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พระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๗

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด
จึง ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบั ญ ญัติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ าแนะนํ า และยิน ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ม าตราชั่ ง ตวงวั ด (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๗”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า “คณะกรรมการ” ระหว่างบทนิยามคําว่า “ผู้บรรจุ” และ
“สํานักงานกลาง” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
“ “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการชั่งตวงวัด”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายตรวจชั่งตวงวัด ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา
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ท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย ม กํ า หนดกิ จ การอื่ น และออกประกาศตามบทบั ญ ญั ติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘ เครื่องชั่งและเครื่องตวงที่อ ยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้แก่เครื่องชั่งและ
เครื่องตวงทุกชนิด เว้นแต่เครื่องชั่งและเครื่องตวงที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด
ให้ยกเว้น
เครื่ อ งวั ด ที่ อ ยู่ ใ นบั ง คั บ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ด้ แ ก่ เ ครื่ อ งวั ด ที่ รั ฐ มนตรี โ ดยคํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการประกาศกําหนด”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ ในการซื้อขายหรือจําหน่ายสินค้าใด ๆ ในท้องที่ใด ถ้ารัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ใช้มาตราชั่งตวงวัดเฉพาะในระบบเมตริกตามมาตรา ๙ หรือให้กระทําโดย
การชั่ง การตวง หรือการวัดอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจ
ประกาศกําหนด
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ต้องใช้มาตราชั่งตวงวัดในระบบอื่นนอกจากที่กําหนดในมาตรา ๙ หรือ
ในกรณีที่ต้องใช้เครื่องชั่งตวงวัดอย่างอื่นนอกจากที่กําหนดในประกาศตามมาตรา ๑๖ สําหรับในทางวิชาชีพ
หรือในทางวิทยาศาสตร์ ให้ใช้มาตราชั่งตวงวัดในระบบนั้นหรือให้ใช้เครื่องชั่งตวงวัดนั้นได้เมื่อรัฐมนตรี
หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายอนุญาต”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๑/๑ คณะกรรมการชั่งตวงวัด มาตรา ๑๑/๑
มาตรา ๑๑/๒ มาตรา ๑๑/๓ มาตรา ๑๑/๔ มาตรา ๑๑/๕ มาตรา ๑๑/๖ และมาตรา ๑๑/๗
แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
“หมวด ๑/๑
คณะกรรมการชั่งตวงวัด
มาตรา ๑๑/๑ ให้มีคณะกรรมการชั่งตวงวัดประกอบด้วยปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ
ผู้แ ทนสํ า นั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ผู้ แ ทนสํ า นัก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์อุ ต สาหกรรม
ผู้แ ทนสถาบันมาตรวิ ท ยาแห่ ง ชาติ และผู้ ท รงคุณ วุ ฒิไ ม่เ กิ น แปดคนซึ่ งรั ฐ มนตรี แ ต่ง ตั้ง จากผู้มี ค วามรู้
ด้านมาตรวิทยาหรือมีประสบการณ์ด้านการชั่ง การตวง หรือการวัด เป็นกรรมการ
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ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการของสํานักงานกลางหนึ่งคน
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งละหนึ่งคน
มาตรา ๑๑/๒ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๖
มาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓
(๒) กําหนดสถาบันหรือองค์การชั่งตวงวัดของรัฐบาลต่างประเทศหรือระหว่างประเทศที่ให้
การรับรองเอกสารแสดงต้นแบบของเครื่องชั่งตวงวัดที่จะผลิตหรือนําเข้าตามมาตรา ๒๑/๑
(๓) เสนอแผนและมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและการกํากับดูแลการชั่งตวงวัด
(๔) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือประกาศ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๑/๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี
แต่จะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ แต่ ยั ง มิ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
จนกว่ า จะได้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ขึ้ น ใหม่ แต่ ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ เ กิ น หกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ นั้ น
พ้นจากตําแหน่ง
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระหรือในกรณีที่รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งแทนหรือให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทนหรือซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๑๑/๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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มาตรา ๑๑/๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑/๖ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ให้นําความในมาตรา ๑๑/๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑/๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๑/๒ หรือมาตรา ๑๑/๖ คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการอาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง คําอธิบายหรือความเห็นหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดชนิดและลักษณะของ
เครื่องชั่งตวงวัด และรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องชั่งตวงวัด”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคห้าของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผู้ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจต้องเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
และค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๙/๑ มาตรา ๑๙/๒ และมาตรา ๑๙/๓
แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๑๙/๑ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ชําระค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๗
ภายในเวลาที่กําหนด หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๔ ให้อธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งพักใช้หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
และจะต้องไม่เกินสองครั้งในเหตุอย่างเดียวกัน
