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พระราชบัญญัติ 
คุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑) 
--------------------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๒ 

เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา 

โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.๒๕๒๒” 
มาตรา ๒[๑] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา          

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ซื้อ” หมายความรวมถึง เชา เชาซื้อ หรือไดมาไมวาดวยประการใดๆ โดยใหคาตอบแทน             

เปนเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น 
“ขาย” หมายความรวมถึง ใหเชา ใหเชาซื้อ หรือจัดหาใหไมวาดวยประการใดๆ โดยเรียก

คาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกลาวดวย 
“สินคา” หมายความวา สิ่งของที่ผลิตหรือมีไวเพื่อขาย 
“บริการ” หมายความวา การรับจัดทําการงาน การใหสิทธิใดๆ หรือการใหใชหรือใหประโยชน           

ในทรัพยสินหรือกิจการใดๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอื่นแตไมรวมถึงการจาง
แรงงานตามกฎหมายแรงงาน 
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“ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ หรือแปรสภาพและหมายความรวมถึง
การเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบงบรรจุ 

“ผูบริโภค”[๒] หมายความวา ผูซื้อหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซึ่งไดรับ           
การเสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซื้อสินคาหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผูใช
สินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม 

“ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา ผูขาย ผูผลิตเพื่อขาย ผูสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
หรือผูซื้อเพื่อขายตอซึ่งสินคา หรือผูใหบริการ และหมายความรวมถึงผูประกอบกิจการโฆษณาดวย 

“ขอความ” หมายความรวมถึงการกระทําใหปรากฏดวยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร แสง เสียง 
เครื่องหมายหรือการกระทําอยางใดๆ ท่ีทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจความหมายได 

“โฆษณา” หมายความถึงกระทําการไมวาโดยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็นหรือทราบขอความ               
เพื่อประโยชนในทางการคา 

“สื่อโฆษณา” หมายความวา สิ่งท่ีใชเปนสื่อในการโฆษณา เชน หนังสือพิมพสิ่งพิมพ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ไปรษณียโทรเลข โทรศัพท หรือปาย 

“ฉลาก” หมายความวา รูป รอยประดิษฐ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทําใหปรากฏขอความเกี่ยวกับ
สินคาซึ่งแสดงไวท่ีสินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคา หรือสอดแทรกหรือรวมไวกับสินคา
หรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคาและหมายความรวมถึงเอกสารหรือคูมือสําหรับใชประกอบ              
กับสินคา ปายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวท่ีสินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคานั้น 

“สัญญา”[๓] หมายความวา ความตกลงกันระหวางผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจเพื่อซื้อและขาย
สินคาหรือใหและรับบริการ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการคุมครองผูบริโภค 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ผูบริโภคมีสิทธิไดรับความคุมครองดังตอไปนี้ 
(๑) สิทธิท่ีจะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับสินคา

หรือบริการ 
(๒) สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 
(๓) สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 
(๓ ทวิ)[๔]  สิทธิท่ีจะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 
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(๔) สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
 ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายวาดวยการนั้นๆ หรือพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว 
 มาตรา ๕ ในการปฏิบัติหนา ท่ีตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ
ดังตอไปนี้ 

(๑) นับ ช่ัง ตวง วัด ตรวจสินคา และเก็บหรือนําสินคาในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยาง
เพื่อทําการทดสอบโดยไมตองชําระราคาสินคานั้น ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๒) คน ยึด หรืออายัดสินคา ภาชนะหรือหีบหอบรรจุสินคาฉลากหรือเอกสารอื่นที่ไมเปน   
ไปตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) เขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ เพื่อตรวจสอบการผลิตสินคา การขายสินคาหรือ
บริการ รวมท้ังตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารและอุปกรณท่ีเกี่ยวของของผูประกอบธุรกิจในกรณีท่ีมี              
เหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) มีหนังสือเรียกใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา หรือสงเอกสารและหลักฐานที่จําเปนเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของพนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหผูท่ีเกี่ยวของอํานวย
ความสะดวกตามสมควร 
 มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๕ (๓) ถาไมเปนการเรงดวนใหพนักงานเจาหนาท่ี
แจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะนั้นทราบลวงหนาตามสมควรกอน 
และใหกระทําการตอหนาผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ หรือถาเจาของหรือผูครอบครองไมอยู 
ในที่นั้น ก็ใหกระทําตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนซึ่งพนักงานเจาหนาท่ีไดรองขอมาเปนพยาน            
การคนตามมาตรา  ๕ (๒) ใหพนักงานเจาหนาท่ีกระทําไดเฉพาะเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึง               
พระอาทิตยตก 
 มาตรา ๗ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตร
ประจําตัวเมื่อผูท่ีเกี่ยวของรองขอบัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา ๘ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาท่ี และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
 กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
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หมวด ๑ 
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

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

 มาตรา ๙[๕] ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา  “คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค” 
ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน
แปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ  และเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค                      
เปนกรรมการและเลขานุการ 
 มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย                
อันเนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับสินคาท่ีอาจเปนอันตรายแกผูบริโภคตามมาตรา ๓๖ 
(๓) แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหาย

หรือเสื่อมเสียแกสิทธิของผูบริโภค ในการนี้จะระบุช่ือสินคาหรือบริการ หรือช่ือของผูประกอบธุรกิจ  
ดวยก็ได 

(๔) ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และพิจารณาวินิจฉัย
การอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและ
คณะอนุกรรมการ 

(๖) สอดสองเรงรัดพนักงานเจาหนาท่ี สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ          
ใหปฏิบัติการตามอํานาจและหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด ตลอดจนเรงรัดพนักงานเจาหนาท่ีใหดําเนินคดี             
ในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 

(๗) ดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควร
หรือมีผูรองขอตามมาตรา ๓๙ 

(๘) รับรองสมาคมตามมาตรา ๔๐ 
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(๙) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการ
คุมครองผูบริโภค และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาท่ีของ
คณะกรรมการ 
  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคเปนผูปฏิบัติการหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปได 
 มาตรา ๑๑ ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง อยูในตําแหนงคราวละสามป กรรมการที่พน
จากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 มาตรา ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการ
แทนไดและใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ซึ่งตนแทน 
 ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมี
วาระอยูในตําแหนง ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู          
ของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งไวแลว 
 มาตรา ๑๓ ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูใน           
ท่ีประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 การประชุมคณะกรรมการทุกคราวตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
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 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
 มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังตอไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา 
(๒) คณะกรรมการวาดวยฉลาก 
(๓)[๖] คณะกรรมการวาดวยสัญญา 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิในเรื่องท่ีเกี่ยวของตามที่

คณะกรรมการแตงตั้งข้ึน มีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบสามคน 
กรรมการเฉพาะเรื่อง อยูในตําแหนงคราวละสองป และใหนํามาตรา ๑๑ วรรคสอง และมาตรา ๑๒ 

มาใชบังคับโดยอนุโลม 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีอํานาจและหนาท่ีตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้และตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ

พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย 
ก็ได 

มาตรา ๑๖ การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๑๓ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอํานาจสั่งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
สงเอกสารหรือขอมูลท่ีเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผูรองทุกขหรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของ
ผูบริโภคมาพิจารณาได ในการนี้จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงดวยก็ได 

มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการ 
เฉพาะเรื่องตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาหรือสงสัยวากระทําการอันเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 
เพื่อช้ีแจงขอเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นตามสมควร เวนแตในกรณีท่ีจําเปนและเรงดวน 

การกําหนดหรือการออกคําสั่งในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องคํานึงถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแกท้ังผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจ และ           
ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะกําหนดเงื่อนไขหรือวิธีการช่ัวคราว
ในการบังคับใหเปนไปตามการกําหนดหรือการออกคําสั่งนั้นก็ได 
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มาตรา ๑๙[๗] ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรี 
ใหมีเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลโดยทั่วไปและ

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  และจะใหมี                    
รองเลขาธิการและผูชวยเลขาธิการเปนผูชวยปฏิบัติราชการดวยก็ได 

มาตรา ๒๐ ใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) รับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก          

การกระทําของผูประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ 
(๒) ติดตามและสอดสองพฤติการณของผูประกอบธุรกิจ ซึ่งกระทําการใดๆ อันมีลักษณะ

เปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค และจัดใหมีการทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือบริการใดๆ ตามที่เห็นสมควร
และจําเปนเพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภค 

(๓) สนับสนุนหรือทําการศึกษาและวิจัยปญหาเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภครวมกับสถาบัน 
การศึกษาและหนวยงานอื่น 

(๔) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาแกผูบริโภคในทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับ                
ความปลอดภัยและอันตรายที่อาจไดรับจากสินคาหรือบริการ 

(๕) ดําเนินการเผยแพรวิชาการ และใหความรูและการศึกษาแกผูบริโภคเพื่อสรางนิสัย                
ในการบริโภคที่เปนการสงเสริมพลานามัย ประหยัด และใชทรัพยากรของชาติใหเปนประโยชนมากที่สุด 

(๖) ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการควบคุม 
สงเสริม หรือกําหนดมาตรฐานของสินคาหรือบริการ 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย 

หมวด ๒ 
การคุมครองผูบริโภค 
------------------------- 

มาตรา ๒๑[๘] ในกรณีท่ีกฎหมายวาดวยการใดไดบัญญัติเรื่องใดไวโดยเฉพาะแลวใหบังคับตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น และใหนําบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใชบังคับไดเทาท่ีไมซ้ําหรือ          
ขัดกับบทบัญญัติดังกลาว เวนแต 

(๑) ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม หากปรากฏวาเจาหนาท่ี
ผูมีอํานาจตามกฎหมายดังกลาวยังมิไดมีการดําเนินการหรือดําเนินการยังไมครบขั้นตอนตามกฎหมาย          
วาดวยการนั้น และมิไดออกคําสั่งเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามกฎหมายดังกลาวภายในเกาสิบวัน 
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นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั่งตามความในหมวดนี้ได 

(๒) ในกรณีตาม  (๑) ถามีความจําเปนเรงดวนอันมิอาจปลอยใหเนิ่นชาตอไปไดให
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั่งตามความ 
ในหมวดนี้ไดโดยไมตองมีหนังสือแจงหรือรอใหครบกําหนดเกาสิบวันตามเงื่อนไขใน (๑) 

ในกรณีท่ีกฎหมายดังกลาวมิไดมีบทบัญญัติใหอํานาจแกเจาหนาท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมาย          
ออกคําสั่งเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามที่บัญญัติในหมวดนี้ ใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอํานาจ
ออกคําสั่งตามความในหมวดนี้ เวนแตในกรณีท่ีกฎหมายดังกลาวมีเจาหนาท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมาย           
อยูแลวคณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ ใชอํานาจ           
ตามพระราชบัญญัตินี้แทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได 

การมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ ตามวรรคสอง ใหประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

สวนที่ ๑ 
การคุมครองผูบริโภคในดานการโฆษณา 

--------------------------------- 
 มาตรา ๒๒ การโฆษณาจะตองไมใชขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือใช
ขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม ท้ังนี้ ไมวาขอความดังกลาวนั้นจะเปนขอความ          
ท่ีเกี่ยวกับแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพหรือลักษณะของสินคาหรือบริการ ตลอดจนการสงมอบ การจัดหา 
หรือการใชสินคาหรือบริการขอความดังตอไปนี้ ถือวาเปนขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภค
หรือเปนขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม 

(๑) ขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง 
(๒) ขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือบริการไมวา              

จะกระทําโดยใชหรืออางอิงรายงานทางวิชาการสถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไมเปนความจริงหรือเกิน             
ความจริง หรือไมก็ตาม 

(๓) ขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทําผิดกฎหมายหรือ
ศีลธรรม หรือนําไปสูความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 

(๔) ขอความที่จะทําใหเกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมูประชาชน 
(๕) ขอความอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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 ขอความที่ใชในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรูไดวาเปนขอความที่ไมอาจเปนความจริง
ไดโดยแนแท ไมเปนขอความที่ตองหามในการโฆษณาตาม (๑) 

