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เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมาตราช่ังตวงวัด 
 พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ                
ของบุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ                 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ                         
แหงกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต                   
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
 (๑) พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ 
 (๒) พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
 (๓) พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. ๒๔๖๖ แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
 (๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๗๑ ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 (๕) พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “มาตราช่ังตวงวัด” หมายความวา หนวยท่ีกําหนดใหรูขนาดหรืออัตราเทียบสวนใด ๆ 
ของปริมาณตาง ๆ 
 “เครื่องช่ังตวงวัด” หมายความวา  เครื่องช่ัง เครื่องตวง และเครื่องวัด 
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 “เครื่องช่ัง” หมายความวา  เครื่องสําหรับใชช่ังแสดงน้ําหนัก และใหหมายความรวมถึง
ตุมน้ําหนักท่ีใชในการช่ังและสวนประกอบของเครื่องช่ังท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 “เครื่องตวง” หมายความวา  เครื่องท่ีมีลักษณะเปนภาชนะสําหรับใชตวงแสดงปริมาตร
ของส่ิงของ และใหหมายความรวมถึงสวนประกอบของเครื่องตวงท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 “เครื่องวัด” หมายความวา  เครื่องสําหรับใชวัดแสดงปริมาณหรือหนวยของส่ิงใด ๆ            
แตไมใชเครื่องช่ังหรือเครื่องตวง และใหหมายความรวมถึงสวนประกอบของเครื่องวัดท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 
 “การใหบริการช่ัง ตวง หรือวัด” หมายความวา  การประกอบธุรกิจรับทําการช่ัง ตวง 
หรือวัด สินคาของผูอ่ืนเพ่ือประโยชนในการซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนสินคาท่ีมีลักษณะการประกอบ
ธุรกิจตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 “สินคาหีบหอ” หมายความวา  สินคาท่ีไดบรรจุหรือมีส่ิงหุมหอซ่ึงเจตนาจะซ้ือ ขาย
หรือจําหนายกันตามปริมาณท่ีบรรจุหรือหุมหอไวนั้น ไมวาจะซ้ือ ขายหรือจําหนายส่ิงท่ีใชบรรจุ
หรือส่ิงหุมหอดวยหรือไมก็ตาม 
 “ผูบรรจ”ุ หมายความวา  ผูผลิตสินคาหีบหอ และใหหมายความรวมถึงผูนําเขามาใน
ราชอาณาจักรหรือผูแบงบรรจุซ่ึงสินคาหีบหอ แตท้ังนี้ไมรวมถึงผูแบงขายหรือจําหนายสินคาจาก
ส่ิงท่ีใชบรรจุหรือส่ิงหุมหอโดยมีเจตนามิใหเปนสินคาหีบหออีกตอไป 
 “สํานักงานกลาง” หมายความวา  สํานักงานกลางช่ังตวงวัด 
 “สํานักงานสาขา” หมายความวา  สํานักงานสาขาของสํานักงานกลาง 
 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา  ขาราชการพลเรือนซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งให                 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
 “นายตรวจช่ังตวงวัด” หมายความวา  ขาราชการพลเรือนซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งให
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “อธิบด”ี หมายความวา  อธิบดีกรมทะเบียนการคา 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให
มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและนายตรวจช่ังตวงวัด ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม
ไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้กับกําหนดกิจการอ่ืนและออกประกาศตามบทบัญญัติแหง              
พระราชบัญญัตินี้  
 กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

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

 มาตรา ๖ ใหจัดตั้งสํานักงานกลางช่ังตวงวัดขึ้นในกรมทะเบียนการคา กระทรวง
พาณิชย โดยมีอธิบดีกรมทะเบียนการคาเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานและมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
 (๑) เก็บรักษาแบบมาตราช่ังตวงวัด 
 (๒) ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจและใบอนุญาต 
 (๓) ตรวจสอบและใหคํารับรองเครื่องช่ังตวงวัด 
 (๔) จดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว 
 (๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๗ รัฐมนตรีมีอํานาจจัดตั้งสํานักงานสาขาขึ้นในทองท่ีท่ีเห็นสมควรและจะใหมี
เขตอํานาจตลอดถึงทองท่ีอ่ืนดวยก็ได 
 รัฐมนตรีจะกําหนดใหสํานักงานสาขามีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา ๖ ท้ังหมดหรือ             
บางสวนก็ได 
 การจัดตั้งสํานักงานสาขาตามวรรคหนึ่งและการกําหนดอํานาจหนาท่ีตามวรรคสอง                
ใหทําเปนประกาศโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๘ เครื่องช่ังและเครื่องตวงท่ีอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ ไดแกเครื่องช่ัง
และเครื่องตวงทุกชนิด เวนแตเครื่องช่ังและเครื่องตวงท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหยกเวน 
 เครื่องวัดท่ีอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ไดแกเครื่องวัดท่ีรัฐมนตรีกําหนด                        
ในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๙ การช่ัง การตวงและการวัดท้ังปวง ใหใชมาตราช่ังตวงวัดในระบบเมตริกหรือ
ในระบบประเพณีท่ีเทียบเขาหาระบบเมตริกตามท่ีกําหนดในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๑๐ ในการซ้ือขายหรือจําหนายสินคาใด ๆ ในทองท่ีใด ถารัฐมนตรีเห็นสมควร
ใหใชมาตราช่ังตวงวัดเฉพาะในระบบเมตริกตามมาตรา ๙ หรือใหกระทําโดยการช่ัง การตวงหรือ
การวัดอยางใดอยางหนึ่ง ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนด 
 ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๑๑ ในกรณีท่ีตองใชมาตราช่ังตวงวัดในระบบอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดในมาตรา ๙ 
หรือในกรณีท่ีตองใชเครื่องช่ังตวงวัดอยางอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๖ 
สําหรับในทางวิชาชีพหรือในทางวิทยาศาสตร  ใหใชมาตราช่ังตวงวัดในระบบนั้นหรือใหใช           
เครื่องช่ังตวงวัดนั้นไดเม่ือรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงรัฐมนตรีมอบหมายอนุญาต 
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หมวด ๒ 
แบบมาตราชั่งตวงวัด 
----------------------- 

 
 มาตรา ๑๒ เครื่องช่ังตวงวัดตองไดรับการตรวจสอบความเท่ียงกับแบบมาตราช่ังตวงวัด
ตามพระราชบัญญัตินี้  
 แบบมาตราช่ังตวงวัดตามวรรคหนึ่ง ใหเรียกช่ือยอวา “แบบมาตรา” และแบงออกเปน
แบบมาตราช้ันหนึ่ง แบบมาตราช้ันสอง และมาตราช้ันสาม 
 แบบมาตราช้ันหนึ่ง ไดแก แบบมาตราท่ีสํานักงานมาตราช่ังตวงวัดระหวางประเทศ
กําหนดใหใชหรือรับรองความเท่ียงแลว 
 แบบมาตราช้ันสอง ไดแก แบบมาตราท่ีไดตรวจสอบความเท่ียงกับแบบมาตรา                 
ช้ันหนึ่งแลว 
 แบบมาตราช้ันสาม ไดแก แบบมาตราท่ีไดตรวจสอบความเท่ียงกับแบบมาตรา                    
ช้ันสองแลว 
 มาตรา ๑๓ ใหรัฐมนตรีจัดใหมีแบบมาตราช้ันหนึ่งไวสําหรับใชตรวจสอบความเท่ียง
ของแบบมาตราช้ันสอง 
 ในกรณีท่ีไมอาจจัดหาแบบมาตราช้ันหนึ่งชนิดใดได ใหรัฐมนตรีจัดใหมีแบบมาตรา
ช้ันหนึ่งชนิดนั้นขึ้นไดตามท่ีเห็นสมควร และใหถือวาแบบมาตราท่ีรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นนั้นเปนแบบ
มาตราช้ันหนึ่ง 
 มาตรา ๑๔ ใหสํานักงานกลางจัดใหมีแบบมาตราช้ันสองไวสําหรับใชตรวจสอบความ
เท่ียงของแบบมาตราช้ันสาม 
 มาตรา ๑๕ ใหสํานักงานกลางและสํานักงานสาขาจัดใหมีแบบมาตราช้ันสามไว
สําหรับใชตรวจสอบความเท่ียงของเครื่องช่ังตวงวัด 
 

