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   คํานํา 

คํานํา 
 

การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตาม
อํานาจหนาท่ีและตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา 
“การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนั้น จะตองดีข้ึนหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการท่ีมากขึ้น”  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลักในการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดมาตรฐาน
การบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือ
เปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว ประชาชนไมวาจะ
อาศัยอยูท่ีใดในประเทศจะตองไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเทาเทียมกัน  

ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับสถาบันการศึกษา และองคกรวิชาชีพ
ตางๆ ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยไดผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมกันพิจารณาจากผูท่ีเกี่ยวของฝายตางๆ อาทิเชน 
ผูแทนจากองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของ จึงเปนที่เช่ือมั่นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถนํา
มาตรฐานที่ไดจัดทําข้ึน ไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะไดอยางแทจริง 

สําหรับ มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับ 
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทําข้ึน โดยหวังเปนอยางยิ่งวา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะไดศึกษา ทําความเขาใจ และนํามาตรฐาน รวมทั้งแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติตามที่
กําหนดไว ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน รวมท้ังพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารและการ
บริการสาธารณะใหดียิ่งข้ึน เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อันเปนเปาหมายท่ีสําคัญสูงสุดในการ
ทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สืบตอไป 
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  บทที่ 1   บทนํา 1 

บทที่  1 
บทนํา 

1.1   ความเปนมา 
 เนื่องจากการขยายตัวของประชากรและสังคมเศรษฐกิจ สงผลใหการบริโภคของประชาชน
ขยายตัวตามไปดวย ผูประกอบการมีการลงทุนผลิตสินคาและบริการออกมาสนองความตองการ               
อยางมากมายเปนทวีคูณ มีการกระตุนจูงใจโดยใชวิธีทางการตลาด เชน การโฆษณาและการสงเสริม          
การขายเพื่อจูงใจใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของตนและมักพบวามีผูประกอบการบางรายที่ใช 
กลยุทธทางการคาท่ีไมเปนธรรมตอผูบริโภคจนกลายเปนความเดือดรอนที่ปรากฏใหเห็นอยูเนืองๆ              
ในขณะเดียวกันประชาชนเองก็ยังขาดการรวมกลุมเพื่อคุมครองสิทธิในฐานะผูบริโภคของตนเอง              
อยางเขมแข็งเพียงพอ รัฐจึงจําเปนตองหามาตรการคุมครองผูบริโภคมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการบริโภคสินคาบางประเภทที่มีผลตอสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน ดังนั้นจึงมี          
การตรากฎหมายหลายฉบับที่มุงคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพของผูบริโภคออกมา 
 สําหรับภารกิจในสวนที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคนั้น แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดบทบาทอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในการคุมครองผูบริโภคอยูในประเภทของ “กลุมงานหนาท่ีท่ีตองทํา” ซึ่งอยูในแผนปฏิบัติ
การฯ 2 ดาน คือ  
 1.1.1 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต  
  - สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดถายโอนภารกิจใหแก  เมืองพัทยา 
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ซึ่งเปนคณะกรรมการระดับจังหวัด         
ท่ีมีบทบาทอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                 
โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดถายโอนภารกิจรวม 4 เรื่องดังนี้ 
   1) การผลิตสื่อและ/หรือเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานอาหารและยา 
   2) การเสริมสรางศักยภาพผูบริโภคดานความรูในการบริโภคและเรียกรอง
สิทธิอันชอบธรรม 
   3) การสร างและขยายเครือข ายการมีสวนรวมในการคุมครองผูบริโภค                  
ดานสาธารณสุขของผูบริโภคในทองถิ่น 



มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 

2 บทที่ 1   บทนํา 

   4) ตรวจสอบติดตามคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑอาหาร ยา เครื่องมือแพทย 
เครื่องสําอาง และวัตถุอันตรายในสถานที่จําหนายตามที่ระบุใน พระราชบัญญัติแตละประเภท 
(สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ,2545 : 280-281) 
 1.1.2 ดานการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  
  - สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี ไดถายโอนภารกิจ
ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธ  ความรู เกี่ ยวกับการคุมครองผูบริโภคใหแก เมืองพัทยา 
กรุงเทพมหานคร เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล (สํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ,2545 : 284) 
   - กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ไดถายโอนภารกิจโดยการมอบอํานาจให
เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล เปนนายตรวจ ช่ัง ตวง วัด                  
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 รวมท้ังอํานาจในการใหคํารับรองเครื่องชั่ง ตวง วัด ช้ันหลัง * 
(สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ,2545 : 284)  