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถูกสั่งพักใช้หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจต้องหยุดประกอบธุรกิจตาม
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนั้น และในระหว่างถูกสั่งพักใช้หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจจะขอรับ
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้
มาตรา ๑๙/๒ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
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(๑) ประกอบธุรกิจในระหว่างถูกสั่งพักใช้หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
(๒) เคยถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ห นั ง สื อ รั บ รองการประกอบธุ ร กิ จ ตามมาตรา ๑๙/๑ มาแล้ ว สองครั้ ง
และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจอีก
(๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ หรือ
(๔) ต้อ งคํ าพิ พ ากษาถึ งที่ สุด ว่ ากระทํ าความผิด ตามมาตรา ๗๒ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕
มาตรา ๗๕/๑ มาตรา ๗๖ หรือมาตรา ๘๐
ผู้ถูกสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจจะขอรับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจอีกได้
เมื่อพ้นกําหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ แต่ผู้ที่เคยถูกสั่งเพิกถอน
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจมาแล้วสองครั้งไม่ว่าด้วยเหตุใดจะขอรับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
อีกไม่ได้
มาตรา ๑๙/๓ ในการพิ จ ารณาสั่ ง พั ก ใช้ ห รื อ เพิ ก ถอนหนั ง สื อ รั บ รองการประกอบธุ ร กิ จ
ตามมาตรา ๑๙/๑ หรือมาตรา ๑๙/๒ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจ
และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงและแสดงหลักฐานประกอบคําชี้แจงของตนตามสมควร
คําสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจให้ทําเป็นหนังสือพร้อมทั้งระบุเหตุผล
ในการออกคําสั่งและแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือโดยวิธีให้บุคคลนําไปส่ง
ในกรณีที่ได้แจ้งคําสั่งตามวรรคสองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจ
ได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมื่อครบกําหนดสิบห้าวัน
นับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อน
หรือหลังจากวันนั้น
ในกรณีที่ได้แจ้งคําสั่งตามวรรคสองโดยวิธีให้บุคคลนําไปส่ง ถ้าไม่พบตัวผู้ประกอบธุรกิจหรือ
ผู้ประกอบธุรกิจไม่ยอมรับคําสั่ง ให้ปิดคําสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบธุรกิจ และให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจได้รับแจ้งคําสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ปิดคําสั่ง”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ผู้ประกอบธุรกิจต้องประกอบกิจการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน”
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวั ด
พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๒๑/๑ ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งประสงค์จะผลิตหรือนําเข้าเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อการใช้
ในกิจการตามมาตรา ๒๕ ส่งเครื่องชั่งตวงวัดต้นแบบที่จะผลิตหรือนําเข้าพร้อมด้วยเอกสารประกอบ
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หรือส่งเอกสารแสดงต้นแบบของเครื่องชั่งตวงวัดนั้นที่ได้รับการรับรองโดยสถาบันหรือองค์การชั่งตวงวัด
ของรัฐบาลต่างประเทศหรือระหว่างประเทศที่คณะกรรมการกําหนดต่อสํานักงานกลางเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเครื่องชั่งตวงวัดที่ผลิตหรือนําเข้านั้นจะต้องเป็นไปตามต้นแบบที่ได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว
การยื่นต้นแบบและการให้ความเห็นชอบต้นแบบของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด โดยในประกาศดังกล่ า ว
ให้กําหนดเวลาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบไว้ด้วย”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๖ ความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในกิจการตามมาตรา ๒๕ ต้องอยู่ภายในอัตรา
เผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๒๗ ในกรณี ที่ มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยเครื่ อ งชั่ ง ตวงวั ด ชนิ ด ติ ด ตรึ ง อยู่ กั บ ที่ ต ามที่ รั ฐ มนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และเป็นเครื่องชั่งตวงวัดที่มีการให้คํารับรองแล้วให้ผู้ครอบครอง
เครื่องชั่งตวงวัดมีหนังสือแจ้งต่อสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ติดตั้งเสร็จ
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและให้คํารับรองใหม่”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐ การตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ให้ดําเนินการโดยตรวจสอบเทียบกับแบบมาตรา
เมื่อตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คํารับรอง
การให้คํารับรองให้กระทําโดยวิธีดังนี้
(๑) ประทับหรือแสดงเครื่องหมายคํารับรองของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาที่เครื่องชั่งตวงวัด
ทุกเครื่อง
(๒) นอกจากวิธีตาม (๑) อธิบดีอาจกําหนดให้มีหนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรองประจํา
เครื่องชั่งตวงวัดชนิดใดชนิดหนึ่งร่วมด้วยก็ได้ แต่ในกรณีเครื่องชั่งตวงวัดที่โดยสภาพไม่สามารถประทับ
หรื อ แสดงเครื่ อ งหมายคํ า รั บ รองได้ หรื อ เมื่ อ ประทั บ หรื อ แสดงเครื่ อ งหมายคํ า รั บ รองแล้ ว จะทํ า ให้
เกิดความเสียหายแก่เครื่องชั่งตวงวัดนั้น ให้ออกหนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรองแทน
หนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรองจะทําเป็นแถบผนึกติดไว้ที่เครื่องชั่งตวงวัดก็ได้ และในกรณี
เครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ด้วยกันเป็นชุดจะออกหนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรองรวมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้
เครื่องหมายคํารับรองให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง และหนังสื อสําคัญแสดงการให้
คํารับรองให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด”
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มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๒ คํารับรองเครื่องชั่งตวงวัดมีสองอย่าง คํารับรองสําหรับเครื่องชั่งตวงวัดที่ยังไม่เคยให้