หมวด ๓ 
เคร่ืองชั่งตวงวัด 

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

 มาตรา ๑๖ ใหรัฐมนตรีกําหนดชนิดและลักษณะของเครื่องช่ังตวงวัด และรายละเอียด
วัสดุท่ีใชผลิตเครื่องช่ังตวงวัดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๑๗ ผูใดจะประกอบธุรกิจในการผลิต นําเขา ขาย ซอมเครื่องช่ังตวงวัดหรือ          
ใหบริการช่ัง ตวงหรือวัด ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และตองแจงตอ
พนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา ตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง และตรวจสอบวาถูกตองตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวงแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามแบบท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวงใหแกผูแจงภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับแจง 



 ๕

 ในกรณีท่ีการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงใหแกไขใหถูกตอง
ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดรับแจง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวัน          
นับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจออกคําส่ังใหการ
แจงตามวรรคหนึ่งเปนอันส้ินผล 
 ในกรณีท่ีผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนดตามวรรคสาม  ใหพนักงาน               
เจาหนาท่ีออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจใหแกผูแจงภายในสามวันนับแตวันท่ีไดรับแจง                    
ท่ีถูกตอง  
 ผูไดรับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตองเสียคาธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจ
ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๘  ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจสูญหายหรือถูกทําลาย                     
ใหผูประกอบธุรกิจยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจภายในสิบหาวันนับแต          
วันทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย 
 มาตรา ๑๙ ผูประกอบธุรกิจตองแสดงหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ หรือใบแทน
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจไวในท่ีเปดเผยซ่ึงเห็นไดงาย ณ สถานท่ีผลิต สํานักงานนําเขา 
สถานท่ีขาย สถานท่ีซอมเครื่องช่ังตวงวัด หรือสถานท่ีใหบริการช่ัง ตวงหรือวัด แลวแตกรณ ีเวนแต
อยูในระหวางการขอรับใบแทนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๘ 
 มาตรา ๒๐ ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีมีคําส่ังตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม ถาผูท่ีไดรับ
คําส่ังไมพอใจคําส่ังดังกลาว ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต
วันท่ีทราบคําส่ัง 
 ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณแลวแจง                
คําวินิจฉัยเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ 
 คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 
 มาตรา ๒๑ ผูประกอบธุรกิจตองประกอบกิจการใหถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  
ในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๒ ใหผูประกอบธุรกิจในการใหบริการช่ัง ตวงหรือวัดออกหนังสือแสดงผล
การช่ัง การตวงหรือการวัดใหแกผูขอรับบริการช่ัง ตวงหรือวัดทุกครั้ง ในหนังสือดังกลาวใหมี      
ลายมือช่ือผูควบคุมการช่ัง การตวงหรือการวัด พรอมท้ังระบุวัน เวลา และสถานท่ีท่ีทําการช่ัง ตวง 
หรือวัดดวย  
 มาตรา ๒๓ อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดขอปฏิบัติในการบํารุงรักษาเครื่องช่ังตวงวัด
และการใหบริการช่ัง ตวง หรือวัด  เพ่ือใหผูประกอบธุรกิจการใหบริการช่ัง ตวงหรือวัด หรือ             
ผูควบคุมการช่ังการตวงหรือการวัดถือปฏิบัต ิ
 ในกรณีท่ีมีการปฏิบัติผิดขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย
ส่ังเปนหนังสือใหทําการแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด 



 ๖

 มาตรา ๒๔ หามมิใหผูประกอบธุรกิจในการขายเครื่องช่ังตวงวัด ขายหรือจําหนาย
เครื่องช่ังตวงวัดท่ีไมมีการใหคํารับรองตามมาตรา ๓๐ หรือท่ีคํารับรองส้ินอายุแลวตามมาตรา ๓๓ 
เวนแตเครื่องช่ังตวงวัดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหยกเวนการใหคํารับรองตามมาตรา ๒๙                
วรรคสอง 
 มาตรา ๒๕ ในการซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนสินคากับผูอ่ืน หรือการใหบริการช่ัง ตวง
หรือวัดหรือการใชเครื่องช่ังตวงวัดเพ่ือประโยชนในการคํานวณคาตอบแทน คาภาษีอากรและ             
คาธรรมเนียม หามมิใหผูใดใชเครื่องช่ังตวงวัดท่ีไมมีการใหคํารับรองตามมาตรา ๓๐ หรือ                    
ท่ีคํารับรองส้ินอายุแลวตามมาตรา ๓๓ ไมวาจะเปนเครื่องช่ังตวงวัดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด         
ใหยกเวนการใหคํารับรองตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือไมก็ตาม 
 รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดขอปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องช่ังตวงวัดเพ่ือให
ผูใชเครื่องช่ังตวงวัดถือปฏิบัต ิ
 มาตรา ๒๖ ความเท่ียงของเครื่องช่ังตวงวัดท่ีใชในกิจการตามมาตรา ๒๕ ตองอยู              
ภายในอัตราเผ่ือเหลือเผ่ือขาดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๗ ในกรณีท่ีมีการเคล่ือนยายเครื่องช่ังตวงวัดชนิดติดตรึงอยูกับท่ีตามท่ี                  
รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และเปนเครื่องช่ังตวงวัดท่ีมีการใหคํารับรองแลว   
ใหผูครอบครองเครื่องช่ังตวงวัดมีหนังสือแจงตอสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาภายใน                
สิบหาวันนับแตวันท่ีติดตั้งเสร็จ เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบความเท่ียงของเครื่องช่ังตวงวัด
นั้นใหม  
 มาตรา ๒๘ ในกรณีท่ีผูผลิต ผูนําเขา ผูขาย ผูซอมเครื่องช่ังตวงวัดหรือผูใหบริการช่ัง 
ตวงหรือวัด เปล่ียนแปลงสถานท่ีผลิต สํานักงานนําเขา สถานท่ีขาย สถานท่ีซอมเครื่องช่ังตวงวัด
หรือสถานท่ีใหบริการช่ัง ตวงหรือวัด หรือมีสถานท่ีผลิต สํานักงานนําเขา สถานท่ีขาย สถานท่ีซอม
เครื่องช่ังตวงวัดหรือสถานท่ีใหบริการช่ัง ตวงหรือวัดหลายแหง ตองแจงการเปล่ียนแปลงหรือการ
ประกอบกิจการสําหรับสถานท่ีหรือสํานักงานนั้น ๆ ทุกแหง 
 ในกรณีท่ีผูผลิต ผูนําเขา ผูขาย ผูซอมเครื่องช่ังตวงวัดหรือผูใหบริการช่ังตวงหรือวัด          
มีสถานท่ีเก็บเครื่องช่ังตวงวัด ณ สถานท่ีอ่ืนนอกจากสถานท่ีผลิต สํานักงานนําเขา สถานท่ีขาย 
สถานท่ีซอมเครื่องช่ังตวงวัดหรือสถานท่ีใหบริการช่ัง ตวงหรือวัด ตองแจงสถานท่ีเก็บนั้นดวย            
ทุกแหง 
 

หมวด ๔ 
การใหคํารับรอง 

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

 มาตรา ๒๙ เครื่องช่ังตวงวัดตองไดรับการตรวจสอบและไดรับคํารับรองของพนักงาน
เจาหนาท่ี 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกเครื่องช่ังตวงวัดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดให

ยกเวนการใหคํารับรอง 



 ๗

 มาตรา ๓๐ การตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัด ใหดําเนินการโดยตรวจสอบเทียบกับ            
แบบมาตรา เม่ือตรวจสอบเห็นวาถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้  และกฎกระทรวงท่ีออกตาม         
พระราชบัญญัตินี้แลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีใหคํารับรอง 
 การใหคํารับรองใหกระทําโดยวิธีดังนี้ 
 (๑) ประทับหรือแสดงเครื่องหมายคํารับรองของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา                
ท่ีเครื่องช่ังตวงวัด และออกหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองประจําเครื่องช่ังตวงวัดทุกเครื่อง 
 (๒) ในกรณีเครื่องช่ังตวงวัดซ่ึงโดยสภาพไมสามารถประทับหรือแสดงเครื่องหมาย        
คํารับรองได หรือเม่ือประทับหรือแสดงเครื่องหมายคํารับรองแลวจะทําใหเกิดความเสียหายแก
เครื่องช่ังตวงวัดนั้น จะออกหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองอยางเดียวก็ได 
 ในกรณีท่ีเครื่องช่ังตวงวัดซ่ึงใชดวยกันเปนชุด จะออกหนังสือสําคัญแสดงการให                                         
คํารับรองรวมกันเปนฉบับเดียวก็ได 
 หนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองจะทําเปนแถบผนึกติดไวท่ีเครื่องช่ังตวงวัดก็ได 
 เครื่องหมายคํารับรองและหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองตามวรรคสอง ใหเปนไป
ตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๓๑ เพ่ือประโยชนในการพิจารณาใหคํารับรอง อธิบดีอาจขอใหสวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสํานักงาน หรือองคการช่ังตวงวัดของรัฐ               
ตางประเทศหรือระหวางประเทศ ตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัด และใหคํารับรองไดตามหลักเกณฑ   
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด และใหถือวาเปนการตรวจสอบเทียบกับแบบมาตราและการให
คํารับรองตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง  
 มาตรา ๓๒ คํารับรองเครื่องช่ังตวงวัดมีสองอยาง คํารับรองสําหรับเครื่องช่ังตวงวัด                
ท่ียังไมเคยใหคํารับรองมากอนใหเรียกวาคํารับรองช้ันแรก คํารับรองซํ้าภายหลังการใหคํารับรอง
ช้ันแรกแลวใหเรียกวาคํารับรองช้ันหลัง การใหคํารับรองช้ันแรกและการใหคํารับรองช้ันหลังนั้น
ความเท่ียงของเครื่องช่ังตวงวัดตองอยูภายในอัตราเผ่ือเหลือเผ่ือขาดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดในกฎกระทรวงหามการใหคํารับรองช้ันหลังสําหรับเครื่อง 
ช่ังตวงวัดชนิดใดก็ได 
 มาตรา ๓๓ คํารับรองสําหรับเครื่องช่ังตวงวัดชนิดใดใหมีอายุเทาใดใหกําหนด                 
ในกฎกระทรวง ในการใหคํารับรอง ใหพนักงานเจาหนาท่ีประทับหรือแสดงวันส้ินอายุของ                   
คํารับรองไวท่ีเครื่องช่ังตวงวัดและมีหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองสําหรับเครื่องช่ังตวงวัดนั้น 
 มาตรา ๓๔ ใหผูประกอบธุรกิจตอไปนี้นําเครื่องช่ังตวงวัดมาใหพนักงานเจาหนาท่ี
ตรวจสอบเพ่ือใหคํารับรองตามมาตรา ๓๐ ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๖ 
 (๑) ผูผลิตเครื่องช่ังตวงวัด เวนแตกรณีผลิตเพ่ือการสงออกตามมาตรา ๖๕ 
 (๒) ผูนําเขาเครื่องช่ังตวงวัดท่ีไมมีการใหคํารับรอง 
 (๓) ผูขายเครื่องช่ังตวงวัดท่ีไดเครื่องช่ังตวงวัดท่ีไมมีการใหคํารับรองมาไวในครอบครอง 
 (๔) ผูซอมเครื่องช่ังตวงวัด 
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 มาตรา ๓๕ ผูใดนําเครื่องช่ังตวงวัดท่ีมิใชเปนเครื่องช่ังตวงวัดท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดใหยกเวนตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง เขามาในราชอาณาจักร กอนรับมอบเครื่องช่ังตวงวัดนั้น
ไปจากพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยศุลกากรตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิ ธีการท่ี              
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 ในกรณีท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควร จะประกาศกําหนดใหผูนําเครื่องช่ังตวงวัดใดเขามา                
ในราชอาณาจักรโดยไมตองปฏิบัติตามวรรคหนึ่งก็ได 
 มาตรา ๓๖ การขอใหตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัดเพ่ือใหคํารับรองตามมาตรา ๓๔ ใหยื่น
คําขอตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา 
 ในกรณีตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๒) ใหยื่นคําขอกอนนําเครื่องช่ังตวงวัดออกจําหนาย
แตอยางชาตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีผลิตหรือรับมอบไปจากพนักงานเจาหนาท่ีตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากร 
 ในกรณีตามมาตรา ๓๔ (๓) ใหยื่นคําขอกอนนําเครื่องช่ังตวงวัดออกจําหนายแตอยาง
ชาตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีไดเครื่องช่ังตวงวัดมาไวในครอบครอง 
 ในกรณีตามมาตรา ๓๔ (๔) ใหยื่นคําขอกอนสงมอบเครื่องช่ังตวงวัดใหเจาของ  หรือ
กอนนําเครื่องช่ังตวงวัดออกจําหนาย แตอยางชาตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันซอมเสร็จ 
 ระยะเวลาท่ีกําหนดในมาตรานี้ ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจขยายได
ตามความจําเปนเม่ือมีคําขอ 
 มาตรา ๓๗ ผูครอบครองเครื่องช่ังตวงวัดท่ีไมมีการใหคํารับรองตองยื่นคําขอใหทําการ
ตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัดเพ่ือใหคํารับรองตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานกลางหรือสํานักงาน
สาขา  ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดเครื่องช่ังตวงวัดมาไวในครอบครอง 
 ระยะเวลาท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจขยายได
ตามความจําเปนเม่ือมีคําขอ 
 มาตรา ๓๘ ในกรณีเครื่องช่ังตวงวัดท่ีจะตองตรวจสอบติดตรึงกับท่ีหรือยากแกการ
เคล่ือนยาย หรือมีจํานวนมาก ผูยื่นคําขอจะขอใหพนักงานเจาหนาท่ีไปตรวจสอบนอกสถานท่ี 
สํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาก็ได โดยเสียคาทําการใหแกพนักงานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตาม
อัตราท่ีกําหนดในกฏกระทรวง และจายคาพาหนะเดินทางใหแกพนักงานเจาหนาท่ีเทาท่ีจําเปนและ
ใชจายไปจริง 
 มาตรา ๓๙ ในกรณีท่ีปรากฏวาเครื่องช่ังตวงวัดใดท่ีขอใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบ
เพ่ือใหคํารับรอง  เปนเครื่องช่ังตวงวัดท่ีไมถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงท่ีออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีเห็นวาพอจะแกไขใหถูกตองได ใหส่ังใหผูยื่นคําขอทํา
การแกไขใหถูกตองแลวตรวจสอบใหม 