1.2   วัตถุประสงค 
 1.2.1 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับมอบหมาย
ภาระหนาท่ีดานการคุมครองผูบริโภค 
 1.2.2 เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น ใชเปนเครื่องมือและแนวทางประกอบการตัดสินใจสําหรับ               
การดําเนินงานดานการคุมครองผูบริโภค 
 1.2.3 เพื่อใหประชาชนไดรับการคุมครองผูบริโภคอยางมีมาตรฐานและเปนระบบ อันจะเปน
ประโยชนในการพัฒนาทองถิ่นและสรางความพึงพอใจแกประชาชน 
 
 
 
 
 
* การใหคํารับรองเครื่องช่ัง ตวง วัด ช้ันหลัง หมายถึง การตรวจสอบเครื่องช่ัง ตวง วัด ที่มีการใชงานมาแลว
ระยะหนึ่งแลวมีการสงซอม แกไข ปรับปรุงเพื่อใหเที่ยงตรงถูกตองดังเดิม โดยเจาพนักงานชั่งตวงวัดตรวจสอบ
แลวจะใหคํารบัรองเครื่องช่ัง ตวง วัด ช้ันหลัง นั้นๆ  
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1.3   กรอบแนวคิดการจัดทํามาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 
 การจัดทํามาตรฐานการคุมครองผูบริโภคสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดขึ้น
ตามกรอบภารกิจที่ไดรับการถายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ของสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จากหนวยงานดังตอไปนี้ 
 1.3.1 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ถายโอนภารกิจดานการเผยแพรประชาสมัพนัธ
ความรู เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค ซึ่งเปนหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค               
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 20 (4) และ (5)และภารกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 1.3.2 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถายโอนภารกิจดานการสงเสริมศักยภาพของ
ผูบริโภค การขยายเครือขายการมสีวนรวมในการคุมครองผูบริโภค การตรวจสอบติดตามประเมินผลงาน
คุมครองผูบริโภคและภารกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ อันเปนนโยบายเชิงกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ซึ่งในระยะแรกจะเนนเฉพาะภารกิจดานอาหารและยาเทานั้น 
 1.3.3 สํานักชั่งตวงวัด กรมการคาภายใน ถายโอนภารกิจดานการปฏิบัติหนาท่ีเปนนายตรวจ
ช่ังตวงวัด ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 รวมทั้งอํานาจในการใหคํารับรองเครื่องชั่ง ตวง วัด 
ช้ันหลัง (ศึกษารายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวของในภาคผนวก ก) 
  ทั้งนี้การถายโอนภารกิจดังที่กลาวมา จะดําเนินการในรูปของการบูรณาการภารกิจ
เพื ่อใหการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเอกภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน               
โดยการบูรณาการภารกิจของทั้ง 3 หนวยงานดังกลาวเขาดวยกัน โดยใหอยูภายใตแนวคิดหลักของ             
การคุมครองผูบริโภค คือเพื่อใหผูบริโภคไดรับความเปนธรรม และความปลอดภัยในการบริโภค
อาหาร  ยา สินคาและบริการตางๆ แลวจึงกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 4 ดาน คือ 

1. ดานการเสริมสรางศักยภาพและการสรางเครือขายการมีสวนรวมของผูบริโภค 
2. ดานการเผยแพรประชาสัมพันธการคุมครองผูบริโภค 
3. ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผลการคุมครองผูบริโภค 
4. ดานการปฏิบัติหนาท่ีของนายตรวจชั่งตวงวัด 
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กรอบแนวคิดการจัดทํามาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ของสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หนวยงานที่ถายโอนภารกิจ ประกอบดวย 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักช่ังตวงวัด กรมการคาภายใน 