มาตรา ๒๓ การโฆษณาจะตองไมกระทําดวยวิธีการอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ รางกาย
หรือจิตใจ หรืออันอาจกอใหเกิดความรําคาญแกผูบริโภค ท้ังนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๔ ในกรณีท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาใดอาจเปนอันตราย                
แกผูบริโภคและคณะกรรมการวาดวยฉลากไดกําหนดใหสินคานั้นเปนสินคาท่ีควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ 
ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดใหการโฆษณานั้นตองกระทําไปพรอมกับคําแนะนําหรือคําเตือนเกี่ยวกับวิธีใช
หรืออันตราย ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด ท้ังนี้ โดยคณะกรรมการวาดวย          
การโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขใหแตกตางกันสําหรับการโฆษณาที่ใชสื่อโฆษณาตางกันก็ได 

(๒) จํากัดการใชสื่อโฆษณาสําหรับสินคานั้น 
(๓) หามการโฆษณาสินคานั้น 
ความใน (๒) และ (๓) ใหนํามาใชบังคับแกการโฆษณาที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา

เห็นวาการใชหรือประโยชนของสินคานั้นขัดตอนโยบายทางสังคมศีลธรรมหรือวัฒนธรรมของชาติดวย 
มาตรา ๒๕ ในกรณีท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาหรือบริการใดผูบริโภค

จําเปนตองทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอยางอื่นเกี่ยวกับผูประกอบธุรกิจ             
ดวย คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจกําหนดใหการโฆษณาสินคาหรือบริการนั้นตอง              
ใหขอเท็จจริงดังกลาวตามที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนดได 

มาตรา ๒๖ ในกรณีท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาขอความในการโฆษณาโดย         
ทางสื่อโฆษณาใด สมควรแจงใหผูบริโภคทราบวาขอความนั้นเปนขอความที่มีความมุงหมายเพื่อ           
การโฆษณา คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจกําหนดใหการโฆษณาโดยทางสื่อโฆษณานั้น           
ตองมีถอยคําช้ีแจงกํากับใหประชาชนทราบวาขอความดังกลาวเปนการโฆษณาได ท้ังนี้ คณะกรรมการ   
วาดวยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดใหตองปฏิบัติดวยก็ได 

มาตรา ๒๗ ในกรณีท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาการโฆษณาใดฝาฝนมาตรา ๒๒ 
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ (๑) หรือมาตรา ๒๕ ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่ง   
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ 

(๑) ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา 
(๒) หามการใชขอความบางอยางที่ปรากฏในการโฆษณา 
(๓) หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีการนั้นในการโฆษณา 
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(๔) ใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของผูบริโภคที่อาจเกิดข้ึนแลวตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด 

ในการออกคําสั่งตาม (๔) ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูบริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระทําของผูกระทําการโฆษณา 

มาตรา ๒๘ ในกรณีท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีเหตุอันควรสงสัยวาขอความใดที่ใช
ในการโฆษณาเปนเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) ใหคณะกรรมการวาดวย                 
การโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทําการโฆษณาพิสูจนเพื่อแสดงความจริงได 

ในกรณีท่ีผูกระทําการโฆษณาอางรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติการรับรองของสถาบัน
หรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยันขอเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถาผูกระทําการโฆษณาไมสามารถ
พิสูจนไดวาขอความที่ใชในการโฆษณาเปนความจริงตามที่กลาวอาง ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา          
มีอํานาจออกคําสั่งตามมาตรา ๒๗ ได และใหถือวาผูกระทําการโฆษณารูหรือควรไดรูวาขอความนั้นเปน
ความเท็จ 

มาตรา ๒๙ ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาการโฆษณาของตนจะเปนการฝาฝนหรือไมเปน             
ไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผูประกอบธุรกิจผูนั้นอาจขอใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาพิจารณา              
ใหความเห็นในเรื่องนั้นกอนทําการโฆษณาได ในกรณีนี้คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะตอง                 
ใหความเห็นและแจงใหผูขอทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาไดรับคําขอ 
ถาไมแจงภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาใหความเห็นชอบแลว 

การขอความเห็นและคาปวยการในการใหความเห็นใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ           
วาดวยการโฆษณากําหนด คาปวยการที่ไดรับใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

การใหความเห็นของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาตามวรรคหนึ่ง ไมถือวาเปนการตัด
อํานาจของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหมเปนอยางอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควร 

การใดที่ไดกระทําไปตามความเห็นของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาที่ใหตามวรรคหนึ่ง  
มิใหถือวาการกระทํานั้นเปนความผิดทางอาญา 
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สวนที่ ๒ 
การคุมครองผูบริโภคในดานฉลาก 

------------------------------------------------- 
มาตรา ๓๐[๙] ใหสินคาท่ีผลิตเพื่อขายโดยโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและสินคาท่ีสั่ง

หรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายเปนสินคาท่ีควบคุมฉลาก  
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับสินคาท่ีคณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนดโดยประกาศ         

ในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีท่ีปรากฏวามีสินคาท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายแกสุขภาพ รางกาย หรือจิตใจ เนื่องในการ

ใชสินคาหรือโดยสภาพของสินคานั้น หรือมีสินคาท่ีประชาชนทั่วไปใชเปนประจํา ซึ่งการกําหนดฉลาก
ของสินคานั้นจะเปนประโยชนแกผูบริโภคในการที่จะทราบขอเท็จจริงในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคานั้น
แตสินคาดังกลาวไมเปนสินคาท่ีควบคุมฉลากตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการวาดวยฉลากมีอํานาจ
กําหนดใหสินคานั้นเปนสินคาท่ีควบคุมฉลากได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๑[๑๐] ฉลากของสินคาท่ีควบคุมฉลาก จะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
(๑) ใชขอความที่ตรงตอความจริงและไมมีขอความที่อาจกอใหเกิดความเขาใจผิด               

ในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคา 
(๒) ตองระบุขอความดังตอไปนี้ 
 (ก) ช่ือหรือเครื่องหมายการคาของผูผลิตหรือของผูนําเขาเพื่อขายแลวแตกรณี 
 (ข) สถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบธุรกิจนําเขา แลวแตกรณี  
 (ค) ระบุขอความที่แสดงใหเขาใจไดวาสินคานั้นคืออะไร ในกรณีท่ีเปนสินคานําเขา   

ใหระบุช่ือประเทศที่ผลิตดวย 
(๓) ตองระบุขอความอันจําเปน ไดแก ราคา ปริมาณ วิธีใช ขอแนะนํา คําเตือน วัน เดือน ป               

ท่ีหมดอายุในกรณีเปนสินคาท่ีหมดอายุได หรือกรณีอื่น เพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภค ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหผูประกอบธุรกิจซึ่งเปนผูผลิตเพื่อขายหรือผูสั่งหรือผูนําเขามาในราชอาณาจักร เพื่อขายซึ่ง
สินคาท่ีควบคุมฉลาก แลวแตกรณี เปนผูจัดทําฉลากกอนขายและฉลากนั้นตองมีขอความดังกลาวใน              
วรรคหนึ่ง ในการนี้ ขอความตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ตองจัดทําตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
คณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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มาตรา ๓๒  การกําหนดขอความของฉลากตามมาตรา ๓๐ ตองไมเปนการบังคับใหผูประกอบ
ธุรกิจตองเปดเผยความลับทางการผลิต เวนแตขอความดังกลาวจะเปนสิ่งจําเปนที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผูบริโภค 

มาตรา ๓๓  เมื่อคณะกรรมการวาดวยฉลากเห็นวาฉลากใดไม เปนไปตามมาตรา  ๓๑ 
คณะกรรมการวาดวยฉลากมีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจเลิกใชฉลากดังกลาวหรือดําเนินการแกไขฉลาก
นั้นใหถูกตอง 

มาตรา ๓๔ ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาฉลากของตนจะเปนการฝาฝนหรือไมเปนไปตาม
มาตรา ๓๑ ผูประกอบธุรกิจผูนั้นอาจขอใหคณะกรรมการวาดวยฉลากพิจารณาใหความเห็นในฉลาก              
นั้นกอนได ในกรณีนี้ใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชนในการควบคุมและการตรวจสอบการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินคา 
ท่ีควบคุมฉลาก รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหผูประกอบธุรกิจในสินคา
ดังกลาวตองจัดทําและเก็บรักษาบัญชีเอกสารและหลักฐานเพื่อใหพนักงานเจาหนาท่ีทําการตรวจสอบได 

วิธีจัดทําและเก็บรักษาบัญชี เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนด              
ในกฎกระทรวง 
 

สวนที่ ๒ ทวิ 
การคุมครองผูบริโภคในดานสัญญา[๑๑] 

------------------------------------------- 
มาตรา ๓๕ ทวิ ในการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการใด ถาสัญญาซื้อขายหรือสัญญา

ใหบริการนั้นมีกฎหมายกําหนดใหตองทําเปนหนังสือ  หรือท่ีตามปกติประเพณีทําเปนหนังสือ 
คณะกรรมการวาดวยสัญญามีอํานาจกําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการนั้นเปนธุรกิจ
ท่ีควบคุมสัญญาได 

ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผูประกอบธุรกิจทํากับผูบริโภคจะตอง                
มีลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) ใชขอสัญญาที่จําเปนซึ่งหากมิไดใชขอสัญญาเชนนั้น จะทําใหผูบริโภคเสียเปรียบ                    
ผูประกอบธุรกิจเกินสมควร 

(๒) หามใชขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
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ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดท่ีคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนด และเพื่อ
ประโยชนของผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการวาดวยสัญญาจะใหผูประกอบธุรกิจจัดทําสัญญา          
ตามแบบที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดก็ได 

การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๓๕ ตรี เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญาของการประกอบธุรกิจ           
ท่ีควบคุมสัญญาตองใชขอสัญญาใด หรือตองใชขอสัญญาใดโดยมีเงื่อนไขในการใชขอสัญญานั้นดวย
ตามมาตรา ๓๕ ทวิ แลว ถาสัญญานั้นไมใชขอสัญญาดังกลาวหรือใชขอสัญญาดังกลาวแตไมเปนไปตาม
เงื่อนไข ใหถือวาสัญญานั้นใชขอสัญญาดังกลาวหรือใชขอสัญญาดังกลาวตามเงื่อนไขนั้น แลวแตกรณี 

มาตรา ๓๕ จัตวา เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญาของการประกอบธุรกิจ             
ท่ีควบคุมสัญญาตองไมใชขอสัญญาใดตามมาตรา ๓๕ ทวิ แลว ถาสัญญานั้นใชขอสัญญาดังกลาว ใหถือวา
สัญญานั้นไมมีขอสัญญาเชนวานั้น 

มาตรา ๓๕ เบญจ คณะกรรมการวาดวยสัญญามีอํานาจกําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคา
หรือใหบริการอยางใดอยางหนึ่ง เปนธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินได 

ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน หลักฐานการรับเงินจะตอง               
มีลักษณะ ดงัตอไปนี้ 

(๑) มีรายการและใชขอความที่จําเปน ซึ่งหากมิไดมีรายการหรือมิไดใชขอความเชนนั้นจะทํา
ใหผูบริโภคเสียเปรียบผูประกอบธุรกิจเกินสมควร 

(๒) หามใชขอความที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดท่ีคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนด 
การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด                

โดยพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๕ ฉ เมื่อคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหหลักฐานการรับเงินของการประกอบ

ธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินตองใชขอความใด หรือตองใชขอความใด โดยมีเงื่อนไข        
ในการใชขอความนั้นดวย หรือตองไมใชขอความใดตามมาตรา ๓๕ เบญจ แลว ใหนํามาตรา ๓๕ ตรี และ
มาตรา ๓๕ จัตวา มาใชบังคับแกหลักฐานการรับเงินดังกลาวโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๕ สัตต ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการโดยใหคํามั่นวาจะทํา
สัญญารับประกันใหไวแกผูบริโภค สัญญาดังกลาวตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือของผูประกอบธุรกิจ
หรือผูแทน และตองสงมอบสัญญานั้นแกผูบริโภคพรอมกับการสงมอบสินคาหรือใหบริการ 
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ถาสัญญาตามวรรคหนึ่งทําเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลภาษาไทยกํากับไวดวย 
มาตรา ๓๕ อัฏฐ ผูประกอบธุรกิจมีหนาท่ีสงมอบสัญญาที่มีขอสัญญาหรือมีขอสัญญาและ

แบบถูกตองตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือสงมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและขอความถูกตองตาม
มาตรา ๓๕ เบญจ ใหแกผูบริโภคภายในระยะเวลาที่เปนทางปฏิบัติตามปกติสําหรับการประกอบธุรกิจ
ประเภทนั้นๆ หรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สุดแตระยะเวลาใดจะถึงกอน 

มาตรา ๓๕ นว ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินของตน
จะเปนการฝาฝนหรือไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผูประกอบธุรกิจผูนั้นอาจขอใหคณะกรรมการวาดวย
สัญญาใหความเห็นในแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินนั้นกอนได ในกรณีนี้ใหนํามาตรา ๒๙   
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

สวนที่ ๓ 
การคุมครองผูบริโภคโดยประการอื่น 
--------------------------------------------- 

มาตรา ๓๖ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาสินคาใด อาจเปนอันตรายแกผูบริโภค คณะกรรมการ   
อาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนสินคานั้นได ถาผูประกอบธุรกิจไมดําเนินการ
ทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือดําเนินการลาชาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการจะจัดใหมี              
การพิสูจนโดยผูประกอบธุรกิจเปนผูเสียคาใชจายก็ได 

ถาผลจากการทดสอบหรือพิสูจนปรากฏวาสินคานั้นอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค และกรณี  
ไมอาจปองกันอันตรายที่จะเกิดจากสินคานั้นไดโดยการกําหนดฉลากตามมาตรา ๓๐ หรือตามกฎหมายอื่น
ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งหามขายสินคานั้น และถาเห็นสมควรจะสั่งใหผูประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลง
สินคานั้นภายใตเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกําหนดก็ได ในกรณีท่ีสินคานั้นไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
หรือเปนที่สงสัยวาผูประกอบธุรกิจจะเก็บสินคานั้นไวเพื่อขายตอไป คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให                
ผูประกอบธุรกิจทําลายหรือจะจัดใหมีการทําลายโดยผูประกอบธุรกิจเปนผูเสียคาใชจายก็ได 

ในกรณีจําเปนและเรงดวน ถาคณะกรรมการมีเหตุท่ีนาเชื่อวาสินคาใดอาจเปนอันตราย               
แกผูบริโภค ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งหามขายสินคานั้นเปนการชั่วคราวจนกวาจะไดมีการทดสอบ
หรือพิสูจนสินคาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

การสั่งหามขายสินคาตามวรรคสองและวรรคสาม ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๓๗ (ยกเลิก)[๑๒] 
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มาตรา ๓๘ (ยกเลิก)[๑๓] 
มาตรา ๓๙ ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรเขาดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของ

ผูบริโภค หรือเมื่อไดรับคํารองขอจากผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาการดําเนินคดีนั้น
จะเปนประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานอัยการโดยความ
เห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคซึ่งมีคุณวุฒิ
ไมต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร เปนเจาหนาท่ีคุมครองผูบริโภคเพื่อใหมีหนาท่ีดําเนินคดีแพงและ
คดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภคในศาล และเมื่อคณะกรรมการไดแจงไปยังกระทรวง
ยุติธรรมเพื่อแจงใหศาลทราบแลว ใหเจาหนาท่ีคุมครองผูบริโภคมีอํานาจดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได 

ในการดําเนินคดีในศาล ใหเจาหนาท่ีคุมครองผูบริโภคมีอํานาจฟองเรียกทรัพยสิน หรือ
คาเสียหายใหแกผูบริโภคที่รองขอไดดวย และในการนี้ใหไดรบัยกเวนคาฤชาธรรมเนียมท้ังปวง 

มาตรา ๔๐ สมาคมใดมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคหรือตอตานการแขงขัน                  
อันไมเปนธรรมทางการคา และขอบังคับของสมาคมดังกลาวในสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ สมาชิก 
และวิธีการดําเนินการของสมาคมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สมาคมนั้นอาจยื่นคําขอ           
ใหคณะกรรมการรับรองเพื่อใหสมาคมนั้นมีสิทธิและอํานาจฟองตามมาตรา ๔๑ ได 

การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
การรับรองสมาคมตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๔๑ ในการดําเนินคดีท่ีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคใหสมาคมที่คณะกรรมการ

รับรองตามมาตรา ๔๐ มีสิทธิในการฟองคดีแพง คดีอาญาหรือดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ในคดีเพื่อ
คุมครองผูบริโภคได และใหมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมได ถามีหนังสือ
มอบหมายใหเรียกคาเสียหายแทนจากสมาชิกของสมาคม 

ในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง มิใหสมาคมถอนฟอง เวนแตศาลจะอนุญาตเมื่อศาลเห็นวา              
การถอนฟองนั้นไมเปนผลเสียตอการคุมครองผูบริโภคเปนสวนรวมสําหรับคดีแพงเกี่ยวกับการเรียก
คาเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมการถอนฟองหรือการพิพากษาในกรณีท่ีคูความตกลงหรือ
ประนีประนอมยอมความกัน จะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของสมาชิกผูมอบหมายใหเรียก
คาเสียหายแทนมาแสดงตอศาลดวย 

มาตรา ๔๒ นอกจากตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและ
กฎหมายอื่นแลว สมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ตองปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 
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เมื่อปรากฏวาสมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ สมาคมใดไมปฏิบัติตามระเบียบ 
ท่ีคณะกรรมการกําหนด หรือเมื่อมีพฤติการณปรากฏวาสมาคมนั้นดําเนินการเพื่อฟองคดีโดยไมสุจริต                      
ใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมนั้นได 

การเพิกถอนการรับรองสมาคมใดตามมาตรานี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีท่ีสมาคมซึ่งถูกเพิกถอนการรับรองตามมาตรานี้ไดฟองคดีใดไวตอศาลและคดีนั้น           

ยังคางอยูในการพิจารณาของศาล ใหศาลสั่งจําหนายคดีนั้นเสีย 

หมวด ๓ 
การอุทธรณ 

------------------------------ 
 มาตรา ๔๓ ในกรณีท่ีผูไดรับคําสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ 
วรรคสอง ไมพอใจคําสั่งดังกลาว ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการได 
  มาตรา ๔๔ การอุทธรณตามมาตรา ๔๓ ใหยื่นตอคณะกรรมการภายในสิบวันนับแตวันที่         
ผูอุทธรณไดรับทราบคําสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

การอุทธรณคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของคณะกรรมการ              
เฉพาะเรื่อง เวนแตคณะกรรมการจะสั่งเปนอยางอื่นเปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัยอุทธรณ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

หมวด ๔ 
บทกําหนดโทษ 

--------------------------- 
มาตรา ๔๕ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวก  ไมใหถอยคํา  หรือไมสงเอกสาร            

หรือหลักฐานแกพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน 
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๔๖ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง           
ตามมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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มาตรา ๔๗[๑๔] ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ 
หรือสาระสําคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ไมวาจะเปนของตนเองหรือผูอื่น โฆษณาหรือ
ใชฉลากที่มีขอความอันเปนเท็จ หรือขอความที่รูหรือควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิดความเขาใจผิด                  
เชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้ําอีก ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๔๘[๑๕] ผูใดโฆษณาโดยใชขอความตามมาตรา ๒๒ (๓) หรือ (๔) หรือขอความตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ (๕) หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 
มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๔๙ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๗ 
หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 

 มาตรา ๕๐[๑๖] ถาการกระทําตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ เปนการกระทําของ
เจาของสื่อโฆษณา หรือผูประกอบกิจการโฆษณา ผูกระทําตองระวางโทษเพียงกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติ
ไวสําหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๕๑ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐              
เปนความผิดตอเนื่อง ผูกระทําตองระวางโทษปรับวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือไมเกินสองเทา               
ของคาใชจายท่ีใชสําหรับการโฆษณานั้น ตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 

มาตรา ๕๒[๑๗] ผูใดขายสินคาท่ีควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ โดยไมมีฉลากหรือมีฉลาก                
แตฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไมถูกตอง หรือขายสินคาท่ีมีฉลากที่คณะกรรมการวาดวยฉลากสั่งเลิก
ใชตามมาตรา ๓๓ ท้ังนี้ โดยรูหรือควรรูอยูแลววาการไมมีฉลากหรือการแสดงฉลากดังกลาวนั้น                    
ไมถูกตองตามกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจํา          
ท้ังปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูผลิตเพื่อขาย หรือผูสั่งหรือนําเขามา                     
ในราชอาณาจักรเพื่อขาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๕๓ ผูประกอบธุรกิจผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการวาดวยฉลากซึ่งสั่งตาม
มาตรา ๓๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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มาตรา ๕๔[๑๘] ผูใดรับจางทําฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมาย หรือรับจางติดตรึงฉลากที่ไมถูกตอง
ตามกฎหมายกับสินคา โดยรูหรือควรรูอยูแลววาฉลากดังกลาวนั้นไมถูกตองตามกฎหมาย ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๕๕ ผูประกอบธุรกิจผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๓๕ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๕๖ ผูประกอบธุรกิจผูใด ขายสินคาท่ีคณะกรรมการสั่งหามขายเพราะสินคานั้นอาจ
เปนอันตรายแกผูบริโภคตามมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาผูประกอบธุรกิจนั้นเปนผูผลิตเพื่อขายหรือเปนผูสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๕๗[๑๙] ผูประกอบธุรกิจผูใดไมสงมอบสัญญาที่มีขอสัญญาหรือมีขอสัญญาและแบบ
ถูกตองตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือไมสงมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและขอความถูกตองตามมาตรา 
๓๕ เบญจ ใหแกผูบริโภคภายในระยะเวลาตามมาตรา ๓๕ อัฏฐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผูประกอบธุรกิจผูใด สงมอบหลักฐานการรับเงิน โดยลงจํานวนเงินมากกวาท่ีผูบริโภคจะตอง
ชําระและไดรับเงินจํานวนนั้นไปจากผูบริโภคแลวตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับตั้งแต
หารอยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควร
ในการประกอบธุรกิจเชนนั้นแลว 

มาตรา ๕๗ ทวิ[๒๐] ผูประกอบธุรกิจผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ สัตต ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๕๘ ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสถานที่ประกอบธุรกิจของ             
ผูประกอบธุรกิจและการกระทํานั้นเปนไปเพื่อประโยชนของผูประกอบธุรกิจ ใหสันนิษฐานวาผูประกอบ
ธุรกิจเปนผูกระทําผิดรวมดวยเวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมสามารถคาดหมายไดวาบุคคลนั้นจะกระทํา
ความผิดแมจะใชความระมัดระวังตามสมควรแลว 

มาตรา ๕๙ ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล 
กรรมการหรือผูจัดการหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่กฎหมาย
กําหนดสําหรับความผิดนั้นๆ ดวยเวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของ             
นิติบุคคลนั้น 
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มาตรา ๖๐ ผูใดโดยเจตนาทุจริต ใช จาง วาน ยุยง หรือดําเนินการใหสมาคมที่คณะกรรมการ
รับรองตามมาตรา ๔๐ ฟองรองผูประกอบธุรกิจคนใดเปนคดีแพงหรือคดีอาญาตอศาล เพื่อกลั่นแกลง           
ผูประกอบธุรกิจนั้นใหไดรับความเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๖๑ ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของผูประกอบธุรกิจอันเปนขอเท็จจริง        
ท่ีตามปกติวิสัยของผูประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไวไมเปดเผย ซึ่งตนไดมาหรือลวงรูเนื่องจากการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจํา         
ท้ังปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพื่อประโยชนในการสอบสวน หรือการ
พิจารณาคดี 

ผูใดไดมาหรือลวงรูขอเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบัติราชการหรือการ
สอบสวนหรือการพิจารณาคดี แลวเปดเผยขอเท็จจริงนั้นในประการที่นาจะเสียหายแกผูหนึ่งผูใด              
ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 

มาตรา ๖๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบได และ
ในการนี้ใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะอนุกรรมการ
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาท่ี ดําเนินการเปรียบเทียบไดโดยจะกําหนดหลักเกณฑในการ
เปรียบเทียบหรือเงื่อนไขประการใดๆ ใหแกผูไดรับมอบหมายตามที่เห็นสมควรดวยก็ได 

ภายใตบังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งในการสอบสวนถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคล
ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวน             
สงเรื่องมายังคณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหมีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง
ภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 

เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ส. โหตระกิตย 
รองนายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันนี้การเสนอ
สินคาและบริการตางๆ ตอประชาชนนับวันแตจะเพิ่มมากขึ้นผูประกอบธุรกิจการคาและผูท่ีประกอบ
ธุรกิจโฆษณาไดนําวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใชในการสงเสริมการขายสินคาและ
บริการ ซึ่งการกระทําดังกลาวทําใหผูบริโภคตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะผูบริโภคไมอยูในฐานะ             
ท่ีทราบภาวะตลาด และความจริงท่ีเกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินคาและบริการตางๆ ไดอยางถูกตอง
ทันทวงที นอกจากนั้นในบางกรณี แมจะมีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคโดยการกําหนด
คุณภาพและราคาของสินคาและบริการอยูแลวก็ตาม แตการท่ีผูบริโภคแตละรายจะไปฟองรองดําเนินคดี
กับผูประกอบธุรกิจการคาหรือผูประกอบธุรกิจโฆษณาเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ยอมจะเสียเวลา
และคาใชจายเปนการไมคุมคา และผูบริโภคจํานวนมากไมอยูในฐานะที่จะสละเวลาและเสียคาใชจาย          
ในการดําเนินคดีได และในบางกรณีก็ไมอาจระงับหรือยับยั้งการกระทําท่ีจะเกิดความเสียหายแกผูบริโภค
ไดทันทวงที สมควรมีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคเปนการทั่วไป โดยกําหนดหนาท่ีของ             
ผูประกอบธุรกิจการคาและผูประกอบธุรกิจโฆษณาตอผูบริโภค เพื่อใหความเปนธรรมตามสมควร               
แกผูบริโภค  ตลอดจนจัดใหมีองคกรของรัฐท่ีเหมาะสมเพื่อตรวจตรา  ดูแล  และประสานงาน                       
การปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ ในการใหความคุมครองผูบริโภค จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ              
นี้ข้ึน 

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑[๒๑] 
มาตรา ๒๐ ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค                

พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวา
จะไดมีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๑ ในระหวางที่บทบัญญัติมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัตินี้ยังมิไดใชบังคับ ใหอํานาจ
หนาท่ีของเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
สํานักนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
นี้เปนอํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หรือของสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. ๒๕๒๒ แลวแตกรณี 

มาตรา ๒๒ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติ                
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในสวนที่เกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคและการบริหารงานคุมครองผูบริโภค อันไดแก การตรวจตรา กํากับดูแล และ
ประสานงานการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ ในการใหความคุมครองแกผูบริโภค ยังไมเหมาะสม 
และโดยที่ในปจจุบันปรากฏวามีผูบริโภคเปนจํานวนมากยังไมไดรับการคุมครองสิทธิตามที่กฎหมาย
เฉพาะวาดวยการนั้นๆ บัญญัติไวอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีผูบริโภคเปนจํานวนมากรองเรียน               
วาไมไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญากับผูประกอบธุรกิจมากขึ้น สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ดังกลาวเพื่อปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ปรับปรุงองคกรบริหารงาน
คุมครองผูบริโภค คือ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ    
ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค และปรับปรุงอํานาจของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคในการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั่งเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
ตามพระราชบัญญัตินี้ไดในกรณีจําเปน หรือรีบดวนใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตลอดจนเพิ่ม
บทบัญญัติกําหนดสิทธิและการคุมครองสิทธิของผูบริโภคที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญาไว
โดยเฉพาะ และทั้งเปนการสมควรปรับปรุงอัตราโทษเกี่ยวกับการกระทําผิดในเรื่องการโฆษณาและ  
ฉลากใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาท่ีและกิจการบริหารบางสวนของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
สํานักนายกรัฐมนตรี ไปเปนของสํานักคณะกรรมการคุ มครองผู บริโภค  สํานักนายกรัฐมนตรี           
พ.ศ. ๒๕๔๑[๒๒] 

มาตรา ๓ ใหโอนอํานาจหนาท่ีของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรีและ
ของเจาหนาท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี 
หรือของเจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคสํานักนายกรัฐมนตรี แลวแตกรณี 

มาตรา ๔ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ ขาราชการ ลูกจาง และเงินงบประมาณ
ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  เฉพาะในสวนที่ เกี่ยวกับสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการยกฐานะ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ใหมีฐานะเทียบเทากรม สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ในการนี้สมควร
โอนบรรดาอํานาจหนาท่ี กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ ขาราชการ ลูกจาง และเงินงบประมาณของสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ไปเปนของ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๗๒/ ฉบับพิเศษ หนา ๒๐/๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 
[๒] มาตรา ๓ นิยามคําวา “ผูบริโภค” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒)              

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
[๓] มาตรา ๓ นิยามคําวา “สัญญา” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 [๔] มาตรา ๔ (๓ ทวิ) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
[๕] มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
[๖] มาตรา ๑๔ (๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
[๗] มาตรา ๑๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
[๘] มาตรา ๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
[๙] มาตรา ๓๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
[๑๐] มาตรา ๓๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
[๑๑] สวนที่ ๒ ทวิ การคุมครองผูบริโภคในดานสัญญา มาตรา ๓๕ ทวิ ถึงมาตรา ๓๕ นว เพิ่มโดย

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
[๑๒] มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
[๑๓] มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
[๑๔] มาตรา ๔๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
[๑๕] มาตรา ๔๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
[๑๖] มาตรา ๕๑ แกไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
[๑๗] มาตรา ๕๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
[๑๘] มาตรา ๕๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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[๑๙] มาตรา  ๕๗  วรรคหนึ่ง  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ คุมครองผูบริโภค  (ฉบับที่  ๒)                  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

[๒๐] มาตรา ๕๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
[๒๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๑๕ ก/หนา ๑/๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ 
[๒๒] ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๑๕ ก/หนา ๑๓/๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ 
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พระราชบัญญัติ 
มาตราชั่งตวงวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙) 
---------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

ประกาศวาโดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมาตราชั่งตวงวัด 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล                

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ                     
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติ ข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม                 
ของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒” 
มาตรา  ๒ [๑ ] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต             

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ 
(๒) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
(๓) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๔๖๖ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๗๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๕) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มาตราชั่งตวงวัด” หมายความวา หนวยท่ีกําหนดใหรูขนาดหรืออัตราเทียบสวนใดๆ                 

ของปริมาณตางๆ 
“เครื่องช่ังตวงวัด” หมายความวา เครื่องช่ัง เครื่องตวง และเครื่องวัด 
“เครื่องช่ัง” หมายความวา เครื่องสําหรับใชช่ังแสดงน้ําหนัก และใหหมายความรวมถึง                 

ตุมน้ําหนกัที่ใชในการชั่งและสวนประกอบของเครื่องช่ังท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
“เครื่องตวง” หมายความวา เครื่องท่ีมีลักษณะเปนภาชนะสําหรับใชตวงแสดงปริมาตร              

ของสิ่งของ และใหหมายความรวมถึงสวนประกอบของเครื่องตวงที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
“เครื่องวัด” หมายความวา เครื่องสําหรับใชวัดแสดงปริมาณหรือหนวยของสิ่งใดๆ แตไมใช

เครื่องช่ังหรือเครื่องตวง และใหหมายความรวมถึงสวนประกอบของเครื่องวัดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
“การใหบริการชั่ง ตวงหรือวัด” หมายความวา การประกอบธุรกิจรับทําการชั่ง ตวงหรือวัด 

สินคาของผูอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินคาท่ีมีลักษณะการประกอบธุรกิจตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

“สินคาหีบหอ” หมายความวา สินคาท่ีไดบรรจุหรือมีสิ่งหุมหอซึ่งเจตนาจะซื้อ ขายหรือ
จําหนายกันตามปริมาณที่บรรจุหรือหุมหอไวนั้น ไมวาจะซื้อ ขายหรือจําหนายสิ่งท่ีใชบรรจุหรือ               
สิ่งหุมหอดวยหรือไมก็ตาม 

“ผูบรรจุ” หมายความวา  ผูผลิตสินคาหีบหอ  และใหหมายความรวมถึงผูนํ า เขามา                             
ในราชอาณาจักรหรือผูแบงบรรจุซึ่งสินคาหีบหอ แตท้ังนี้ไมรวมถึงผูแบงขายหรือจําหนายสินคาจากสิ่งท่ี
ใชบรรจุหรือสิ่งหุมหอโดยมีเจตนามิใหเปนสินคาหีบหออีกตอไป 

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

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“นายตรวจชั่งตวงวัด”[๒] หมายความวา ขาราชการพลเรือนหรือพนักงานสวนทองถิ่นตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการคาภายใน* 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและนายตรวจชั่งตวงวัด ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกิน
อัตราทายพระราชบัญญัตินี้กับกําหนดกิจการอื่นและออกประกาศตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

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

มาตรา ๖ ใหจัดตั้งสํานักงานกลางชั่งตวงวัดข้ึนในกรมการคาภายใน* กระทรวงพาณิชย  
โดยมีอธิบดีกรมการคาภายใน*เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน   
และมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑) เก็บรักษาแบบมาตราชั่งตวงวัด 
(๒) ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจและใบอนุญาต 
(๓) ตรวจสอบและใหคํารับรองเครื่องช่ังตวงวัด 
(๔) จดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว 
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๗ รัฐมนตรีมีอํานาจจัดตั้งสํานักงานสาขาขึ้นในทองท่ีท่ีเห็นสมควรและจะใหมี               

เขตอํานาจตลอดถึงทองท่ีอื่นดวยก็ได 
รัฐมนตรีจะกําหนดใหสํานักงานสาขามีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา ๖ ท้ังหมดหรือบางสวนก็ได 
การจัดตั้งสํานักงานสาขาตามวรรคหนึ่งและการกําหนดอํานาจหนาท่ีตามวรรคสอง ใหทําเปน

ประกาศโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๘ เครื่องช่ังและเครื่องตวงที่อยูในบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ ไดแก เครื่องช่ังและ

เครื่องตวงทุกชนิด เวนแตเครื่องช่ังและเครื่องตวงที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหยกเวน 
เครื่องวัดท่ีอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ไดแกเครื่องวัดท่ีรัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๙ การชั่ง การตวงและการวัดท้ังปวง ใหใชมาตราชั่งตวงวัดในระบบเมตริกหรือใน

ระบบประเพณีท่ีเทียบเขาหาระบบเมตริกตามที่กําหนดในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๑๐ ในการซื้อขายหรือจําหนายสินคาใดๆ ในทองท่ีใด ถารัฐมนตรีเห็นสมควรใหใช

มาตราชั่งตวงวัดเฉพาะในระบบเมตริกตามมาตรา ๙ หรือใหกระทําโดยการชั่ง การตวงหรือการวัด อยางใด
อยางหนึ่ง ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนด 
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ประกาศตามวรรคหนึ่ ง  ใหใช บังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศใน                
ราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๑ ในกรณีท่ีตองใชมาตราชั่งตวงวัดในระบบอื่นนอกจากที่กําหนดในมาตรา ๙ หรือ
ในกรณีท่ีตองใชเครื่องช่ังตวงวัดอยางอื่นนอกจากที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๖ สําหรับในทาง
วิชาชีพหรือในทางวิทยาศาสตร ใหใชมาตราชั่งตวงวัดในระบบนั้นหรือใหใชเครื่องช่ังตวงวัดนั้นได             
เมื่อรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายอนุญาต 

หมวด ๒ 
แบบมาตราชั่งตวงวัด 

-------------------------------------- 
มาตรา ๑๒ เครื่องช่ังตวงวัดตองไดรับการตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตราชั่งตวงวัด               

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
แบบมาตราชั่งตวงวัดตามวรรคหนึ่ง ใหเรียกชื่อยอวา “แบบมาตรา” และแบงออกเปน