 ๙

 ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีเห็นวาเครื่องช่ังตวงวัดนั้นไมสามารถแกไขใหถูกตองได
ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจทําลายเครื่องช่ังตวงวัดนั้น หรือทําอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือมิใหเครื่อง 
ช่ังตวงวัดนั้นใชไดตอไป ถาเครื่องช่ังตวงวัดนั้นมีเครื่องหมายคํารับรองประทับหรือแสดงอยูแลว 
ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจทําลายเครื่องหมายคํารับรองหรือประทับเครื่องหมายแสดงวา                  
คํารับรองเดิมใชไมไดแลว  
 เครื่องหมายแสดงวาคํารับรองเดิมใชไมไดแลว ใหกําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๔๐ ใหผูผลิต ผูนําเขาหรือผูซอมเครื่องช่ังตวงวัดมีเครื่องหมายเฉพาะตัว และ 
ใหประทับหรือแสดงเครื่องหมายนั้น ไวท่ีเครื่องช่ังตวงวัดกอนขอใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบ
เพ่ือใหคํารับรอง 
 ในกรณีท่ีเครื่องช่ังตวงวัดซ่ึงโดยสภาพไมสามารถประทับหรือแสดงเครื่องหมาย
เฉพาะตัวไดหรือเม่ือประทับหรือแสดงเครื่องหมายเฉพาะตัวแลว จะทําใหเกิดความเสียหายแก
เครื่องช่ังตวงวัดนั้น การประทับหรือแสดงเครื่องหมายดังกลาวจะกระทําดวยวิธีอ่ืนแทนก็ได 
 การประทับหรือแสดงเครื่องหมายเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไป
ตามระเบียบของสํานักงานกลาง 
 เครื่องหมายเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่ง ใหจดทะเบียนไวท่ีสํานักงานกลางหรือสํานักงาน
สาขาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และหามมิใหสํานักงานกลางและ                
สํานักงานสาขารับจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัวท่ีเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายเฉพาะตัว              
ท่ีบุคคลอ่ืนไดแจงไวกอนแลวหรือท่ีมีลักษณะตองหามตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
 มาตรา ๔๑ ผูผลิตหรือผูซอมเครื่องช่ังตวงวัดจะขออนุญาตตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดี
มอบหมายเพ่ือใหผูผลิตหรือผูซอมเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองเครื่องช่ังตวงวัดท่ีตนผลิต              
หรือซอมก็ได 
 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข              
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกลาวใหกําหนดเวลาในการพิจารณาอนุญาต                  
ไวดวย 
 มาตรา ๔๒ ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ตองตรวจสอบและใหคํารับรองเครื่อง              
ช่ังตวงวัดท่ีตนผลิตหรือซอมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีสํานักงานกลางกําหนด 
 มาตรา ๔๓ ใบอนุญาตใหใชไดภายในระยะเวลาท่ีระบุไวในใบอนุญาต แตตองไมเกิน
คราวละหาปนับแตวันออกใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหยื่น          
คําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ เม่ือไดยื่นคําขอแลวใหทําการตามใบอนุญาตตอไปไดจนกวาอธิบดี
หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะส่ังไมตออายุใบอนุญาตนั้น 
 การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ               
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



 ๑๐

 มาตรา ๔๔ ในกรณีท่ีอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายไมออกใบอนุญาต หรือส่ังไมตอ
อายุใบอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี    
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือของอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายแจงการไมออก           
ใบอนุญาตหรือส่ังไมตออายุใบอนุญาต 
 คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 
 กอนมีคําวินิจฉัยอุทธรณในกรณีส่ังไมตออายุใบอนุญาต รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังอนุญาต
ใหทําการตามใบอนุญาตไปพลางกอนไดเม่ือมีคําขอของผูอุทธรณ 
 มาตรา ๔๕ ใบอนุญาตใหใชไดเฉพาะตัวผูรับใบอนุญาต 
 มาตรา ๔๖ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตาม
เง่ือนไขในการอนุญาตท่ีกําหนดในกฎกระทรวง อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไมเกินเกาสิบวัน 
 มาตรา ๔๗ ผูรับใบอนุญาตผูใดตองคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิด
ตามมาตรา ๗๔ หรือฝาฝนคําส่ังพักใชใบอนุญาต อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจ                     
ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 
 ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดสองป                   
นับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 มาตรา ๔๘ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจง
ใหผูรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไมพบตัวผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ัง             
ใหปดคําส่ังดังกลาวไวในท่ีเปดเผยซ่ึงเห็นไดงาย ณ สถานท่ีผลิตหรือซอมเครื่องช่ังตวงวัดของผูรับ         
ใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตไดทราบคําส่ังนั้นแลวตั้งแตวันท่ีปดคําส่ัง   
 มาตรา ๔๙ ผูถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ 
มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบคําส่ัง รัฐมนตรีมีอํานาจ
ส่ังใหยกอุทธรณหรือแกไขคําส่ังขออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายได 
 คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 
 กอนมีคําวินิจฉัยอุทธรณ รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังอนุญาตใหทําการตามใบอนุญาตไป
พลางกอนไดเม่ือมีคําขอของผูอุทธรณ 
 มาตรา ๕๐ ถาใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในระหวางท่ีใบอนุญาตยังไมส้ินอายุ 
ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีทราบการสูญหายหรือ
ถูกทําลายดังกลาว 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทวง 



 ๑๑

 มาตรา ๕๑ ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผย
ซ่ึงเ ห็นไดง าย  ณ สถานท่ีผลิตหรือซอมเครื่ อง ช่ังตวงวัดของผูรับใบอนุญาต เวนแตอยู                              
ในระหวางการขอรับใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๐ 
 

หมวด ๕ 
อํานาจหนาที่ของนายตรวจชั่งตวงวัด 

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

 มาตรา ๕๒ ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหนายตรวจช่ังตวงวัดมีอํานาจ 
 (๑) เขาไปในสถานท่ีผลิต สถานท่ีขาย หรือสถานท่ีเก็บเครื่องช่ังตวงวัดหรือสินคา            
หีบหอชนิดท่ีรัฐมนตรีกําหนดใหผูบรรจุตองปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ ในระหวางเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบ
เครื่องช่ังตวงวัดหรือสินคาหีบหอนั้น 
 (๒) เขาไปในสถานท่ีใด ๆ เพ่ือตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัดท่ีใชในกิจการดังระบุไว              
ในมาตรา ๒๕ 
 (๓) คนสถานท่ีหรือยานพาหนะใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือท่ีเปนความผิดตามมาตรา ๒๗๐ หรือมาตรา ๒๗๑ แหงประมวลกฎหมาย
อาญา ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการงาน และกรณีมีเหตุ          
อันควรเช่ือไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาไดจะมีการยักยาย ซุกซอน หรือทําลายเครื่อง          
ช่ังตวงวัด หรือสินคาหีบหอท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิด และการคนในเวลาดังกลาวขางตน 
ยังไมแลวเสร็จจะกระทําตอไปก็ได 
 (๔) ยึดหรืออายัดเครื่องช่ังตวงวัดหรือสินคาหีบหอท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิด 
ท่ีบัญญัติไวใน (๓)  
 ในการปฏิบัติหนาท่ีตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) นายตรวจช่ังตวงวัดจะนําขาราชการ
หรือลูกจางในสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาไปชวยปฏิบัติงานดวยก็ได 
 มาตรา ๕๓ เครื่องช่ังตวงวัดท่ียึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๕๒ (๔) หากปรากฏวา             
ไมจําเปนตองใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดี ใหสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาสงคืน
หรือถอนการอายัดเครื่องช่ังตวงวัดนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันท่ียึดหรืออายัด 
 เครื่องช่ังตวงวัดท่ียึดไวตามวรรคหนึ่ง ถาพนักงานอัยการส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี หรือ
ศาลไมพิพากษาใหริบและผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดขอรับคืนภายในกําหนดหนึ่งรอย     
ยี่สิบวันนับแตวันท่ีมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีหรือวันท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด แลวแตกรณี ใหตกเปน
ของกรมทะเบียนการคาและใหจัดการตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 
 เครื่องช่ังตวงวัดท่ีอายัดไวตามวรรคหนึ่ง ถาพนักงานอัยการส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี            
หรือศาลไมพิพากษาใหริบ ใหนายตรวจช่ังตวงวัดถอนการอายัดโดยมิชักชา 