คํารับรองมาก่อนให้เรียกว่าคํารับรองชั้นแรก คํารับรองซ้ําภายหลังการให้คํารับรองชั้นแรกแล้วให้เรียกว่า
คํารับรองชั้นหลัง การให้คํารับรองชั้นแรกและการให้คํารับรองชั้นหลังนั้น ความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัด
ต้องอยู่ภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามมาตรา ๒๖
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดห้ามการให้คํารับรองชั้นหลัง
สําหรับเครื่องชั่งตวงวัดชนิดใดก็ได้
มาตรา ๓๓ คํารับรองสําหรับเครื่องชั่งตวงวัดชนิดใดให้มีอายุเท่าใดให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด ในการให้คํารับรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับหรือ
แสดงวัน สิ้น อายุ ของคํ ารั บ รองไว้ที่ เครื่อ งชั่ ง ตวงวั ด และที่ หนั งสื อ สํ าคั ญ แสดงการให้คํ า รับ รองสํ าหรั บ
เครื่องชั่งตวงวัดนั้น
ในกรณี ที่ คํา รั บรองที่ อ อกให้สํ าหรั บเครื่ อ งชั่ ง ตวงวัด ใดจะสิ้น อายุ ต ามที่ กํา หนดในวรรคหนึ่ ง
ให้ยื่นคําขอเพื่อการตรวจสอบและให้คํารับรองชั้นหลังแก่เครื่องชั่งตวงวัดดังกล่าวก่อนสิ้นอายุคํารับรอง
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้นับอายุของคํารับรองชั้นหลังต่อจากวันสิ้นอายุและเมื่อได้ยื่นคําขอแล้ว
ให้ผู้ยื่นคําขอใช้เครื่องชั่งตวงวัดนั้นได้ต่อไปจนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่ออกคํารับรองให้”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๙ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า เครื่ อ งชั่ ง ตวงวั ด ใดที่ ข อให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบ
เพื่อให้คํารับรอง เป็นเครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าพอจะแก้ไขให้ถูกต้องได้ให้สั่งให้ผู้ยื่นคําขอแก้ไขให้ถูกต้อง
แล้วตรวจสอบใหม่
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าเครื่องชั่งตวงวัดนั้นไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอํานาจทําลายเครื่องชั่งตวงวัดนั้น หรือกระทําการอย่างใด ๆ เพื่อมิให้เครื่องชั่งตวงวัดนั้นใช้ได้ต่อไป
ถ้าเครื่องชั่งตวงวัดนั้นมีเครื่องหมายคํารับรองประทับหรือแสดงอยู่แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจทําลาย
เครื่องหมายคํารับรองหรือประทับเครื่องหมายแสดงว่าคํารับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้ว
เครื่องหมายแสดงว่าคํารับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้ว ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๔๖ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ เงื่ อ นไข
ในการอนุญาตที่กําหนดในกฎกระทรวง อธิบดีหรือ ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต
มีกําหนดครั้งละไม่เกินสามสิบวัน และจะต้องไม่เกินสองครั้งในเหตุอย่างเดียวกัน
ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น และในระหว่าง
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้
มาตรา ๔๗ ให้ อ ธิ บ ดี ห รื อ ผู้ ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมายมี อํ า นาจสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตในกรณี ที่
ผู้รับใบอนุญาตมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบและให้คํารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อมในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
(๒) เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ มาแล้วสองครั้ง และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก
(๓) ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๙/๒ หรือ
(๔) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดตามมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๕/๑
มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ หรือมาตรา ๘๐
ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตอีกได้เมื่อพ้นกําหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต แต่ผู้ที่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วสองครั้งไม่ว่าด้วยเหตุใดจะขอรับใบอนุญาตอีกไม่ได้
มาตรา ๔๘ ในการพิจารณาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๗
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับใบอนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจง
และแสดงหลักฐานประกอบคําชี้แจงของตนตามสมควร
คํ า สั่ ง พั ก ใช้ ห รื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตให้ ทํ า เป็ น หนั ง สื อ พร้ อ มทั้ ง ระบุ เ หตุ ผ ลในการออกคํ า สั่ ง
และแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือโดยวิธีให้บุคคลนําไปส่ง
ในกรณีที่ได้แจ้งคําสั่งตามวรรคสองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับแจ้ง
เมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมื่อครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่ง
สําหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น
ในกรณีที่ได้แจ้งคําสั่งตามวรรคสองโดยวิธีให้บุคคลนําไปส่ง ถ้าไม่พบตัวผู้รับใบอนุญาตหรือ
ผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่ง ให้ปิดคําสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิตหรือซ่อม
เครื่องชั่งตวงวัดของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับแจ้งคําสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ปิดคําสั่ง”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๗ ในกรณีที่นายตรวจชั่งตวงวัดตรวจพบเครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเครื่องชั่งตวงวัดมีความเที่ยงของเครื่องผิด
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เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามมาตรา ๒๖ นายตรวจชั่งตวงวัดมีอํานาจทําลายเครื่องหมายคํารับรอง
และทําเครื่องหมายห้ามใช้เครื่องชั่งตวงวัดนั้นจนกว่าจะได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องและนําไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเพื่อให้คํารับรองใหม่ หรือยึดเครื่องชั่งตวงวัดนั้นแล้วนําส่งสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา
เครื่องชั่งตวงวัดที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง หากไม่ปรากฏเจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือหากเจ้าของ
หรื อ ผู้ ค รอบครองมิ ไ ด้ ข อรั บ คื น ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ยึ ด ให้ เ ครื่ อ งชั่ ง ตวงวั ด นั้ น ตกเป็ น ของ
กรมการค้าภายในและให้จัดการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
