตร ฮม. 
เดคาเมตร เทากับ สิบเมตร ดคม. 
เมตร เทากับ หน่ึงเมตร ม. 
เดซิเมตร เทากับ หน่ึงในสิบของหน่ึงเมตร ดม. 
เซนติเมตร เทากับ หน่ึงในรอยของหน่ึงเมตร ซม. 
มิลลิเมตร เทากับ หน่ึงในพันของหน่ึงเมตร มม. 
ไมโครเมตร เทากับ หน่ึงในลานของหน่ึงเมตร มคม. 
 

(๒) หนวยของพ้ืนท่ีใหเปนตารางเมตร คือ พื้นที่ตารางเหลี่ยมมีดานกวางยาว
ดานละหนึ่งเมตร 

ใหจํานวนหนวยของพื้นที่เปนดังตอไปนี้ 
 

ชื่อ อัตรา อักษรยอ 
ตารางกิโลเมตร เทากับ ลานตารางเมตร กม.๒ 
ตารางเฮกโตเมตร เทากับ หมื่นตารางเมตร ฮม.๒ 
ตารางเดคาเมตร เทากับ รอยตารางเมตร ดคม.๒ 
ตารางเมตร เทากับ หน่ึงตารางเมตร ม.๒ 
ตารางเดซิเมตร เทากับ หน่ึงในรอยของหน่ึงตารางเมตร ดม.๒ 
ตารางเซนติเมตร เทากับ หน่ึงในหม่ืนของหน่ึงตารางเมตร ซม.๒ 
ตารางมิลลิเมตร เทากับ หนึ่งในลานของหนึ่งตารางเมตร มม.๒ 
 

(๓) หนวยของปริมาตรใหเปนลูกบาศกเมตร คือ ปริมาตรที่บรรจุอยูในลูกบาศก 
มีดานกวางยาวและสูงดานละหนึ่งเมตร 

ใหจํานวนหนวยของปริมาตรเปนดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ชื่อ อัตรา อักษรยอ 
ลูกบาศกกิโลเมตร เทากับ พันลานลูกบาศกเมตร กม.๓ 
ลูกบาศกเฮกโตเมตร เทากับ ลานลูกบาศกเมตร ฮม.๓ 
ลูกบาศกเดคาเมตร เทากับ พันลูกบาศกเมตร ดคม.๓ 
ลูกบาศกเมตร เทากับ หน่ึงลูกบาศกเมตร ม.๓ 
ลูกบาศกเดซิเมตร เทากับ หนึ่งในพันของหนึ่งลูกบาศกเมตร ดม.๓ 
ลูกบาศกเซนติเมตร เทากับ หน่ึงในลานของหน่ึงลูกบาศกเมตร ซม.๓ 
ลูกบาศกมิลลิเมตร เทากับ หน่ึงในพันลานของหน่ึงลูกบาศกเมตร มม.๓ 
 

(๔) หนวยของความจุใหเปนลิตร คือ ปริมาตรของน้ําบริสุทธิ์หนักหนึ่งกิโลกรัม 
ณ อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส เม่ือความกดบรรยากาศปกติ 

ใหจํานวนหนวยของความจุเปนดังตอไปนี้ 
 

ชื่อ อัตรา อักษรยอ 
กิโลลิตร เทากับ พันลิตร กล. 
เฮกโตลิตร เทากับ รอยลิตร ฮล. 
เดคาลิตร เทากับ สิบลิตร ดคล. 
ลิตร เทากับ หน่ึงลิตร ล. 
เดซิลิตร เทากับ หน่ึงในสิบของหน่ึงลิตร ดล. 
เซนติลิตร เทากับ หนึ่งในรอยของหนึ่งลิตร ซล. 
มิลลิลิตร เทากับ หน่ึงในพันของหน่ึงลิตร มล. 
เพื่อประโยชนในการแสดงปริมาตรใหถือวาหนึ่งลิตรเทากับหนึ่งลูกบาศกเดซิเมตร 
 