 ๑๒

 มาตรา ๕๔ สินคาหีบหอท่ียึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๕๒ (๔) นายตรวจช่ังตวงวัด                
มีอํานาจส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองแกไขหีบหอนั้นใหถูกตอง หรือจะส่ังใหทําลายหีบหอของ
สินคานั้นแลวคืนสินคาใหแกเจาของหรือผูครอบครองก็ได  
 ในกรณีท่ีเจาของหรือผูครอบครองไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายตรวจช่ังตวงวัดตาม
วรรคหนึ่งนายตรวจช่ังตวงวัดมีอํานาจทําลายหีบหอของสินคานั้น แลวคืนสินคาใหแกเจาของหรือ             
ผูครอบครอง โดยเจาของหรือผูครอบครองเปนผูเสียคาใชจายในการคืนสินคานั้น แตในกรณีทําลาย
หีบหอแลว ถาสินคานั้นโดยสภาพไมอาจคืนได จะแจงใหเจาของหรือผูครอบครองถายสินคาจาก
หีบหอนั้นแลวนําสินคาคืนไปภายในเวลาท่ีกําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีแจง 
หากเจาของหรือผูครอบครองไมปฏิบัติตาม  ใหสินคานั้นตกเปนของกรมทะเบียนการคาและให
จัดการตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 
 มาตรา ๕๕ เครื่องช่ังตวงวัดหรือสินคาหีบหอท่ียึดไวตามมาตรา ๕๒ (๔) ถาขณะยึด
ไมปรากฏเจาของหรอืผูครอบครองและไมมีผูใดมาแสดงตนเปนเจาของหรือผูครอบครองภายใน
เกาสิบวันนับแตวันท่ียึด ใหตกเปนของกรมทะเบียนการคาและใหจัดการตามระเบียบท่ีอธิบดี
กําหนด 
 มาตรา ๕๖  สินคาหีบหอท่ียึดไวตามมาตรา ๕๒ (๔) ถาเปนของเสียงายหรือ                 
ถาเก็บรักษาไวจะเปนการเส่ียงตอความเสียหาย หรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกินสมควร 
อธิบดีหรือผู ซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะจัดการขายหรือจําหนายสินคาหีบหอนั้นกอนถึงกําหนด               
ตามมาตรา ๕๕ ก็ได ไดเงินเปนจํานวนสุทธิเทาใดใหยึดไวแทนสินคาหีบหอนั้น  
 การขายหรือจําหนายสินคาหีบหอตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบท่ีอธิบดี
กําหนด 
 มาตรา ๕๗ ในกรณีท่ีนายตรวจช่ังตวงวัดตรวจพบเครื่องช่ังตวงวัดท่ีไมถูกตองตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเครื่องช่ังตวงวัดท่ีความเท่ียง
ของเครื่องผิดเกินอัตราเผ่ือเหลือเผ่ือขาดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง นายตรวจช่ังตวงวัดมีอํานาจ
ทําลายเครื่องหมายคํารับรองและทําเครื่องหมายหามใชเครื่องช่ังตวงวัดนั้นจนกวาจะไดมีการแกไข
ใหถูกตองและนําไปใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือใหคํารับรองใหม หรือยึดเครื่องช่ังตวงวัด
นั้นแลวนําสงสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา 
 เครื่องช่ังตวงวัดท่ียึดไวตามวรรคหนึ่ง หรือเครื่องช่ังตวงวัดท่ีไมปรากฏเจาของหรือ             
ผูครอบครองหากเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ียึด                 
ใหเครื่องช่ังตวงวัดนั้นตกเปนของกรมทะเบียนการคา และใหจัดการตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 
หากเจาของหรือผูครอบครองมาขอรับเครื่องช่ังตวงวัดนั้นคืนภายในกําหนด ใหสํานักงานกลางหรือ
สํานักงานสาขาคืนเครื่องช่ังตวงวัดใหแกเจาของหรือผูครอบครองเพ่ือนําไปแกไขใหถูกตอง ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีกําหนดแตถาสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาพิจารณาเห็นวา



 ๑๓ 

เครื่องช่ังตวงวัดนั้นไมสามารถแกไขใหถูกตองไดหรือมีสภาพไมสมควรจะใชเปนเครื่องช่ังตวงวัด
ตอไป ก็ใหตกเปนของกรมทะเบียนการคาและใหจัดการตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 
 มาตรา ๕๘ ในการปฏิบัติหนาท่ีของนายตรวจช่ังตวงวัดตามมาตรา ๕๒ ใหบุคคลซ่ึง
เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 มาตรา ๕๙ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ นายตรวจช่ังตวงวัดตองแสดง
บัตรประจําตัวตอบุคคลซ่ึงเกี่ยวของ 
 บัตรประจําตัวนายตรวจช่ังตวงวัด  ใหเปนไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๖๐ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนายตรวจช่ังตวงวัดเปน                  
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา ๖๑  เ พ่ือประโยชนในการจับกุมและปราบปรามผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหนายตรวจช่ังตวงวัดเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย                  
วิธีพิจารณาความอาญา 
 

หมวด ๖ 
สินคาหีบหอ 

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

 มาตรา ๖๒ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดชนิดของสินคาหีบหอท่ีผูบรรจุตอง 
 (๑) แสดงปริมาณของสินคาท่ีหีบหอ 
 (๒) แสดงปริมาณของสินคาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด หรือ 
 (๓) บรรจุสินคาตามปริมาณท่ีกําหนด 
 ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหมีผลใชบังคับนับแต
วันท่ีรัฐมนตรีกําหนด แตตองไมนอยกวาหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๖๓ การแสดงปริมาณของสินคาตามมาตรา ๖๒ หรือท่ีผูบรรจุแสดงไวท่ีหีบหอ
ตองแสดงใหถูกตองตรงกับปริมาณของสินคาในหีบหอ 
 การแสดงปริมาณของสินคาท่ีหีบหอโดยคลาดเคล่ือนไมเกินอัตราเผ่ือเหลือเผ่ือขาด
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ใหถือวาเปนการแสดงปริมาณท่ีถูกตอง 
 มาตรา ๖๔ บรรดาสินคาหีบหอท่ีนําเขามาในราชอาณาจักรท่ีแสดงปริมาณของสินคา
ตามมาตราช่ังตวงวัดของตางประเทศ  ผูนําเขาตองแสดงปริมาณของสินคาตามมาตราช่ังตวงวัดตาม
พระราชบัญญัตินี้ และตามวิธีการและอัตราเปรียบเทียบมาตราช่ังตวงวัดของตางประเทศกับมาตรา
ช่ังตวงวัดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด  



 ๑๔ 

 การแสดงปริมาณของสินคาตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําก  อนรับมอบสินคาไปจาก
พนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เวนแตอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะอนุญาต
ใหกระทําภายหลังตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนด 
 

หมวด ๗ 
เคร่ืองชั่งตวงวัดเพ่ือการสงออก 

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

 มาตรา ๖๕ ผูผลิตเครื่องช่ังตวงวัดเพ่ือการสงออกไปนอกราชอาณาจักรตองปฏิบัติ         
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการผลิตและการสงออกซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนด                   
ในราชกิจจานุเบกษา 
 บรรดาเครื่องช่ังตวงวัดท่ีผลิตเพ่ือการสงออกตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับการยกเวนการให
คํารับรองตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ แตผูผลิตจะนําเครื่องช่ังตวงวัดดังกลาวมาใหพนักงาน
เจาหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือใหคํารับรองก็ได 
 

หมวด ๘ 
บทกําหนดโทษ 

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

 มาตรา ๖๖ ผูใดใชมาตราช่ังตวงวัดอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดในมาตรา ๙ ในการซ้ือ ขาย
หรือจําหนายสินคา ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 มาตรา ๖๗ ผูใดใชมาตราช่ังตวงวัด หรือทําการช่ังตวงวัดในการซ้ือขายหรือจําหนาย
สินคาโดยไมปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 มาตรา ๖๘ ผูใดประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๗ โดยไมมีหนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๖๙ ผูประกอบธุรกิจผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือผูรับ                    
ใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 มาตรา ๗๐ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๘ หรือผูใด
ฝาฝนมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 มาตรา ๗๑ ในการประกอบธุรกิจในการใหบริการช่ัง ตวงหรือวัด ถาผูประกอบธุรกิจ
ไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 