แบบมาตราชั้นหนึ่ง แบบมาตราชั้นสอง และแบบมาตราชั้นสาม 
แบบมาตราชั้นหนึ่ง ไดแก แบบมาตราที่สํานักงานมาตราชั่งตวงวัดระหวางประเทศกําหนด 

ใหใชหรือรับรองความเที่ยงแลว 
แบบมาตราชั้นสอง ไดแก แบบมาตราที่ไดตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตราชั้นหนึ่งแลว 
แบบมาตราชั้นสาม ไดแก แบบมาตราที่ไดตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตราชั้นสองแลว 
มาตรา ๑๓ ใหรัฐมนตรีจัดใหมีแบบมาตราชั้นหนึ่งไวสําหรับใชตรวจสอบความเที่ยงของ 

แบบมาตราชั้นสอง 
ในกรณีท่ีไมอาจจัดหาแบบมาตราชั้นหนึ่งชนิดใดได ใหรัฐมนตรีจัดใหมีแบบมาตราชั้นหนึ่ง

ชนิดนั้นขึ้นไดตามที่เห็นสมควร และใหถือวาแบบมาตราที่รัฐมนตรีจัดใหมีข้ึนนั้นเปนแบบมาตรา
ช้ันหนึ่ง 

มาตรา ๑๔ ใหสํานักงานกลางจัดใหมีแบบมาตราชั้นสองไวสําหรับใชตรวจสอบความเที่ยง
ของแบบมาตราชั้นสาม 

มาตรา ๑๕ ใหสํานักงานกลางและสํานักงานสาขาจัดใหมีแบบมาตราชั้นสามไวสําหรับใช
ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องช่ังตวงวัด 
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หมวด ๓ 
เคร่ืองชั่งตวงวัด 

-------------------------------------------- 
มาตรา ๑๖ ใหรัฐมนตรีกําหนดชนิดและลักษณะของเครื่องช่ังตวงวัด และรายละเอียดวัสดุ              

ท่ีใชผลิตเครื่องช่ังตวงวัดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๗ ผูใดจะประกอบธุรกิจในการผลิต นําเขา ขาย ซอมเครื่องช่ังตวงวัดหรือใหบริการชั่งตวง

หรือวัด ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง และตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน
กลางหรือสํานักงานสาขาตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่งและตรวจสอบวาถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงใหแกผูแจง
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในกรณีที่การแจงเปนไปโดยไมถูกตอง ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่ไดรับแจง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจง          
จากพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงตามวรรคหนึ่งเปนอันสิ้นผล 

ในกรณีที่ ผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคสาม  ใหพนักงานเจาหนาที่               
ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจใหแกผูแจงภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง 

ผูไดรับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตองเสียคาธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจตามอัตรา                 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจสูญหายหรือถูกทําลาย ใหผูประกอบธุรกิจ
ยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจภายในสิบหาวันนับแตวันทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย 

มาตรา ๑๙ ผูประกอบธุรกิจตองแสดงหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจหรือใบแทนหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิต สํานักงานนําเขา สถานที่ขาย สถานที่ซอมเครื่อง
ช่ังตวงวัด หรือสถานที่ใหบริการช่ังตวงหรือวัด แลวแตกรณีเวนแตอยูในระหวางการขอรับใบแทนหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๘ 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม ถาผูที่ไดรับคําสั่งไมพอใจ
คําสั่งดังกลาว ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง 

ใหรัฐมนตรี วินิจฉัยอุทธรณภายในสามสิบวันนับแต วันที่ไดรับอุทธรณแลวแจงคําวินิจฉัย                    
เปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
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มาตรา ๒๑ ผูประกอบธุรกิจตองประกอบกิจการใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๒ ใหผูประกอบธุรกิจในการใหบริการช่ัง ตวงหรือวัดออกหนังสือแสดงผลการชั่งการตวง

หรือการวัดใหแกผูขอรับบริการช่ัง ตวงหรือวัดทุกครั้ง ในหนังสือดังกลาวใหมีลายมือช่ือผูควบคุมการชั่ง              
การตวงหรือการวัด พรอมทั้งระบุวัน เวลาและสถานที่ที่ทําการชั่ง ตวงหรือวัดดวย 

มาตรา ๒๓ อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดขอปฏิบัติในการบํารุงรักษาเครื่องช่ังตวงวัด และ                  
การใหบริการช่ัง ตวงหรือวัด เพื่อใหผูประกอบธุรกิจการใหบริการช่ัง ตวงหรือวัดหรือผูควบคุมการช่ัง การตวง
หรือการวัดถือปฏิบัติ 

ในกรณีท่ีมีการปฏิบัติผิดขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายสั่ง              
เปนหนังสือใหทําการแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด 

มาตรา ๒๔ หามมิใหผูประกอบธุรกิจในการขายเครื่องช่ังตวงวัดขายหรือจําหนายเครื่องช่ังตวง
วัดท่ีไมมีการใหคํารับรองตามมาตรา ๓๐ หรอืท่ีคํารับรองสิ้นอายุแลวตามมาตรา ๓๓ เวนแตเครื่องช่ังตวง
วัดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหยกเวนการใหคํารับรองตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง 

มาตรา ๒๕ ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินคากับผูอื่น หรือการใหบริการช่ัง ตวงหรือวัด 
หรือการใชเครื่องช่ังตวงวัดเพื่อประโยชนในการคํานวณคาตอบแทน คาภาษีอากรและคาธรรมเนียม  
หามมิใหผูใดใชเครื่องช่ังตวงวัดท่ีไมมีการใหคํารับรองตามมาตรา ๓๐ หรือท่ีคํารับรองสิ้นอายุแลว              
ตามมาตรา ๓๓ ไมวาจะเปนเครื่องช่ังตวงวัดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหยกเวนการใหคํารับรองตาม
มาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือไมก็ตาม 

รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดขอปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องช่ังตวงวัดเพื่อใหผูใชเครื่องช่ัง
ตวงวัดถือปฏิบัติ 

มาตรา ๒๖ ความเที่ยงของเครื่องช่ังตวงวัดท่ีใชในกิจการตามมาตรา ๒๕ ตองอยูภายในอัตรา
เผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๗ ในกรณีท่ีมีการเคลื่อนยายเครื่องช่ังตวงวัดชนิดติดตรึงอยูกับที่ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และเปนเครื่องช่ังตวงวัดท่ีมีการใหคํารับรองแลว ใหผูครอบครอง
เครื่องช่ังตวงวัดมีหนังสือแจงตอสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ติดตั้ง
เสร็จ เพื่อใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องช่ังตวงวัดนั้นใหม 

มาตรา ๒๘ ในกรณีท่ีผูผลิต ผูนําเขา ผูขาย ผูซอมเครื่องชั่งตวงวัดหรือผูใหบริการช่ัง ตวงหรือวัด 
เปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิต สํานักงานนําเขา สถานที่ขาย สถานที่ซอมเครื่องช่ังตวงวัดหรือสถานที่
ใหบริการชั่ง ตวงหรือวัด หรือมีสถานที่ผลิต สํานักงานนําเขา สถานที่ขาย สถานที่ซอมเครื่องช่ังตวงวัด
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หรือสถานที่ใหบริการช่ัง ตวงหรือวัดหลายแหง ตองแจงการเปลี่ยนแปลงหรือการประกอบกิจการ
สําหรับสถานที่หรือสํานักงานนั้นๆ ทุกแหง 

ในกรณีท่ีผูผลิต ผูนําเขา ผูขาย ผูซอมเครื่องช่ังตวงวัดหรือผูใหบริการชั่งตวงหรือวัดมีสถานที่
เก็บเครื่องช่ังตวงวัด ณ สถานที่อื่นนอกจากสถานที่ผลิต สํานักงานนําเขา สถานที่ขาย สถานที่ซอมเครื่อง
ช่ังตวงวัดหรือสถานที่ใหบริการช่ัง ตวงหรือวัด ตองแจงสถานที่เก็บนั้นดวยทุกแหง 

หมวด ๔ 
การใหคํารับรอง 

------------------------------------- 
มาตรา ๒๙ เครื่องช่ังตวงวัดตองไดรับการตรวจสอบและไดรับคํารับรองของพนักงาน

เจาหนาท่ี 
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกเครื่องช่ังตวงวัดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหยกเวน

การใหคํารับรอง 
มาตรา ๓๐ การตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัด ใหดําเนินการโดยตรวจสอบเทียบกับแบบมาตรา               

เมื่อตรวจสอบเห็นวาถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แลว                   
ใหพนักงานเจาหนาท่ีใหคํารับรอง 

การใหคํารับรองใหกระทําโดยวิธีดังนี้ 
(๑) ประทับหรือแสดงเครื่องหมายคํารับรองของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาที่ 

เครื่องช่ังตวงวัด และออกหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองประจําเครื่องช่ังตวงวัดทุกเครื่อง 
(๒) ในกรณีเครื่องช่ังตวงวัดซึ่งโดยสภาพไมสามารถประทับหรือแสดงเครื่องหมายคํารับรอง

ได หรือเมื่อประทับหรือแสดงเครื่องหมายคํารับรองแลวจะทําใหเกิดความเสียหายแกเครื่องช่ังตวงวัดนั้น 
จะออกหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองอยางเดียวก็ได 

ในกรณีท่ีเครื่องช่ังตวงวัดซึ่งใชดวยกันเปนชุด จะออกหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรอง
รวมกันเปนฉบับเดียวก็ได 

หนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองจะทําเปนแถบผนึกติดไวท่ีเครื่องช่ังตวงวัดก็ได 
เครื่องหมายคํารับรองและหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองตามวรรคสองใหเปนไปตาม

แบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชนในการพิจารณาใหคํารับรอง อธิบดีอาจขอใหสวนราชการ หนวยงาน
ของรัฐ องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสํานักงาน หรือองคการชั่งตวงวัดของรัฐตางประเทศหรือ
ระหวางประเทศ ตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัด และใหคํารับรองไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข               
ท่ีอธิบดีกําหนด และใหถือวาเปนการตรวจสอบเทียบกับแบบมาตราและการใหคํารับรองตามมาตรา ๓๐ 
วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๓๒ คํารับรองเครื่องช่ังตวงวัดมีสองอยาง คํารับรองสําหรับเครื่องช่ังตวงวัดท่ียังไมเคย
ใหคํารับรองมากอนใหเรียกวาคํารับรองชั้นแรก คํารับรองซ้ําภายหลังการใหคํารับรองชั้นแรกแลว                
ใหเรียกวาคํารับรองชั้นหลัง การใหคํารับรองชั้นแรกและการใหคํารับรองชั้นหลังนั้นความเที่ยงของ
เครื่องช่ังตวงวัด ตองอยูภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดในกฎกระทรวงหามการใหคํารับรองชั้นหลังสําหรับเครื่องช่ังตวงวัด
ชนิดใดก็ได 

มาตรา ๓๓ คํารับรองสําหรับเครื่องช่ังตวงวัดชนิดใดใหมีอายุเทาใดใหกําหนดในกฎกระทรวง          
ในการใหคํารับรอง ใหพนักงานเจาหนาท่ีประทับหรือแสดงวันสิ้นอายุของคํารับรองไวท่ีเครื่องช่ังตวงวัด
และที่หนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองสําหรับเครื่องช่ังตวงวัดนั้น 

มาตรา ๓๔ ใหผูประกอบธุรกิจตอไปนี้นําเครื่องช่ังตวงวัดมาใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบ 
เพื่อใหคํารับรองตามมาตรา ๓๐ ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๖ 

(๑) ผูผลิตเครื่องช่ังตวงวัด เวนแตกรณีผลิตเพื่อการสงออกตามมาตรา ๖๕ 
(๒) ผูนําเขาเครื่องช่ังตวงวัดท่ีไมมีการใหคํารับรอง 
(๓) ผูขายเครื่องช่ังตวงวัดท่ีไดเครื่องช่ังตวงวัดท่ีไมมีการใหคํารับรองมาไวในครอบครอง 
(๔) ผูซอมเครื่องช่ังตวงวัด 
มาตรา ๓๕ ผูใดนําเครื่องช่ังตวงวัดท่ีมิใชเปนเครื่องช่ังตวงวัดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด              

ใหยกเวนตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง เขามาในราชอาณาจักร กอนรับมอบเครื่องช่ังตวงวัดนั้นไปจาก
พนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยศุลกากรตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