การเผยแพรความรู 
เกี่ยวกับการคุมครอง

ผูบริโภค การสงเสริม 
ศักยภาพ 

ของผูบริโภค 

การสรางเครือขาย 
การมีสวนรวม 

ในการคุมครองผูบริโภค 

การตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล 

การคุมครองผูบริโภค การปฏิบัติหนาที่ 
ของนายตรวจ 
ช่ัง ตวง วัด 

ภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการคุมครองผูบริโภค 

บูรณาการ
ภารกิจ 

ดานการเผยแพร
ประชาสัมพันธ  

การคุมครองผูบริโภค 

ดานการเสริมสรางศักยภาพ
และการสรางเครือขายการ
มีสวนรวมของผูบริโภค 

ดานการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล 

 การคุมครองผูบริโภค

ดานการปฏิบัติหนาที่
ของนายตรวจ 
ช่ังตวงวัด 

มาตรฐานการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 1   บทนํา 5 

1.4   ขอบเขตของมาตรฐาน 
 ขอบเขตการกําหนดมาตรฐานการคุมครองผูบริโภค สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ครอบคลุมในประเด็นตอไปนี้   
 1) มาตรฐานดานการเสริมสรางศักยภาพและการสรางเครือขายการมีสวนรวมของผูบริโภค 
ประกอบดวย 
  - สนับสนุนใหมีการใหความรูเกี่ยวกับการเสริมสรางศักยภาพผูบริโภค 
  - สนับสนุนใหมีการสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของผูบริโภคในทองถิ่น 
  - สนับสนุนใหมีการสงเสริมและสนับสนุนการทํากิจกรรมของกลุมผูบริโภค 
  - สนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมเครือขายผูบริโภค 
  - สนับสนุนใหมีการทํากิจกรรมของกลุมเครือขายผูบริโภค 
  - สนับสนุนการติดตามประเมินผลการทํางานของกลุมและเครือขายผูบริโภค 
 2) มาตรฐานดานการเผยแพรประชาสัมพันธการคุมครองผูบริโภค ประกอบดวย 
  - ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลของประชาชนเพื่อวางแผนเผยแพรประชาสัมพันธ 
  - ดําเนินการเพื่อใหมีสื่อประชาสัมพันธการคุมครองผูบริโภค 
  - ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธการคุมครองผูบริโภค 
 3) มาตรฐานดานการตรวจสอบติดตามประเมินผลการคุมครองผูบริโภค ประกอบดวย 
  - สนับสนุนหรือจัดใหมีการดําเนินการตรวจติดตามประเมินผลการคุมครองผูบริโภค 
 4 ) มาตรฐานดานการปฏิบัติหนาท่ีของนายตรวจชั่งตวงวัด ประกอบดวย 
  - สนับสนุนหรือจัดใหมีการดําเนินการออกปฏิบัติงานสํารวจตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด
และสินคาหีบหอ 

1.5   นิยามศัพทมาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 
 1) การคุมครองผูบริโภค หมายถึง การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายเกี่ยวกับการเสริมสรางศักยภาพและการสรางเครือขายการมีสวนรวมของผูบริโภค การเผยแพร
ประชาสัมพันธการคุมครองผูบริโภค การตรวจสอบติดตามและประเมินผลการคุมครองผูบริโภค และ
การเปนนายตรวจชั่งตวงวัด โดยอยูภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 2) มาตรฐานและตัวช้ีวัดดานการคุมครองผูบริโภค  หมายถึง  เกณฑการปฏิบัติงาน                    
การคุมครองผูบริโภคทั้ง 4 ดาน คือ เกณฑดานเสริมสรางศักยภาพและการสรางเครือขายการมีสวนรวม
ของผูบริโภค ดานการเผยแพรประชาสัมพันธการคุมครองผูบริโภค ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผล
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การคุมครองผูบริโภค ดานการเปนนายตรวจชั่งตวงวัด โดยแบงออกเปนเกณฑมาตรฐานขั้นพื้นฐานซึ่งเปน
เกณฑบังคับ และเกณฑมาตรฐานขั้นพัฒนา ซึ่งไมบังคับ  แตทั้งนี้การปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานขั้นพื้นฐานนั้น 
จะตองพิจารณาความพรอมและสภาพที่เปนจริงประกอบดวย 
 3) ผูบริโภค หมายถึง ผูซื้อหรือผูไดรับการบริการจากผูประกอบธุรกิจ หรือผูซึ่งไดรับการเสนอ 
หรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจ เพื่อซื้อสินคาและรับบริการ และหมายความรวมถึงผูใชสินคาหรือ
ผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบแมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม 
 4) การเสริมสรางศักยภาพและการสรางเครือขายการมีสวนรวมของผูบริโภค หมายถึง การ
รวมกลุมประชาชนในทองถิ่น เพื่อสรางความเขมแข็งในการเปนผูบริโภคที่ฉลาด รูจักรักษาสิทธิในฐานะ
ผูบริโภค และการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงกลุมผูบริโภคในทองถิ่น อันเปนการขยายกลุมเพื่อสรางความ
เขมแข็งของผูบริโภค 
 5) การเผยแพรประชาสัมพันธการคุมครองผูบริโภค หมายถึง การใหความรูเกี่ยวกับการ
คุมครองผูบริโภคผานสื่อตางๆ เพื่อใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจ และมีทัศนคติท่ีเหมาะสมตอการ
เปนผูบริโภคที่ดี 
 6) การตรวจสอบติดตามประเมินผลการคุมครองผูบริโภค หมายถึง การติดตามและ
ประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติงานดานคุมครองผูบริโภค 
 7) นายตรวจชั่งตวงวัด หมายถึง ขาราชการพลเรือนหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติมาตรา
ช่ังตวงวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยไดรับการฝกอบรมและแตงตั้งจากกรมการคาภายในใหปฏิบัติ
หนาท่ีนายตรวจชั่งตวงวัด 