 ๑๕

 มาตรา ๗๒ ในการประกอบธุรกิจการใหบริการช่ัง ตวงหรือวัด ตามมาตรา ๑๗             
ผูใดออกหนังสือแสดงผลการช่ัง ตวงหรือวัดอันเปนเท็จเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด            
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๗๓ ผูครอบครองเครื่องช่ังตวงวัดชนิดติดตรึงอยูกับท่ีผูใดไมปฏิบัติตาม        
มาตรา ๒๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 
 มาตรา ๗๔ ผูใด 
 (๑) ปลอมแปลงหรือแกไขเครื่องหมายคํารับรองหรือหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรอง
ของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา 
 (๒) นําเครื่องหมายคํารับรองของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาจากเครื่อง                     
ช่ังตวงวัดเครื่องหนึ่งไปใชกับเครื่องช่ังตวงวัดอีกเครื่องหนึ่ง หรือ 
 (๓) ลบเครื่องหมายของพนักงานเจาหนาท่ีท่ีแสดงวาเครื่องหมายคํารับรองเดิมใชไมไดแลว  
 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินสองแสนแปดหม่ืนบาท 
 มาตรา ๗๕ ผูใดกระทําการใด ๆ เพ่ือใหเครื่องช่ังตวงวัดท่ีมีการใหคํารับรองตาม   
มาตรา ๓๐ แสดงน้ําหนัก ปริมาตร ปริมาณ หรือหนวยใด ๆ ผิดไปจากท่ีไดรับการตรวจสอบความ
เท่ียงกับแบบมาตราเกินอัตราเผ่ือเหลือเผ่ือขาดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามป และปรับไมเกินหนึ่งแสนสองหม่ืนบาท  
 มาตรา ๗๖ ผูใดโดยรูวาไดมีการกระทําแกเครือ่งช่ังตวงวัดอันเปนความผิดตามมาตรา ๗๔ 
หรือมาตรา ๗๕ 
 (๑) ขายหรือจําหนายหรือมีไวเพ่ือขายหรือจําหนายซ่ึงเครื่องช่ังตวงวัดนั้น หรือ 
 (๒) ใชหรือมีไวเพ่ือใชซ่ึงเครื่องช่ังตวงวัดนั้นในกิจการตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง 
 ตองระวางโทษตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕ แลวแตกรณ ี
 มาตรา ๗๗ ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ผูใด นําเครื่องหมายคํารับรองหรือหนังสือ
สําคัญแสดงการใหคํารับรองของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาท่ีรับไปจากพนักงานเจาหนาท่ี
ไปใชเพ่ือใหการรับรอง ในระหวางถูกพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๗๘ ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ผูใด นําเครื่องหมายคํารับรองหรือหนังสือ
สําคัญแสดงการใหคํารับรองของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาท่ีรับไปจากพนักงานเจาหนาท่ี
ไปใชกับเครื่องช่ังตวงวัดท่ีตนเองมิไดผลิตหรือซอม ตองระวางโทษจําคกุไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินส่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๗๙ ผูใดใชหรือมีเครื่องช่ังตวงวัดไวเพ่ือใชในกิจการตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง 
โดยรูวาเครื่องช่ังตวงวัดนั้นมีความเท่ียงผิดเกินอัตราเผ่ือเหลือเผ่ือขาดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  



 ๑๖

 มาตรา ๘๐ ผูใด  
 (๑) ถอน ทําลาย ทําใหเสียหายซ่ึงเครื่องหมายหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีนายตรวจช่ังตวงวัดทําไว
เพ่ือแสดงการยึดหรืออายัดตามมาตรา ๕๒ (๔) หรือ 
 (๒) ถอน ทําลาย ทําใหเสียหายซ่ึงเครื่องหมายหามใชเครื่องช่ังตวงวัดท่ีนายตรวจ                 
ช่ังตวงวัดทําไวตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง เวนแตจะกระทําโดยไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีแลว  
 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๘๑ ผูประกอบธุรกิจในการผลิต นําเขา ขาย หรือซอมเครื่องช่ังตวงวัดผูใดฝาฝน
มาตรา ๓๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๘๒ ผูซ่ึงเกี่ยวของผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกนายตรวจช่ังตวงวัด 
ซ่ึงปฏิบัติการตามหนาท่ีตามมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 มาตรา ๘๓ ผูบรรจุผูใดฝาฝนประกาศของรัฐมนตรีท่ีกําหนดตามมาตรา ๖๒ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๘๔ ผูบรรจุผูใดบรรจุสินคาหีบหอโดยรู ู วาปริมาณของสินคาท่ีบรรจุในหีบหอ
ไมถูกตองตามท่ีแสดงไวซ่ึงนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชนตองระวางโทษจําคุก         
ไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๘๕ ผูใดขายหรือจําหนายหรือมีไวเพ่ือขายหรือจําหนายซ่ึงสินคาหีบหอท่ีแสดง
ปริมาณไวโดยรูวาปริมาณของสินคาท่ีบรรจุในหีบหอไมถูกตองตามท่ีแสดงไวซ่ึงนาจะเกิดความ
เสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๘๖ ผูใดขายหรือมีไวเพ่ือขายซ่ึงสินคาหีบหอท่ีไมมีการแสดงปริมาณของสินคา
ตามมาตรา ๖๒ (๑) หรือมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 มาตรา ๘๗ ผูนําเขาผูใดไมปฏิบัติตามวิธีการแสดงปริมาณของสินคาและอัตรา           
เปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามวิธีการหรือเง่ือนไข               
ท่ีอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายกําหนดตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกิน            

หาพันบาท 
 มาตรา ๘๘ ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน                   
นิติบุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไว 
สําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมในการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลนั้น 



 ๑๗

 มาตรา ๘๙ ถาเจาพนักงานตอไปนี้เห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก หรือ         
ไมควรถูกฟองรอง สําหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือท่ีมี               
โทษจําคุกไม เกินหกเดือน หรือปรับไม เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ใหมีอํานาจ                       
เปรียบเทียบดังนี้  
 (๑) อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย สําหรับความผิดท่ีเกดิในกรุงเทพมหานคร 
 (๒) ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิดท่ีเกิด
ในจังหวัดอ่ืน 
 เม่ือผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
เปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ถาผูตองหาไมยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ                  
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหดําเนินคดีตอไป 
 มาตรา ๙๐ ในกรณีท่ีนายตรวจช่ังตวงวัดเปนผูจับกุมผูตองหาในความผิดท่ีเปรียบเทียบ
ไดตามพระราชบัญญัตินี้ และผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบ ถาผูตองหาหรือผูมีประโยชน                 
เกี่ยวของรองขอ อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายหรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูซ่ึงผูวาราชการ
จังหวัดมอบหมายแลวแตกรณี จะปลอยผูตองหาช่ัวคราวในระหวางรอการเปรียบเทียบหรือรอการ
ชําระเงินคาปรับโดยมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันก็ได ท้ังนี้ ใหนําบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๙๑ ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดท่ีเปรียบเทียบไดตาม
พระราชบัญญัตินี้ และผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหอธิบดีหรือ               
ผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายหรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมอบหมายแลวแตกรณี
ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ และใหนํามาตรา ๙๐ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
 

บทเฉพาะกาล 
------------------- 

 
 มาตรา ๙๒ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และคําส่ังท่ีออกตามบทกฎหมายท่ี
ใหยกเลิกตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหคงใชไดตอไปเพียงเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําส่ังท่ีออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 