ในกรณีท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควร จะประกาศกําหนดใหผูนําเครื่องช่ังตวงวัดใดเขามาใน
ราชอาณาจักรโดยไมตองปฏิบัติตามวรรคหนึ่งก็ได 

มาตรา ๓๖ การขอใหตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัดเพื่อใหคํารับรองตามมาตรา ๓๔ ใหยื่นคําขอ
ตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา 
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ในกรณีตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๒) ใหยื่นคําขอกอนนําเครื่องช่ังตวงวัดออกจําหนาย                 
แตอยางชาตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ผลิตหรือรับมอบไปจากพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมาย             
วาดวยศุลกากร 

ในกรณีตามมาตรา ๓๔ (๓) ใหยื่นคําขอกอนนําเครื่องช่ังตวงวัดออกจําหนายแตอยางชา              
ตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดเครื่องช่ังตวงวัดมาไวในครอบครอง 

ในกรณีตามมาตรา ๓๔ (๔) ใหยื่นคําขอกอนสงมอบเครื่องช่ังตวงวัดใหเจาของ หรือกอนนํา
เครื่องช่ังตวงวัดออกจําหนาย แตอยางชาตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันซอมเสร็จ 

ระยะเวลาที่กําหนดในมาตรานี้ ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจขยายไดตามความ
จําเปนเมื่อมีคําขอ 

มาตรา ๓๗ ผูครอบครองเครื่องช่ังตวงวัดท่ีไมมีการใหคํารับรองตองยื่นคําขอใหทําการ
ตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัดเพื่อใหคํารับรองตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดเครื่องช่ังตวงวัดมาไวในครอบครอง 

ระยะเวลาที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจขยายได                
ตามความจําเปนเมื่อมีคําขอ 

มาตรา ๓๘ ในกรณีเครื่องช่ังตวงวัดท่ีจะตองตรวจสอบติดตรึงกับที่หรือยากแกการเคลื่อนยาย
หรือมีจํานวนมาก ผูยื่นคําขอจะขอใหพนักงานเจาหนาท่ีไปตรวจสอบนอกสถานที่สํานักงานกลางหรือ
สํานักงานสาขาก็ได โดยเสียคาทําการใหแกพนักงานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตามอัตราที่กําหนด              
ในกฎกระทรวง และจายคาพาหนะเดินทางใหแกพนักงานเจาหนาท่ีเทาท่ีจําเปนและใชจายไปจริง 

มาตรา ๓๙ ในกรณีท่ีปรากฏวาเครื่องช่ังตวงวัดใดที่ขอใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบเพื่อ          
ใหคํารับรอง เปนเครื่องช่ังตวงวัดท่ีไมถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ เมื่อพนักงานเจาหนาท่ีเห็นวาพอจะแกไขใหถูกตองได ใหสั่งใหผูยื่นคําขอทําการแกไข
ใหถูกตองแลว ตรวจสอบใหม 

ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีเห็นวาเครื่องช่ังตวงวัดนั้นไมสามารถแกไขใหถูกตองได                   
ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจทําลายเครื่องชั่งตวงวัดนั้น หรือทําอยางหนึ่งอยางใดเพื่อมิใหเครื่องชั่งตวงวัด
นั้นใชไดตอไป ถาเครื่องช่ังตวงวัดนั้นมีเครื่องหมายคํารับรองประทับหรือแสดงอยูแลว ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีมีอํานาจทําลายเครื่องหมายคํารับรองหรือประทับเครื่องหมายแสดงวาคํารับรองเดิมใชไมได
แลว 

เครื่องหมายแสดงวาคํารับรองเดิมใชไมไดแลว ใหกําหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๔๐ ใหผูผลิต ผูนําเขาหรือผูซอมเครื่องช่ังตวงวัดมีเครื่องหมายเฉพาะตัว และให
ประทับหรือแสดงเครื่องหมายนั้นไวท่ีเครื่องช่ังตวงวัดกอนขอใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบเพื่อให             
คํารับรอง 

ในกรณีท่ีเครื่องช่ังตวงวัดซึ่งโดยสภาพไมสามารถประทับหรือแสดงเครื่องหมายเฉพาะตัวได 
หรือเมื่อประทับหรือแสดงเครื่องหมายเฉพาะตัวแลว จะทําใหเกิดความเสียหายแกเครื่องช่ังตวงวัดนั้น 
การประทับหรือแสดงเครื่องหมายดังกลาวจะกระทําดวยวิธีอื่นแทนก็ได 

การประทับหรือแสดงเครื่องหมายเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหเปนไป                  
ตามระเบียบของสํานักงานกลาง 

เครื่องหมายเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่ง ใหจดทะเบียนไวท่ีสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา                 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และหามมิใหสํานักงานกลางและสํานักงานสาขา              
รับจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัวท่ีเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายเฉพาะตัวท่ีบุคคลอื่นไดแจง                
ไวกอนแลวหรือท่ีมีลักษณะตองหามตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๔๑ ผูผลิตหรือผูซอมเครื่องช่ังตวงวัดจะขออนุญาตตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
เพื่อใหผูผลิตหรือผูซอมเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองเครื่องช่ังตวงวัดท่ีตนผลิตหรือซอมก็ได 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด             
ในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกลาวใหกําหนดเวลาในการพิจารณาอนุญาตไวดวย 

มาตรา ๔๒ ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ตองตรวจสอบและใหคํารับรองเครื่องช่ังตวงวัด             
ท่ีตนผลิตหรือซอมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงานกลางกําหนด 

มาตรา ๔๓ ใบอนุญาตใหใชไดภายในระยะเวลาที่ระบุไวในใบอนุญาต แตตองไมเกินคราวละ
หาปนับแตวันออกใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอแลวใหทําการตามใบอนุญาตตอไปไดจนกวาอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายจะสั่งไมตออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข                 
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๔ ในกรณีท่ีอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไมออกใบอนุญาต หรือสั่งไมตออายุ
ใบอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายแจงการไมออกใบอนุญาตหรือ
สั่งไมตออายุใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
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กอนมีคําวินิจฉัยอุทธรณในกรณีสั่งไมตออายุใบอนุญาต รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหทํา
การตามใบอนุญาตไปพลางกอนไดเมื่อมีคําขอของผูอุทธรณ 

มาตรา ๔๕ ใบอนุญาตใหใชไดเฉพาะตัวผูรับใบอนุญาต 
มาตรา ๔๖ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามเงื่อนไข           

ในการอนุญาตที่กําหนดในกฎกระทรวง อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาต             
มีกําหนดครั้งละไมเกินเกาสิบวัน 

มาตรา ๔๗ ผูรับใบอนุญาตผูใดตองคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตาม
มาตรา ๗๔ หรือฝาฝนคําสั่งพักใชใบอนุญาต อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตได 

ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดสองปนับแต  
วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๔๘ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไมพบตัวผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่ง ใหปดคําสั่ง
ดังกลาวไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิตหรือซอมเครื่องช่ังตวงวัดของผูรับใบอนุญาต และ 
ใหถือวาผูรับใบอนุญาตไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง 

มาตรา ๔๙ ผูถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗             
มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่ง             
ใหยกอุทธรณหรือแกไขคําสั่งของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายได 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
กอนมีคําวินิจฉัยอุทธรณ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหทําการตามใบอนุญาตไปพลางกอนได

เมื่อมีคําขอของผูอุทธรณ 
มาตรา ๕๐ ถาใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในระหวางที่ใบอนุญาตยังไมสิ้นอายุ ใหผูรับ

ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย
ดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๑ ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวในที่เปดเผยซึ่ง             
เห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิตหรือซอมเครื่องช่ังตวงวัดของผูรับใบอนุญาตเวนแตอยูในระหวางการขอรับ   
ใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๐ 
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หมวด ๕ 
อํานาจหนาที่ของนายตรวจชั่งตวงวัด 

----------------------------------------------------- 
มาตรา ๕๒ ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหนายตรวจชั่งตวงวัดมีอํานาจ 
(๑) เขาไปในสถานที่ผลิต สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บเครื่องช่ังตวงวัดหรือสินคาหีบหอ

ชนิดท่ีรัฐมนตรีกําหนดใหผูบรรจุตองปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ ในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบเครื่อง
ช่ังตวงวัดหรือสินคาหีบหอนั้น 

(๒) เขาไปในสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดท่ีใชในกิจการดังระบุไวในมาตรา ๒๕ 
(๓) คนสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือท่ีเปนความผิดตามมาตรา ๒๗๐ หรือมาตรา ๒๗๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา  
ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการงาน และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อไดวา
หากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาไดจะมีการยักยาย ซุกซอน หรือทําลายเครื่องช่ังตวงวัด หรือสินคา             
หีบหอท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิด และการคนในเวลาดังกลาวขางตนยังไมแลวเสร็จจะกระทํา
ตอไปก็ได 

(๔) ยึดหรืออายัดเครื ่องชั่งตวงวัดหรือสินคาหีบหอที่เกี ่ยวของกับการกระทําความผิด                
ท่ีบัญญัติไวใน (๓) 

ในการปฏิบัติหนาท่ีตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) นายตรวจชั่งตวงวัดจะนําขาราชการหรือลูกจาง
ในสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาไปชวยปฏิบัติงานดวยก็ได 

มาตรา ๕๓ เครื่องช่ังตวงวัดท่ียึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๕๒ (๔) หากปรากฏวาไมจําเปน         
ตองใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดี ใหสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาสงคืนหรือถอน          
การอายัดเครื่องช่ังตวงวัดนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ยึดหรืออายัด 

เครื่องช่ังตวงวัดท่ียึดไวตามวรรคหนึ่ง ถาพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาล              
ไมพิพากษาใหริบและผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดขอรับคืนภายในกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวัน           
นับแตวันที่มีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือวันที่มีคําพิพากษาถึงท่ีสุด แลวแตกรณี ใหตกเปนของกรม 
การคาภายใน*และใหจัดการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

เครื่องช่ังตวงวัดท่ีอายัดไวตามวรรคหนึ่ง ถาพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือศาล                      
ไมพิพากษาใหริบ ใหนายตรวจชั่งตวงวัดถอนการอายัดโดยมิชักชา 
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มาตรา ๕๔ สินคาหีบหอท่ียึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๕๒ (๔) นายตรวจชั่งตวงวัดมีอํานาจ          
สั่งใหเจาของหรือผูครอบครองแกไขหีบหอนั้นใหถูกตอง หรือจะสั่งใหทําลายหีบหอของสินคานั้นแลว
คืนสินคาใหแกเจาของหรือผูครอบครองก็ได 

ในกรณีท่ีเจาของหรือผูครอบครองไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายตรวจชั่งตวงวัดตามวรรคหนึ่ง 
นายตรวจชั่งตวงวัดมีอํานาจทําลายหีบหอของสินคานั้น แลวคืนสินคาใหแกเจาของหรือผูครอบครอง                     
โดยเจาของหรือผูครอบครองเปนผูเสียคาใชจายในการคืนสินคานั้นแตในกรณีทําลายหีบหอแลว                  
ถาสินคานั้นโดยสภาพไมอาจคืนไดจะแจงใหเจาของหรือผูครอบครองถายสินคาจากหีบหอนั้นแลว              
นําสินคาคืนไปภายในเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่แจง หากเจาของหรือ           
ผูครอบครองไมปฏิบัติตาม ใหสินคานั้นตกเปนของกรมการคาภายใน*และใหจัดการตามระเบียบ             
ท่ีอธิบดีกําหนด 

มาตรา ๕๕ เครื่องช่ังตวงวัดหรือสินคาหีบหอท่ียึดไวตามมาตรา ๕๒ (๔) ถาขณะยึดไมปรากฏ
เจาของหรือผูครอบครองและไมมีผูใดมาแสดงตนเปนเจาของหรือผูครอบครองภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ยึด ใหตกเปนของกรมการคาภายใน*และใหจัดการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