(๕) หนวยมูลฐานของมวลสารใหเปนกิโลกรัม คือ มวลสารซ่ึงเทากบัมวลสาร
แบบประถมระหวางประเทศของกิโลกรัม 

ใหจํานวนหนวยของมวลสารเปนดังตอไปนี้ 
 

ชื่อ อัตรา อักษรยอ 
เมตริกตัน เทากับ พันกิโลกรัม ต. 
เมตริกควินตัน เทากับ รอยกิโลกรัม ควต. 
กิโลกรัม เทากับ หนึ่งกิโลกรัม กก. 
เฮกโตกรัม เทากับ หนึ่งในสิบของหนึ่งกิโลกรัม ฮก. 
เดคากรัม เทากับ หนึ่งในรอยของหนึ่งกิโลกรัม ดคก. 
กรัม เทากับ หนึ่งในพันของหนึ่งกิโลกรัม ก. 
เดซิกรัม เทากับ หน่ึงในหม่ืนของหน่ึงกิโลกรัม ดก. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เซนติกรัม เทากับ หนึ่งในแสนของหนึ่งกิโลกรัม ซก. 
มิลลิกรัม เทากับ หน่ึงในลานของหน่ึงกิโลกรัม มก. 
ไมโครกรัม เทากับ หนึ่งในพันลานของหนึ่งกิโลกรัม มคก. 
เพื่อประโยชนในการแสดงน้ําหนัก ใหถือวาจํานวนหนวยของมวลสารแหงส่ิงใดเปนจํานวน

หนวยของน้ําหนักแหงสิ่งนั้น 
 

(๖) หนวยมูลฐานของเวลาใหเปนวินาที คือ ระยะเวลาเทากับ  
๙,๑๙๒,๖๓๑,๗๗๐ คาบของการแผรังสีท่ีสมนัยกับการเปลี่ยนระดับไฮเปอรไฟนสองระดับของ
อะตอมซีเซียม-๑๓๓ ในสถานะพื้นฐาน 

 
(๗) หนวยมูลฐานของกระแสไฟฟาใหเปนแอมแปร คือ ปริมาณของ

กระแสไฟฟา ซึ่งถารักษาใหคงที่อยูในตัวนําสองเสนที่มีความยาวอนันต มีพ้ืนท่ีภาคตัดขวางกลม
เล็กมากจนไมจําเปนตองคํานึงถึง และวางอยูคูขนานหางกันหนึ่งเมตรในสุญญากาศแลว จะทําให
เกิดแรงระหวางตัวนําทั้งสองเทากับ ๒ x ๑๐-๗ นิวตัน ตอความยาวหน่ึงเมตร 

 
(๘) หนวยมูลฐานของอุณหภูมิทางเทอรโมไดนามิกสใหเปนเคลวิน ซ่ึงเทากับ 

๑ ใน ๒๗๓.๑๖ ของอุณหภูมิทางเทอรโมไดนามิกสของจุดสามสภาวะของน้ํา 
หนวยเคลวินใหใชสําหรับแสดงชวงอุณหภูมิ หรือความแตกตางของอุณหภูมิ

ดวย 
ในกิจการทั้งปวง ใหใชหนวยอุณหภูมิเปนองศาเซลเซียสได 
อุณหภูมิเปนองศาเซลเซียสเทากับอุณหภูมิทางเทอรโมไดนามิกสลบดวย 

๒๗๓.๑๕ 
 
(๙) หนวยมูลฐานของปริมาณสารใหเปนโมล คือ ปริมาณสารของระบบท่ี

ประกอบดวยองคประกอบมูลฐาน ซึ่งมีจํานวนเทากับจํานวนอะตอมใน ๐.๐๑๒ กิโลกรมั ของ
คารบอน-๑๒ เม่ือใชโมลตองระบุองคประกอบมูลฐาน ซึ่งอาจจะเปนอะตอมโมเลกุล ไอออน
อิเล็กตรอน อนุภาคอื่นๆ หรือกลุมของอนุภาคตามที่กําหนด 