 ๑๘

 มาตรา ๙๓ บรรดาเครื่องช่ังตวงวัดท่ีมีการใหคํารับรองแลวตามพระราชบัญญัติมาตรา
ช่ังตวงวัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ ใหถือวามีการใหคํารับรองตามพระราชบัญญัตินี ้
 บรรดาอาชญาบัตรท่ีออกตามพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ 
ใหถือเปนหนงัสือรับรองการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี ้
 มาตรา ๙๔  ผูใดประกอบธุรกิจการใหบริการช่ัง ตวงหรือวัดตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๗ 
อยูแลวในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาประสงคจะประกอบธุรกิจดังกลาวตอไป ใหแจงการ
ประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๗ ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และ                 
เม่ือไดแจงการประกอบธุรกิจแลวใหถือวาผูนั้นไดรับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตาม               
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
               ชวน  หลีกภัย 
              นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๖ ตอนท่ี ๒๙ ก ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ 
 



 ๑๙ 

อัตราคาธรรมเนียม 
 

 (๑) การประกอบธุรกิจ 
  (ก) การผลิต เครื่องช่ัง ปละ ๔,๐๐๐ บาท 
   เครื่องตวง ปละ ๒,๐๐๐ บาท 
   เครื่องวัด ปละ ๒,๐๐๐ บาท 
  (ข) การนําเขา เครื่องช่ัง ปละ ๘,๐๐๐ บาท 
   เครื่องตวง ปละ ๔,๐๐๐ บาท 
   เครื่องวัด ปละ ๔,๐๐๐ บาท 
  (ค) การขาย เครื่องช่ัง ปละ ๑,๐๐๐ บาท 
   เครื่องตวง ปละ     ๕๐๐ บาท 
   เครื่องวัด ปละ     ๕๐๐ บาท 
  (ง) การซอม เครื่องช่ัง ปละ ๑,๐๐๐ บาท 
   เครื่องตวง ปละ    ๕๐๐ บาท 
   เครื่องวัด ปละ    ๕๐๐ บาท 
  (จ) การใหบริการช่ัง  ปละ  ๑,๐๐๐ บาท 
  (ฉ) การใหบริการตวง  ปละ     ๕๐๐ บาท 
  (ช) การใหบริการวัด  ปละ    ๕๐๐ บาท 
 
 (๒) การตรวจสอบและการใหคํารับรองชั้นแรก 

  เคร่ืองชั่ง 
  (ก) เครื่องช่ัง 
   แสดงน้ําหนักไมเกิน ๒๐ กิโลกรัม  เครื่องละ    ๒๐๐ บาท 

   แสดงน้ําหนักเกิน ๒๐ กิโลกรัม   
   แตไมเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม  เครื่องละ     ๕๐๐ บาท 

   แสดงน้ําหนักเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม 
   แตไมเกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม  เครื่องละ  ๑,๐๐๐ บาท 
   แสดงน้ําหนักเกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม   
   แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรมั  เครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท 
   แสดงน้ําหนักเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม  เครื่องละ     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 
 



 ๒๐

  เคร่ืองตวง 
   แสดงปริมาตรไมเกิน ๑๐๐ ลิตร  เครื่องละ         ๕๐ บาท 

   แสดงปริมาตรเกิน ๑๐๐ ลิตร     
   แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร   เครื่องละ     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 

  เคร่ืองวัด 
  (ก) เครื่องวัดความยาว 
   แสดงความยาวไมเกิน ๑๐ เมตร  เครื่องละ      ๕๐ บาท 

   แสดงความยาวเกิน ๑๐ เมตร  เครื่องละ   ๒๐๐ บาท 
  (ข) เครื่องวดัปริมาตร   เครื่องละ ๕,๐๐๐ บาท 
  (ค) เครื่องวัดอยางอ่ืน   เครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (๓) การตรวจสอบและการใหคํารับรองชั้นหลัง รอยละหาสิบของคาธรรมเนียม 
      ตาม (๒) 

 
 (๔) การตรวจสอบความเที่ยงของเคร่ืองชั่งตวงวัด เทากับคาธรรมเนียมตาม (๒) 

 
 (๕) การออกหนังสือรายงานผลการตรวจสอบ 
        ความเที่ยงของเคร่ืองชั่งตวงวัด  ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

 
 (๖) ใบอนุญาตใหผูผลิตหรือผูซอม 
        เปนผูตรวจสอบและใหคํารับรอง  ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
 (๗) การตออายุใบอนุญาต  เทากับคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

  
 (๘) การออกใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ     ๑๐๐ บาท 

  
 



 ๒๑

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

 
 ก. มาตราชั่งตวงวัดในระบบเมตริก 
  (๑) หนวยมูลฐานของความยาวใหเปนเมตร คือ ความยาวของทางเดินของแสง           
ในสุญญากาศชวงเวลา ๑ ใน ๒๙๙,๗๙๒,๔๕๘ ของหนึ่งวินาที 

  ใหจํานวนหนวยของความยาวเปนดังตอไปนี ้
ช่ือ อัตรา อักษรยอ 

กิโลเมตร เทากับ  พันเมตร กม. 
เฮกโตเมตร เทากับ  รอยเมตร ฮม. 
เดคาเมตร เทากับ สิบเมตร ดคม. 
เมตร เทากับ หนึ่งเมตร ม. 
เดซิเมตร เทากับ หนึ่งในสิบของหนึ่งเมตร ดม. 
เซนติเมตร เทากับ หนึ่งในรอยของหนึ่งเมตร ซม. 
มิลลิเมตร เทากับ หนึ่งในพันของหนึ่งเมตร มม. 
ไมโครเมตร เทากับ  หนึ่งในลานของหนึ่งเมตร มคม. 

 
  (๒) หนวยของพ้ืนท่ีใหเปนตารางเมตร คือ พ้ืนท่ีตารางเหล่ียมมีดานกวางยาวดานละ

หนึ่งเมตร 
  ใหจํานวนหนวยของพ้ืนท่ีเปนดังตอไปนี ้

ช่ือ อัตรา อักษรยอ 
ตารางกิโลเมตร เทากับ  ลานตารางเมตร กม.๒ 
ตารางเฮกโตเมตร เทากับ  หม่ืนตารางเมตร ฮม.๒ 
ตารางเดคาเมตร เทากับ รอยตารางเมตร ดคม.๒ 
ตารางเมตร เทากับ หนึ่งตารางเมตร ม.๒ 
ตารางเดซิเมตร เทากับ หนึ่งในรอยของหนึ่งตารางเมตร ดม.๒ 
ตารางเซนติเมตร เทากับ หนึ่งในหม่ืนของหนึ่งตารางเมตร ซม.๒ 
ตารางมิลลิเมตร เทากับ หนึ่งในลานของหนึ่งตารางเมตร มม.๒ 

 
 

 



 ๒๒

  (๓) หนวยของปริมาตรใหเปนลูกบาศกเมตร คือ ปริมาตรท่ีบรรจุอยูในลูกบาศก               
มีดานกวางยาวและสูงดานละหนึ่งเมตร 

  ใหจํานวนหนวยของปริมาตรเปนดังตอไปนี้  
ช่ือ อัตรา อักษรยอ 

ลูกบาศกกิโลเมตร เทากับ  พันลานลูกบาศกเมตร กม.๓ 
ลูกบาศกเฮกโตเมตร เทากับ  ลานลูกบาศกเมตร ฮม.๓ 
ลูกบาศกเดคาเมตร เทากับ พันลูกบาศกเมตร ดคม.๓ 
ลูกบาศกเมตร เทากับ หนึ่งลูกบาศกเมตร ม.๓ 
ลูกบาศกเดซิเมตร เทากับ หนึ่งในพันของหนึ่งลูกบาศกเมตร ดม.๓ 
ลูกบาศกเซนติเมตร เทากับ หนึ่งในลานของหนึ่งลูกบาศกเมตร ซม.๓ 
ลูกบาศกมิลลิเมตร เทากับ หนึ่งในพันลานของหนึ่งลูกบาศกเมตร มม.๓ 

 
  (๔) หนวยของความจุใหเปนลิตร คือ ปริมาตรของน้ําบริสุทธ์ิหนักหนึ่งกิโลกรัม ณ 
อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส เม่ือความกดบรรยากาศปกต ิ
  ใหจํานวนหนวยของความจุเปนดังตอไปนี้  

ช่ือ อัตรา อักษรยอ 
กิโลลิตร เทากับ  พันลิตร กล. 
เฮกโตลิตร เทากับ  รอยลิตร ฮล. 
เดคาลิตร เทากับ สิบลิตร ดคล. 
ลิตร เทากับ หนึ่งลิตร ล. 
เดซิลิตร เทากับ  หนึ่งในสิบของหนึ่งลิตร ดล. 
เซนติลิตร เทากับ  หนึ่งในรอยของหนึ่งลิตร ซล. 
มิลลิลิตร เทากับ  หนึ่งในพันของหนึ่งลิตร มล. 