มาตรา ๕๖ สินคาหีบหอท่ียึดไวตามมาตรา ๕๒ (๔) ถาเปนของเสียงายหรือถาเก็บรักษาไว             
จะเปนการเสี่ยงตอความเสียหาย หรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกินสมควร อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายจะจัดการขายหรือจําหนายสินคาหีบหอนั้นกอนถึงกําหนดตามมาตรา ๕๕ ก็ได ไดเงิน               
เปนจํานวนสุทธิเทาใดใหยึดไวแทนสินคาหีบหอนั้น 

การขายหรือจําหนายสินคาหีบหอตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
มาตรา ๕๗ ในกรณี ท่ีนายตรวจชั่ งตวงวัดตรวจพบเครื่อง ช่ังตวงวัดท่ีไมถูกตองตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเครื่องช่ังตวงวัดท่ีความเที่ยง                
ของเครื่องผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง นายตรวจชั่งตวงวัดมีอํานาจทําลาย
เครื่องหมายคํารับรองและทําเครื่องหมายหามใชเครื่องช่ังตวงวัดนั้นจนกวาจะไดมีการแกไขใหถูกตอง
และนําไปใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบเพื่อใหคํารับรองใหม หรือยึดเครื่องช่ังตวงวัดนั้นแลวนําสง
สํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา 

เครื่องช่ังตวงวัดท่ียึดไวตามวรรคหนึ่ง  หรือเครื่องช่ังตวงวัดท่ีไมปรากฏเจาของหรือ                
ผูครอบครอง หากเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยึด ใหเครื่องช่ัง
ตวงวัดนั้นตกเปนของกรมการคาภายใน* และใหจัดการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด หากเจาของหรือ               
ผูครอบครองมาขอรับเครื่องช่ังตวงวัดนั้นคืนภายในกําหนด ใหสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาคืน
เครื่องช่ังตวงวัดใหแกเจาของหรือผูครอบครองเพื่อนําไปแกไขใหถูกตอง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและ
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วิธีการท่ีอธิบดีกําหนด แตถาสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาพิจารณาเห็นวาเครื่องช่ังตวงวัดนั้น                
ไมสามารถแกไขใหถูกตองไดหรือมีสภาพไมสมควรจะใชเปนเครื่องช่ังตวงวัดตอไป ก็ใหตกเปนของ
กรมการคาภายใน*และใหจัดการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

มาตรา ๕๘ ในการปฏิบัติหนาท่ีของนายตรวจชั่งตวงวัดตามมาตรา ๕๒ ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๕๙ ในการปฏิบัติหนา ท่ีตามพระราชบัญญัตินี้  นายตรวจชั่งตวงวัดตองแสดง                 
บัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวนายตรวจชั่งตวงวัด ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๖๐ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายตรวจชั่งตวงวัดเปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๖๑ เพื่อประโยชนในการจับกุมและปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

ใหนายตรวจชั่งตวงวัดเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

หมวด ๖ 
สินคาหีบหอ 

------------------------------------ 
มาตรา ๖๒ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดชนิดของสินคาหีบหอท่ีผูบรรจุตอง 
(๑) แสดงปริมาณของสินคาท่ีหีบหอ 
(๒) แสดงปริมาณของสินคาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด หรือ 
(๓) บรรจุสินคาตามปริมาณที่กําหนด 
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหมีผลใชบังคับนับแตวันที่

รัฐมนตรีกําหนด แตตองไมนอยกวาหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๖๓ การแสดงปริมาณของสินคาตามมาตรา ๖๒ หรือท่ีผูบรรจุแสดงไวท่ีหีบหอ                

ตองแสดงใหถูกตองตรงกับปริมาณของสินคาในหีบหอ 
การแสดงปริมาณของสินคาท่ีหีบหอโดยคลาดเคลื่อนไมเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนด ใหถือวาเปนการแสดงปริมาณที่ถูกตอง 
มาตรา ๖๔ บรรดาสินคาหีบหอท่ีนําเขามาในราชอาณาจักรที่แสดงปริมาณของสินคา                  

ตามมาตราชั่งตวงวัดของตางประเทศ ผูนําเขาตองแสดงปริมาณของสินคาตามมาตราชั่งตวงวัด                    
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ตามพระราชบัญญัตินี้ และตามวิธีการและอัตราเปรียบเทียบมาตราชั่งตวงวัดของตางประเทศกับมาตรา 
ช่ังตวงวัดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

การแสดงปริมาณของสินคาตามวรรคหนึ่ง ใหกระทํากอนรับมอบสินคาไปจากพนักงาน
เจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เวนแตอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายจะอนุญาตใหกระทํา
ภายหลังตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด 

หมวด ๗ 
เคร่ืองชั่งตวงวัดเพื่อการสงออก 

----------------------------------------------- 
มาตรา ๖๕ ผูผลิตเครื่องช่ังตวงวัดเพื่อการสงออกไปนอกราชอาณาจักรตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตและการสงออกซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา-
นุเบกษา 

บรรดาเครื่องช่ังตวงวัดท่ีผลิตเพื่อการสงออกตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับการยกเวนการให                
คํารับรองตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ แตผูผลิตจะนําเครื่องช่ังตวงวัดดังกลาวมาใหพนักงาน
เจาหนาท่ีตรวจสอบเพื่อใหคํารับรองก็ได 

หมวด ๘ 
บทกําหนดโทษ 

------------------------------------------ 
มาตรา ๖๖ ผูใดใชมาตราชั่งตวงวัดอื่นนอกจากที่กําหนดในมาตรา ๙ ในการซื้อ ขายหรือ

จําหนายสินคา ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
มาตรา ๖๗ ผูใดใชมาตราชั่งตวงวัด หรือทําการชั่งตวงวัดในการซื้อขายหรือจําหนายสินคา 

โดยไมปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
มาตรา ๖๘ ผูใดประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๗ โดยไมมีหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ    

ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
มาตรา ๖๙ ผูประกอบธุรกิจผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือผูรับใบอนุญาต

ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
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มาตรา ๗๐ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๘ หรือผูใดฝาฝน
มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๗๑ ในการประกอบธุรกิจการใหบริการชั่ง ตวงหรือวัด ถาผูประกอบธุรกิจไมปฏิบัติ
ตามมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

มาตรา ๗๒ ในการประกอบธุรกิจการใหบริการชั่ง ตวงหรือวัด ตามมาตรา ๑๗ ผูใดออกหนังสือ
แสดงผลการชั่ง ตวงหรือวัดอันเปนเท็จเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๗๓ ผูครอบครองเครื่องช่ังตวงวัดชนิดติดตรึงอยูกับที่ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๗๔ ผูใด 
(๑) ปลอมแปลงหรือแกไขเครื่องหมายคํารับรองหรือหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรอง

ของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา 
(๒) นําเครื่องหมายคํารับรองของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาจากเครื่องช่ังตวงวัด

เครื่องหนึ่งไปใชกับเครื่องช่ังตวงวัดอีกเครื่องหนึ่ง หรือ 
(๓) ลบเครื่องหมายของพนักงานเจาหนาท่ีท่ีแสดงวาเครื่องหมายคํารับรองเดิมใชไมไดแลว 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินสองแสนแปดหมื่นบาท 
มาตรา ๗๕ ผูใดกระทําการใดๆ เพื่อใหเครื่องช่ังตวงวัดท่ีมีการใหคํารับรองตามมาตรา ๓๐ 

แสดงน้ําหนัก ปริมาตร ปริมาณ หรือหนวยใดๆ ผิดไปจากที่ไดรับการตรวจสอบความเที่ยงกับแบบ
มาตราเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท 

มาตรา ๗๖ ผูใดโดยรูวาไดมีการกระทําแกเครื่องช่ังตวงวัดอันเปนความผิดตามมาตรา ๗๔ 
หรือมาตรา ๗๕ 

(๑) ขายหรือจําหนายหรือมีไวเพื่อขายหรือจําหนายซึ่งเครื่องช่ังตวงวัดนั้น หรือ 
(๒) ใชหรือมีไวเพื่อใชซึ่งเครื่องช่ังตวงวัดนั้นในกิจการตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง 
ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕ แลวแตกรณี 
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มาตรา ๗๗  ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ผูใด นําเครื่องหมายคํารับรองหรือหนังสือสําคัญ
แสดงการใหคํารับรองของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาที่รับไปจากพนักงานเจาหนาท่ีไปใช
เพื่อใหการรับรองในระหวางถูกพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๗๘  ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ผูใด นําเครื่องหมายคํารับรองหรือหนังสือสําคัญ
แสดงการใหคํารับรองของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาที่รับไปจากพนักงานเจาหนาท่ีไปใชกับ
เครื่องชั่งตวงวัดท่ีตนเองมิไดผลิตหรือซอม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๗๙ ผูใดใชหรือมีเครื่องช่ังตวงวัดไวเพื่อใชในกิจการตามมาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง โดย           
รูวาเครื่องช่ังตวงวัดนั้นมีความเที่ยงผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง                
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๘๐ ผูใด 
(๑) ถอน ทําลาย ทําใหเสียหายซึ่งเครื่องหมายหรือสิ่งอื่นใดที่นายตรวจชั่งตวงวัดทําไว                 

เพื่อแสดงการยึดหรืออายัดตามมาตรา ๕๒ (๔) หรือ 
(๒) ถอน ทําลาย ทําใหเสียหายซึ่งเครื่องหมายหามใชเครื่องช่ังตวงวัดท่ีนายตรวจชั่งตวงวัด

ทําไวตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง เวนแตจะกระทําโดยไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีแลว 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
มาตรา ๘๑ ผูประกอบธุรกิจในการผลิต นําเขา ขาย หรือซอมเครื่องช่ังตวงวัดผูใดฝาฝนมาตรา 

๓๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
มาตรา ๘๒ ผูซึ่งเกี่ยวของผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกนายตรวจชั่งตวงวัด              

ซึ่งปฏิบัติการตามหนาท่ีตามมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
มาตรา ๘๓ ผูบรรจุผูใดฝาฝนประกาศของรัฐมนตรีท่ีกําหนดตามมาตรา ๖๒ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
มาตรา ๘๔ ผูบรรจุผูใดบรรจุสินคาหีบหอโดยรูวาปริมาณของสินคาท่ีบรรจุในหีบหอ               

ไมถูกตองตามที่แสดงไวซึ่งนาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๘๕ ผูใดขายหรือจําหนายหรือมีไวเพื่อขายหรือจําหนายซึ่งสินคาหีบหอท่ีแสดงปริมาณไว 
โดยรูวาปริมาณของสินคาท่ีบรรจุในหีบหอไมถูกตองตามที่แสดงไวซึ่งนาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น
หรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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มาตรา ๘๖ ผูใดขายหรือมีไวเพื่อขายซึ่งสินคาหีบหอท่ีไมมีการแสดงปริมาณของสินคา              
ตามมาตรา ๖๒ (๑) หรือมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

มาตรา ๘๗ ผูนําเขาผูใดไมปฏิบัติตามวิธีการแสดงปริมาณของสินคาและอัตราเปรียบเทียบที่
รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายกําหนดตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

มาตรา ๘๘ ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เปนนิติบุคคล 
กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิด
นั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น 

มาตรา ๘๙ ถาเจาพนักงานตอไปนี้เห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก หรือไมควรถูก
ฟองรอง สําหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน               
หกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ใหมีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้ 

(๑) อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย สําหรับความผิดท่ีเกดิในกรุงเทพมหานคร 
(๒) ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิดท่ีเกิด             

ในจังหวัดอื่น 
เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่

เปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหดําเนินคดีตอไป 
มาตรา ๙๐ ในกรณีท่ีนายตรวจชั่งตวงวัดเปนผูจับกุมผูตองหาในความผิดท่ีเปรียบเทียบไดตาม

พระราชบัญญัตินี้ และผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบ ถาผูตองหาหรือผูมีประโยชนเกี่ยวของรองขอ 
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย แลวแต
กรณี จะปลอยผูตองหาชั่วคราวในระหวางรอการเปรียบเทียบหรือรอการชําระเงินคาปรับโดยมีประกัน
หรือมีประกันและหลักประกันก็ได ท้ังนี้ ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๑ ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดท่ีเปรียบเทียบไดตาม
พระราชบัญญัตินี้ และผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมาย หรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายแลวแตกรณี ภายในเจ็ดวัน           
นับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ และใหนํามาตรา ๙๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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บทเฉพาะกาล 
------------------------------------ 