เครื่องชั่งตวงวัดที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองมาขอรับคืนภายในกําหนดเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ยึด ให้สํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาคืนเครื่องชั่งตวงวัดนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
เพื่ อนํ าไปแก้ ไขให้ ถู กต้ อง ทั้ งนี้ ตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การที่ อธิ บดี กํ าหนด แต่ ถ้ าสํ านั กงานกลางหรื อ
สํานั กงานสาขาพิ จารณาเห็นว่ า เครื่ องชั่ งตวงวัดนั้นไม่สามารถแก้ไขให้ถู กต้องได้ หรือมีสภาพไม่สมควร
จะใช้เป็นเครื่องชั่งตวงวัดต่อไป ให้กระทําการอย่างใด ๆ เพื่อมิให้เครื่องชั่งตวงวัดนั้นใช้ได้ต่อไป แล้วจึงคืน
ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
เครื่องหมายห้ามใช้เครื่องชั่งตวงวัด ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด”
มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวั ด
พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๕๗/๑ ห้ามผู้ใดถอน ทําลาย หรือทําให้เสียหายซึ่งเครื่องหมายคํารับรองเครื่องหมาย
หรือสิ่งอื่นใดที่นายตรวจชั่งตวงวัดทําไว้เพื่อแสดงการยึดหรืออายัดตามมาตรา ๕๒ (๔) หรือเครื่องหมาย
ห้ามใช้เครื่องชั่งตวงวัดตามมาตรา ๕๗ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
การอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด”
มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตรา
ชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
“การตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงปริมาณของสินค้าตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด”
มาตรา ๒๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๗/๑ การอุทธรณ์ มาตรา ๖๕/๑ มาตรา ๖๕/๒
มาตรา ๖๕/๓ มาตรา ๖๕/๔ และมาตรา ๖๕/๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
“หมวด ๗/๑
การอุทธรณ์
มาตรา ๖๕/๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้าคน
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ด้านมาตรวิทยาหรือด้านนิติศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ด้านการชั่ง การตวง
หรือการวัด
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ให้กรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์
ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการของสํานักงานกลางคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอีกไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๖๕/๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ยื่นตามมาตรา ๖๕/๔
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๕/๕
(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบ
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
มาตรา ๖๕/๓ ให้นําความในมาตรา ๑๑/๓ มาตรา ๑๑/๔ และมาตรา ๑๑/๕ มาใช้บังคับกับ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม
มาตรา ๖๕/๔ ผู้ได้รับคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๙
ผู้ได้รับคําสั่งของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๓ ผู้ได้รับคําสั่งของ
นายตรวจชั่ ง ตวงวั ด ตามมาตรา ๕๗ ผู้ ถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ห รื อ เพิ ก ถอนหนั ง สื อ รั บ รองการประกอบธุ ร กิ จ
ตามมาตรา ๑๙/๑ หรือมาตรา ๑๙/๒ หรือผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ หรือ
มาตรา ๔๗ มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคําสั่ง
มาตรา ๖๕/๕ หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกาศกําหนด
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์ แล้วแจ้งคําวินิจฉัยเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๗ ผู้ใดใช้มาตราชั่งตวงวัด หรือทําการชั่งตวงวัดในการซื้อขายหรือจําหน่ายสินค้า
โดยไม่ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐ หรือใช้มาตราชั่งตวงวัดในระบบอื่น หรือใช้
เครื่องชั่งตวงวัดอย่างอื่นสําหรับในทางวิชาชีพหรือในทางวิทยาศาสตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายตามมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท”
มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามมาตรา ๒๑
วรรคสอง หรือประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๒ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๕ ผู้ใดกระทําการใด ๆ เพื่อให้เครื่องชั่งตวงวัดที่มีการให้คํารับรองตามมาตรา ๓๐
แสดงน้ําหนัก ปริมาตร ปริมาณ หรือหน่วยใด ๆ ผิดไปจากที่ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตรา
เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสน
สองหมื่นบาท”
มาตรา ๒๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๗๕/๑ ผู้ใดแก้ไขหรือดัดแปลงส่วนประกอบของเครื่องชั่งตวงวัดหรือโปรแกรมที่ใช้กับ
เครื่องชั่งตวงวัด โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นที่คล้ายคลึงกันหรือกระทําด้วยวิธีการใด ๆ เพื่ อ ให้
ความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัดผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี
และปรับไม่เกินสองแสนแปดหมื่นบาท”
มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๖ ผู้ใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้โดยรู้ว่าได้มีการกระทําแก่เครื่องชั่งตวงวัด
อันเป็นความผิดตามมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๕/๑ ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๕/๑ แล้วแต่กรณี
(๑) ขายหรือจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อขายหรือจําหน่ายซึ่งเครื่องชั่งตวงวัดนั้น หรือ
(๒) ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งเครื่องชั่งตวงวัดนั้นในกิจการตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง”
มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๙ ผู้ ใ ดใช้ ห รื อ มี เ ครื่ อ งชั่ ง ตวงวั ด ไว้ เ พื่ อ ใช้ ใ นกิ จ การตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ ง
โดยรู้ว่าเครื่องชั่งตวงวัดนั้นมีความเที่ยงผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๐ ผู้ใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๕๗/๑ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) ถอน ทําลาย หรือทําให้เสียหายซึ่งเครื่องหมายหรือสิ่งอื่นใดที่นายตรวจชั่งตวงวัดทําไว้
เพื่อแสดงการยึดหรืออายัดตามมาตรา ๕๒ (๔)