เพ่ือประโยชนในการแสดงปริมาตรใหถือวาหนึ่งลิตรเทากับหนึ่งลูกบาศกเดซิเมตร 
  
  (๕) หนวยมูลฐานของมวลสารใหเปนกิโลกรัม คือ มวลสารซ่ึงเทากับมวลสาร                 
แบบประถมระหวางประเทศของกิโลกรัม 
  ใหจํานวนหนวยของมวลสารเปนดังตอไปนี ้

ช่ือ อัตรา อักษรยอ 
เมตริกตัน เทากับ  พันกิโลกรัม ต. 
เมตริกควินตัน เทากับ  รอยกิโลกรัม ควต. 
กิโลกรัม เทากับ หนึ่งกิโลกรัม กก. 



 ๒๓

เฮกโตกรัม เทากับ  หนึ่งในสิบของหนึ่งกิโลกรัม ฮก. 
เดคากรัม เทากับ  หนึ่งในรอยของหนึ่งกิโลกรัม ดคก. 
กรัม เทากับ หนึ่งในพันของหนึ่งกิโลกรัม ก. 
เดซิกรัม เทากับ หนึ่งในหม่ืนของหนึ่งกิโลกรัม ดก. 
เซนติกรัม เทากับ หนึ่งในแสนของหนึ่งกิโลกรัม ซก. 
มิลลิกรัม เทากับ หนึ่งในลานของหนึ่งกิโลกรัม มก. 
ไมโครกรัม เทากับ หนึ่งในพันลานของหนึ่งกิโลกรัม มคก. 

 เพ่ือประโยชนในการแสดงน้ําหนัก ใหถือวาจํานวนหนวยของมวลสารแหงส่ิงใดเปนจํานวน
หนวยของน้ําหนักแหงส่ิงนั้น  

  
   (๖) หนวยมูลฐานของเวลาใหเปนวินาที คือ ระยะเวลาเทากับ ๙,๑๙๒,๖๓๑,๗๗๐ 
คาบของการแผรังสีท่ีสมนัยกับการเปล่ียนระดับไฮเปอรไฟนสองระดับของอะตอมซีเซียม – ๑๓๓                     
ในสถานะพ้ืนฐาน  
 
   (๗) หนวยมูลฐานของกระแสไฟฟาใหเปนแอมแปร คือ ปริมาณของกระแสไฟฟา 
ซ่ึงถารักษาใหคงท่ีอยูในตัวนําสองเสนท่ีมีความยาวอนันต มีพ้ืนท่ีภาคตัดขวางกลมเล็กมากจนไม
จําเปนตองคํานึงถึง และวางอยูคูขนานหางกันหนึ่งเมตรในสุญญากาศแลว จะทําใหเกิดแรงระหวาง
ตัวนําท้ังสองเทากับ ๒x๑๐-๗ นิวตันตอความยาวหนึ่งเมตร 
 
  (๘) หนวยมูลฐานของอุณหภูมิทางเทอรโมไดนามิกสใหเปนเคลวินซ่ึงเทากับ ๑                   
ใน ๒๗๓.๑๖ ของอุณหภูมิทางเทอรโมไดนามิกสของจุดสามสภาวะของน้ํา 
  หนวยเคลวินใหใชสําหรับแสดงชวงอุณหภูมิ หรือความแตกตางของอุณหภูมิดวย 
  ในกิจการท้ังปวง ใหใชหนวยอุณหภูมิเปนองศาเซลเซียสได 
  อุณหภูมิเปนองศาเซลเซียสเทากับอุณหภูมิทางเทอรโมไดนามิกสลบดวย ๒๗๓.๑๕ 
 
  (๙) หนวยมูลฐานของปริมาณสารใหเปนโมล คือ ปริมาณสารของระบบท่ี
ประกอบดวยองคประกอบมูลฐาน ซ่ึงมีจํานวนเทากับจํานวนอะตอมใน ๐.๐๑๒ กิโลกรัม ของ
คารบอน –๑๒ เม่ือใชโมลตองระบุองคประกอบมูลฐาน ซ่ึงอาจจะเปนอะตอมโมเลกุล ไอออน 
อิเล็กตรอน อนุภาคอ่ืน ๆ หรือกลุมของอนุภาคตามท่ีกําหนด 
 



 ๒๔

  (๑๐) หนวยมูลฐานของความเขมแหงการสองสวางใหเปนแคนเดลา คือ ความเขม
แหงการสองสวางในทิศทางท่ีกําหนดใหของแหลงกําเนิด ซ่ึงแผรังสีเอกรงคดวยความถ่ี ๕๔๐ x
๑๐๑๒ เฮิรตซ และมีความเขมแผรังสีในทิศทางนั้นเทากับ ๑ ใน ๖๘๓ วัตต ตอสเตอเรดียน 
 
 ข. มาตราชั่งตวงวัดในระบบประเพณีที่เทียบเขาหาระบบเมตริก 
 
  (๑) หนวยของความยาว 

ช่ือ อัตรา อักษรยอ 
เสน ใหเทากับ  ส่ีสิบเมตร ส. 
วา ใหเทากับ  สองเมตร ว. 
ศอก ใหเทากับ หนึ่งในสองของหนึ่งเมตร ศ. 
คืบ ใหเทากับ หนึ่งในส่ีของหนึ่งเมตร ค. 

 
  (๒) หนวยของพ้ืนท่ี 

ช่ือ อัตรา อักษรยอ 
ไร ใหเทากับ  พันหกรอยตารางเมตร ร. 
งาน ใหเทากับ  ส่ีรอยตารางเมตร ง. 
ตารางวา ใหเทากับ ส่ีตารางเมตร ว.๒ 

 
  (๓) หนวยของความจุ 

ช่ือ อัตรา อักษรยอ 
เกวียนหลวง ใหเทากับ  สองพันลิตร กว. 
บ้ันหลวง ใหเทากับ  พันลิตร บ. 
สัดหลวง ใหเทากบั ยี่สิบลิตร ส. 
ทะนานหลวง ใหเทากับ หนึ่งลิตร ท. 

 
  (๔) หนวยของน้ําหนัก 

ช่ือ อัตรา อักษรยอ 
หาบหลวง ใหเทากับ  หกสิบกิโลกรัม ห. 
ช่ังหลวง ใหเทากับ  หกรอยกรัม ช. 
กะรัตหลวง ใหเทากับ หนึ่งเมตริกกะรัตหรือยี่สิบเซนติกรัม กร. 
กะรัตหลวง  ใหใชสําหรับอัญมณีเทานั้น  



 ๒๕

 
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พระพุทธศักราช 
๒๔๖๖ ไดใชบังคับมานานแลว แมวาจะมีการแกไขเพิ่มเติมหลายคร้ัง แตบทบัญญัติบางประการยังไมเหมาะสมกับ       
สภาวการณปจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมาตราชั่งตวงวัดเสียใหม เพื่อลดมาตรการควบคุมของรัฐมาเปน                
การกํากับดูแลใหปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีเหมาะสม อันเปนการสงเสริมและใหความเปนธรรมแกผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
เคร่ืองชั่งตวงวัดมากยิ่งข้ึน รวมท้ังเพื่อสงเสริมผูประกอบธุรกิจในการผลิตเคร่ืองชั่งตวงวัดเพื่อการสงออกไปนอก              
ราชอาณาจักร จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 