 
(๑๐) หนวยมูลฐานของความเขมแหงการสองสวางใหเปนแคนเดลา คือ 

ความเขมแหงการสองสวาง ในทิศทางท่ีกําหนดใหของแหลงกําเนิด ซึ่งแผรังสีเอกรงคดวยความถี่ 
๕๔๐ x ๑๐๑๒  เฮิรตซ  และมีความเขมแผรังสีในทิศทางนั้นเทากับ ๑ ใน ๖๘๓ วัตต ตอสเตอ
เรเดียน 

 
ข. มาตราชั่งตวงวัดในระบบประเพณีที่เทียบเขาหาระบบเมตริก 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) หนวยของความยาว 
ชื่อ อัตรา อักษรยอ 

เสน ใหเทากับ สี่สิบเมตร ส. 
วา ใหเทากับ สองเมตร ว. 
ศอก ใหเทากับ หน่ึงในสองของหน่ึงเมตร ศ. 
คืบ ใหเทากับ หน่ึงในส่ีของหน่ึงเมตร ค. 
 

(๒) หนวยของพ้ืนท่ี 
ชื่อ อัตรา อักษรยอ 

ไร ใหเทากับ พันหกรอยตารางเมตร ร. 
งาน ใหเทากับ สี่รอยตารางเมตร ง. 
ตารางวา ใหเทากับ ส่ีตารางเมตร ว๒ 
 

(๓) หนวยของความจุ 
ชื่อ อัตรา อักษรยอ 

เกวียนหลวง ใหเทากับ สองพันลิตร กว. 
บั้นหลวง ใหเทากับ พันลิตร บ. 
สัดหลวง ใหเทากับ ย่ีสิบลิตร ส. 
ทะนานหลวง ใหเทากับ หน่ึงลิตร ท. 
 

(๔) หนวยของน้ําหนัก 
ชื่อ อัตรา อักษรยอ 

หาบหลวง ใหเทากับ หกสิบกโิลกรัม ห. 
ช่ังหลวง ใหเทากับ หกรอยกรัม ช. 
กะรัตหลวง ใหเทากับ หนึ่งเมตริกกะรัตหรือยี่สิบเซนติกรัม กร. 
กะรัตหลวง ใหใชสําหรับอัญมณีเทานั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติมาตราชั่ง
ตวงวัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ ไดใชบังคับมานานแลว แมวาจะมีการแกไขเพิ่มเติมหลายครั้ง แต
บทบัญญัติบางประการยังไมเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวย
มาตราช่ังตวงวัดเสียใหม เพื่อลดมาตรการควบคุมของรัฐมาเปนการกํากับดูแลใหปฏิบัติตาม
กฎเกณฑที่เหมาะสม อันเปนการสงเสริมและใหความเปนธรรมแกผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่อง
ช่ังตวงวัดมากย่ิงข้ึน รวมทั้งเพื่อสงเสริมผูประกอบธุรกิจในการผลิตเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อการ
สงออกไปนอกราชอาณาจักร จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ดวงใจ/แกไข 
๖ ธ.ค. ๔๔ 

A+B(C) 
 

ปาจรีย/นิลวรรณ จัดทํา 
๑๖ พ.ค. ๔๖ 

 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 
 

มาตรา ๘๙  ในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.๒๕๔๒ ใหแกไขคําวา 
“กรมทะเบียนการคา” เปน “กรมการคาภายใน” และคําวา “อธิบดีกรมทะเบียนการคา” เปน 
“อธิบดีกรมการคาภายใน” 

 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัตดิังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย  ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
                                      
๒ รก.๒๕๔๕/๑๐๒ก/๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การโอนอํานาจหนาท่ี และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 

 
 