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๒ ก
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(๒) ถอน ทําลาย หรือทําให้เสียหายซึ่งเครื่องหมายห้ามใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่นายตรวจชั่งตวงวัด
ทําไว้ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง หรือ
(๓) ถอน ทําลาย หรือทําให้เสียหายซึ่งเครื่องหมายคํารับรอง”
มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๒ แห่ งพระราชบั ญญั ติ มาตราชั่ งตวงวั ด พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๒ ผู้ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งผู้ ใ ดไม่ อํ า นวยความสะดวกตามสมควรแก่ น ายตรวจชั่ ง ตวงวั ด
ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ตามมาตรา ๕๘ หรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ตามมาตรา ๖๕/๒ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท”
มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๓๓ ให้ดําเนินการให้มีคณะกรรมการชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๔ ให้ รั ฐ มนตรี แต่ งตั้ งคณะกรรมการพิ จารณาอุ ทธรณ์ ตามมาตรา ๖๕/๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
อุทธรณ์ที่ได้ยื่นและยังคงค้างพิจารณาอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นอํานาจของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งด้วย โดยให้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่รัฐมนตรีได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
มาตรา ๓๕ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าธรรมเนียม

(๑) หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
(ก) การผลิต
เครื่ องชัง่
เครื่ องตวง
เครื่ องวัด
(ข) การนําเข้ า
เครื่ องชัง่
เครื่ องตวง
เครื่ องวัด
(ค) การขาย
เครื่ องชัง่
เครื่ องตวง
เครื่ องวัด
(ง) การซ่อม
เครื่ องชัง่
เครื่ องตวง
เครื่ องวัด
(จ) การให้ บริ การชัง่
(ฉ) การให้ บริ การตวง
(ช) การให้ บริ การวัด
(๒) การประกอบธุรกิจ
(ก) การผลิต
เครื่ องชัง่
เครื่ องตวง
เครื่ องวัด
(ข) การนําเข้ า
เครื่ องชัง่
เครื่ องตวง
เครื่ องวัด
(ค) การซ่อม
เครื่ องชัง่
เครื่ องตวง
เครื่ องวัด