มาตรา ๙๒ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และคําสั่งท่ีออกตามบทกฎหมายที่ให   
ยกเลิกตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหคงใชไดตอไปเพียงเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบหรือคําสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ 

มาตรา ๙๓ บรรดาเครื่องชั่งตวงวัดท่ีมีการใหคํารับรองแลวตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด 
พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ ใหถือวามีการใหคํารับรองตามพระราชบัญญัตินี้ 

บรรดาอาชญาบัตรท่ีออกตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖                
ใหถือเปนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙๔ ผูใดประกอบธุรกิจการใหบริการช่ังตวงหรือวัดตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๗            
อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ถาประสงคจะประกอบธุรกิจดังกลาวตอไป  ใหแจง                    
การประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๗ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อไดแจง
การประกอบธุรกิจแลวใหถือวาผูนั้นไดรับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 
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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 
 เครื่องช่ัง 
 (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 กิโลกรัม เครื่องละ  ๓,๐๐๐ บาท 
  แสดงน้ําหนักเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม เครื่องละ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
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 (ข) ตุมน้ําหนักและตุมถวง 
  น้ําหนักไมเกิน ๑ กิโลกรัม ตุมละ       ๕๐  บาท 
   น้ําหนักเกิน ๑ กิโลกรัม 
  แตไมเกิน ๑๐ กิโลกรัม ตุมละ       ๑๐๐  บาท 
  น้ําหนักเกิน ๑๐ กิโลกรัม ตุมละ ๒๐๐ บาท 
 เครื่องตวง 
  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 แตเมื่อรวมกันแลวไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 เครื่องวัด 
 (ก) เครื่องวัดความยาว 
  แสดงความยาวไมเกิน ๑๐ เมตร เครื่องละ         ๕๐  บาท 
  แสดงความยาวเกิน ๑๐ เมตร เครื่องละ      ๒๐๐  บาท 
 (ข) เครื่องวัดปริมาตร  เครื่องละ   ๕,๐๐๐  บาท 
 (ค) เครื่องวัดอยางอื่น เครื่องละ   ๓,๐๐๐  บาท 
(๓) การตรวจสอบและการใหคํารับรองชั้นหลัง รอยละหาสิบของคาธรรมเนียมตาม (๒) 
(๔) การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องช่ังตวงวัด เทากับคาธรรมเนียมตาม (๒) 
(๕) การออกหนังสือรายงานผลการตรวจสอบ 
 ความเที่ยงของเครื่องช่ังตวงวัด ฉบับละ     ๑,๐๐๐  บาท 
(๖) ใบอนุญาตใหผูผลิตหรือผูซอม 
 เปนผูตรวจสอบและใหคํารับรอง ปละ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
(๗) การตออายุใบอนุญาต เทากับคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
(๘) การออกใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ        ๑๐๐  บาท 
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บัญชีมาตราชั่งตวงวัดตามมาตรา ๙ 
 
 ก. มาตราชั่งตวงวัดในระบบเมตริก 
  (๑) หนวยมูลฐานของความยาวใหเปนเมตร คือ ความยาวของทางเดินของแสงใน
สุญญากาศในชวงเวลา ๑ ใน ๒๙๙,๗๙๒,๔๕๘ ของหนึ่งวินาที 
  ใหจํานวนหนวยของความยาวเปนดังตอไปนี้ 
 
 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) หนวยของพ้ืนที่ใหเปนตารางเมตร คือ พื้นที่ตารางเหลี่ยมมีดานกวางยาวดานละหนึ่ง
เมตร 
  ใหจํานวนหนวยของพื้นที่เปนดังตอไปนี้ 
 

 ช่ือ  อัตรา อักษรยอ 
 ตารางกิโลเมตร  เทากับ ลานตารางเมตร  กม.๒ 
 ตารางเฮกโตเมตร  เทากับ หมื่นตารางเมตร ฮม.๒ 
 ตารางเดคาเมตร  เทากับ รอยตารางเมตร ดคม.๒ 
 ตารางเมตร  เทากับ หนึ่งตารางเมตร  ม.๒ 
 ตารางเดซิเมตร  เทากับ หนึ่งในรอยของหนึ่งตารางเมตร ดม.๒ 
 ตารางเซนติเมตร  เทากับ หนึ่งในหมื่นของหนึ่งตารางเมตร ซม.๒ 
 ตารางมิลลิเมตร  เทากับ หนึ่งในลานของหนึ่งตารางเมตร มม.๒ 
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  (๓) หนวยของปริมาตรใหเปนลูกบาศกเมตร คือ ปริมาตรที่บรรจุอยูในลูกบาศก          
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 ปริมาตรของน้ําบริสุทธิ์หนักหนึ่งกิโลกรัม ณ 
อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส เมื่อความกดบรรยากาศปกติ 
  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. 
 เพื่อประโยชนในการแสดงปริมาตรใหถือวาหนึ่งลิตรเทากับหนึ่งลูกบาศกเดซิเมตร 
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  (๕) หนวยมูลฐานของมวลสารใหเปนกิโลกรัม คือ มวลสารซึ่งเทากับมวลสาร               
แบบประถมระหวางประเทศของกิโลกรัม 
  ใหจํานวนหนวยของมวลสารเปนดังตอไปนี้ 
 
 ช่ือ  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 หนึ่งในหมื่นของหนึ่งกิโลกรัม ดก. 
 เซนติกรัม  เทากับ หนึ่งในแสนของหนึ่งกิโลกรัม ซก. 
 มิลลิกรัม  เทากับ หนึ่งในลานของหนึ่งกิโลกรัม มก. 
 ไมโครกรัม  เทากับ หนึ่งในพันลานของหนึ่งกิโลกรัม มคก. 
  เพื่อประโยชนในการแสดงน้ําหนัก ใหถือวาจํานวนหนวยของมวลสารแหงสิ่งใด               
เปนจํานวนหนวยของน้ําหนักแหงสิ่งนั้น 
  (๖) หนวยมูลฐานของเวลาใหเปนวินาที คือ ระยะเวลาเทากับ ๙,๑๙๒,๖๓๑,๗๗๐ คาบ
ของการแผรังสีท่ีสมนัยกับการเปลี่ยนระดับไฮเปอรไฟนสองระดับของอะตอมซีเซียม-๑๓๓ ในสถานะ
พื้นฐาน 
  (๗) หนวยมูลฐานของกระแสไฟฟาใหเปนแอมแปร คือ ปริมาณของกระแสไฟฟา              
ซึ่งถารักษาใหคงที่อยูในตัวนําสองเสนที่มีความยาวอนันต มีพื้นที่ภาคตัดขวางกลมเล็กมากจน                    
ไมจําเปนตองคํานึงถึง และวางอยูคูขนานหางกันหนึ่งเมตรในสุญญากาศแลว จะทําใหเกิดแรงระหวาง
ตัวนําท้ังสองเทากับ ๒ x ๑๐-๗ นิวตัน ตอความยาวหนึ่งเมตร 
  (๘) หนวยมูลฐานของอุณหภูมิทางเทอรโมไดนามิกสใหเปนเคลวิน ซึ่งเทากับ ๑            
ใน ๒๗๓.๑๖ ของอุณหภูมิทางเทอรโมไดนามิกสของจุดสามสภาวะของน้ํา 
  หนวยเคลวินใหใชสําหรับแสดงชวงอุณหภูมิ หรือความแตกตางของอุณหภูมิดวย 
  ในกิจการทั้งปวง ใหใชหนวยอุณหภูมิเปนองศาเซลเซียสได 
  อุณหภูมิเปนองศาเซลเซียสเทากับอุณหภูมิทางเทอรโมไดนามิกสลบดวย ๒๗๓.๑๕ 
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  (๙) หนวยมูลฐานของปริมาณสารใหเปนโมล คือ ปริมาณสารของระบบที่ประกอบดวย
องคประกอบมูลฐาน ซึ่งมีจํานวนเทากับจํานวนอะตอมใน ๐.๐๑๒ กิโลกรัม ของคารบอน-๑๒ เมื่อใช           
โมลตองระบุองคประกอบมูลฐาน ซึ่งอาจจะเปนอะตอมโมเลกุล ไอออนอิเล็กตรอน อนุภาคอื่นๆ หรือ
กลุมของอนุภาคตามที่กําหนด 
  (๑๐) หนวยมูลฐานของความเขมแหงการสองสวางใหเปนแคนเดลา คือ ความเขม              
แหงการสองสวาง ในทิศทางที่กําหนดใหของแหลงกําเนิด ซึ่งแผรังสีเอกรงคดวยความถี่ ๕๔๐ x ๑๐๑๒ 
เฮิรตซ และมีความเขมแผรังสีในทิศทางนั้นเทากับ ๑ ใน ๖๘๓ วัตต ตอสเตอเรเดียน 

 ข. มาตราชั่งตวงวัดในระบบประเพณีท่ีเทียบเขาหาระบบเมตริก 
  (๑) หนวยของความยาว 
 ช่ือ อัตรา  อักษรยอ 
 เสน   ใหเทากับ สี่สิบเมตร  ส. 
 วา   ใหเทากับ สองเมตร ว. 
 ศอก   ใหเทากับ หนึ่งในสองของหนึ่งเมตร ศ. 
 คืบ   ใหเทากับ หนึ่งในสี่ของหนึ่งเมตร ค. 
 
  (๒) หนวยของพื้นที่ 
 ช่ือ อัตรา  อักษรยอ 
 ไร  ใหเทากับ พันหกรอยตารางเมตร ร. 
 งาน   ใหเทากับ สี่รอยตารางเมตร ง. 
 ตารางวา  ใหเทากับ สี่ตารางเมตร ว๒ 
 
  (๓) หนวยของความจุ 
 ช่ือ อัตรา  อักษรยอ 
 เกวียนหลวง  ใหเทากับ สองพันลิตร กว. 
 บ้ันหลวง  ใหเทากับ พันลิตร บ. 
 สัดหลวง  ใหเทากับ ยี่สิบลิตร ส. 
 ทะนานหลวง  ใหเทากับ หนึ่งลิตร ท. 
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  (๔) หนวยของน้ําหนัก 
 ช่ือ  อัตรา  อักษรยอ 
 หาบหลวง  ใหเทากับ หกสิบกิโลกรัม ห. 
 ช่ังหลวง  ใหเทากับ หกรอยกรัม ช. 
 กะรัตหลวง  ใหเทากับ หนึ่งเมตริกกะรัตหรือยี่สิบเซนติกรัม กร. 
 กะรัตหลวง ใหใชสําหรับอัญมณีเทานั้น 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด                 
พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ ไดใชบังคับมานานแลว แมวาจะมีการแกไขเพิ่มเติมหลายครั้ง แตบทบัญญัติ              
บางประการ ยังไมเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมาตราชั่งตวงวัด          
เสียใหม เพื่อลดมาตรการควบคุมของรัฐมาเปนการกํากับดูแลใหปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีเหมาะสม อันเปน
การสงเสริมและใหความเปนธรรมแกผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องช่ังตวงวัดมากยิ่งข้ึน รวมท้ังเพื่อ          
สงเสริมผูประกอบธุรกิจในการผลิตเครื่องช่ังตวงวัดเพื่อการสงออกไปนอกราชอาณาจักร จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕[๓] 
 มาตรา ๘๙ ในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.๒๕๔๒ ใหแกไขคําวา “กรมทะเบียน
การคา” เปน “กรมการคาภายใน” และคําวา “อธิบดีกรมทะเบียนการคา” เปน “อธิบดีกรมการคาภายใน” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งไดมีการตราพระราช-
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ 
รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมี                
การแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการ
ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลอง
กับการโอนสวนราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย 
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตามกฎหมายนั้น        
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ไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการเปลี่ยนช่ือสวนราชการ 
รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทน                   
สวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม
รวมท้ังตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 
 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดใหถายโอนภารกิจในการเปนนายตรวจ           
ช่ังตวงวัดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยมาตราชั่งตวงวัด            
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นเปนนายตรวจชั่งตวงวัดได จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๙ ก/หนา ๑๑/๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ 
[๒] มาตรา ๔ นิยามคําวา “นายตรวจชั่งตวงวัด”แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด 
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
[๓] ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 