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปี ละ
ปี ละ
ปี ละ
ปี ละ
ปี ละ
ปี ละ
ปี ละ
ปี ละ
ปี ละ

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
/(ง)

-๒(ง) การให้ บริ การชัง่

ปี ละ

๓,๐๐๐ บาท

(จ) การให้ บริ การตวง

ปี ละ

๓,๐๐๐ บาท

(ฉ) การให้ บริ การวัด

ปี ละ

๓,๐๐๐ บาท

ปี ละ

๕๐,๐๐๐ บาท

(๓) ใบอนุญาตให้ ผ้ ผู ลิตหรื อผู้ซอ่ ม
เป็ นผู้ตรวจสอบและให้ คํารับรอง

(๔) การต่ออายุใบอนุญาต เท่ากับค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
(๕) การออกใบแทนหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจ
(๖) การออกใบแทนใบอนุญาต

ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท

(๗) การตรวจสอบและการให้ คํารับรองชันแรก
้
เครื่ องชัง่
(ก) เครื่ องชัง่
แสดงนํ ้าหนักไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม

เครื่ องละ

๕๐๐ บาท

เครื่ องละ

๑,๐๐๐ บาท

เครื่ องละ

๕,๐๐๐ บาท

แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม

เครื่ องละ

๑๐,๐๐๐ บาท

แสดงนํ ้าหนักเกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม

เครื่ องละ

๒๐,๐๐๐ บาท

แสดงนํ ้าหนักเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม
แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
แสดงนํ ้าหนักเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม
แสดงนํ ้าหนักเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม

(ข) ตุ้มนํ ้าหนักและตุ้มถ่วง
นํ ้าหนักไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม

ตุ้มละ

๑๐๐ บาท

นํ ้าหนักเกิน ๑๐ กิโลกรัม

ตุ้มละ

๒๐๐ บาท
/เครื่ องตวง

-๓เครื่ องตวง
แสดงปริ มาตรไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร

เครื่ องละ

๕๐๐ บาท

เครื่ องละ

๑,๐๐๐ บาท

แสดงปริ มาตรเกิน ๑๐๐ ลิตร
แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
แสดงปริ มาตรเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
ให้ เรี ยกเก็บ ๑,๐๐๐ ลิตรแรก ๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ ลิตรต่อไป ๑,๐๐๐ ลิตรละ ๕๐๐ บาท
เศษของ ๑,๐๐๐ ลิตร ให้ คิดเท่ากับ
๑,๐๐๐ ลิตร แต่เมื่อรวมกันแล้ วไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
เครื่ องวัด
(ก) เครื่ องวัดความยาว
แสดงความยาวไม่เกิน ๑๐ เมตร

เครื่ องละ

๑๐๐ บาท

แสดงความยาวเกิน ๑๐ เมตร

เครื่ องละ

๕๐๐ บาท

(ข) เครื่ องวัดปริ มาตร

เครื่ องละ

๒๐,๐๐๐ บาท

(ค) เครื่ องวัดอย่างอื่น

เครื่ องละ

๒๐,๐๐๐ บาท

(๘) การตรวจสอบและการให้ คํารับรองชันหลั
้ ง ร้ อยละห้ าสิบของค่าธรรมเนียมตาม (๗)
(๙) การตรวจสอบเพื่อให้ คํารับรองแต่ไม่มีการออกคํารับรองให้
(ก) การตรวจสอบเพื่อให้ คํารับรอง
ชันแรก
้
(ข) การตรวจสอบเพื่อให้ คํารับรอง
ชันหลั
้ ง

ร้ อยละห้ าสิบของค่าธรรมเนียม
ตาม (๗)
ร้ อยละห้ าสิบของค่าธรรมเนียม
ตาม (๘)
/(๑๐)

-๔(๑๐) การใช้ เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์
ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมตาม (๗)
ในการตรวจสอบเพื่อให้ คํารับรอง
เครื่ องชัง่ ตวงวัดนอกสถานที่
(๑๑) การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่ องชัง่ ตวงวัด
เครื่ องชัง่
(ก) เครื่ องชัง่
๓,๐๐๐ บาท
แสดงนํ ้าหนักไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม เครื่ องละ
แสดงนํ ้าหนักเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม
แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
เครื่ องละ
๕,๐๐๐ บาท
แสดงนํ ้าหนักเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม
เครื่ องละ
๑๐,๐๐๐ บาท
แสดงนํ ้าหนักเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม
แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม
เครื่ องละ
๒๐,๐๐๐ บาท
แสดงนํ ้าหนักเกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม เครื่ องละ
๔๐,๐๐๐ บาท
(ข) ตุ้มนํ ้าหนัก
นํ ้าหนักไม่เกิน ๑ กิโลกรัม
ตุ้มละ
๓,๐๐๐ บาท
นํ ้าหนักเกิน ๑ กิโลกรัม
แต่ไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัม
ตุ้มละ
๔,๐๐๐ บาท
นํ ้าหนักเกิน ๒๐ กิโลกรัม
ตุ้มละ
๕,๐๐๐ บาท
เครื่ องตวง
แสดงปริ มาตรไม่เกิน ๕ ลิตร
เครื่ องละ
๓,๐๐๐ บาท
แสดงปริ มาตรเกิน ๕ ลิตร
แต่ไม่เกิน ๒๐ ลิตร
เครื่ องละ
๔,๐๐๐ บาท
แสดงปริ มาตรเกิน ๒๐ ลิตร
แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร
เครื่ องละ
๕,๐๐๐ บาท
แสดงปริ มาตรเกิน ๑๐๐ ลิตร
เครื่ องละ
๑๐,๐๐๐ บาท
/เครื่ องวัด

-๕เครื่ องวัด
(ก) เครื่ องวัดความยาว
แสดงความยาวไม่เกิน ๑๐ เมตร
แสดงความยาวเกิน ๑๐ เมตร
(ข) เครื่ องวัดปริ มาตร
(ค) เครื่ องวัดอย่างอื่น

เครื่ องละ
เครื่ องละ
เครื่ องละ
เครื่ องละ

๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๒ ก

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
พ.ศ. ๒๕๔๒ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรทบทวนและแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพการณ์
และความจําเป็นทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชน การยกระดับ
มาตรฐานการกํากับดูแลเครื่องชั่งตวงวัด การชั่งตวงวัด และสินค้าหีบห่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าเพื่อช่วยป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้บริการชั่งตวงวัด อันเป็นประโยชน์
โดยตรงในการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้