1.6   กฎหมายที่เก่ียวของ 
 1) พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2541) 
 2) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 3) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
 4) พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2531 
 5) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 6) พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 
 7) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2549) 
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บทที่  2 
การคุมครองผูบริโภค 

  
 ดวยเหตุท่ีงานคุมครองผูบริโภคมีภาระหนาท่ีหลายประการ ไมวาจะเปนการใหความเปนธรรม           
แกผูบริโภคในการซื้อสินคาและบริการ หรือการคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคในการใชสินคา
และบริการ ภาระหนาท่ีเหลานี้ลวนมีความซับซอนละเอียดออน และเกี่ยวโยงกับหลายหนวยงาน เชน 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักชั่งตวงวัด 
กรมการคาภายใน แตดวยขอจํากัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังในดานบุคลากร งบประมาณ และ
วิชาการ ในขณะที่ชุมชนทองถิ่นก็มีความซับซอน ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นควรท่ีจะตองบูรณาการ
ภาระหนาท่ีท้ังหลายท่ีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคใหอยูในขอบเขตที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะสามารถปฏิบัติอยางไดผล และเพื ่อใหผูปฏิบัติมีความรูความเขาใจตอภารกิจของการคุมครอง
ผูบริโภค จึงไดกําหนดกรอบแนวคิดท่ีครอบคลุมในประเด็นตอไปนี้  
 2.1 การดําเนินงานดานคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย 
 2.2 การคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยา 
 2.3 การคุมครองผูบริโภคดาน ช่ัง ตวง วัด 
 2.4 สรุปสาระสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค 

2.1   การดําเนินงานดานคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย 
 2.1.1 ความเปนมาของการคุมครองผูบริโภค 
  ประเทศไทยมีแนวความคิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคมานานพอสมควรแลว แตยัง
ไมมีหนวยงานหรือกฎหมายเปนการเฉพาะ จนเมื่อป พ.ศ. 2512 สหพันธองคการผูบริโภคระหวาง
ประเทศ ซึ่งเปนองคการอิสระที่ไมเกี่ยวของกับการเมือง จัดตั้งโดยสมาคมผูบริโภคของประเทศตางๆ 
รวมตัวกัน มีสํานักงานใหญอยู ท่ีกรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด ไดเขามาชักชวนองคการเอกชน              
ในประเทศไทยใหจัดตั้งสมาคมผูบริโภคขึ้นเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ แตไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจาก
องคการเอกชนของประเทศไทยในขณะนั้นยังไมพรอม ตอมาในป พ.ศ. 2514 ไดมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อศึกษาปญหาของผูบริโภค มีช่ือวากรรมการศึกษาและสงเสริมผูบริโภค และ
วิวัฒนาการเรื่อยมาในภาคเอกชน จนกระทั่งในป พ.ศ. 2519 รัฐบาลไดจัดตั้งคณะกรรมการคุมครอง
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ผูบริโภคขึ้นคณะหนึ่ง แตคณะกรรมการชุดดังกลาวไดสลายตัวไปพรอมกับรัฐบาลในยุคนั้นตามวิถีทาง
การเมือง รัฐบาลสมัยตอมาไดเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนของการคุมครองผูบริโภค จึงไดจัดตั้ง
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคขึ้นอีกครั้ง และมีการศึกษาหามาตรการถาวรในการคุมครองผูบริโภค    
จนไดมีการออกกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคเมื่อป พ.ศ. 2522 โดยใหเหตุผลวา เนื่องจาก
ปจจุบันการเสนอขายสินคาและบริการตางๆ ตอประชาชนนับวันแตจะเพิ่มมากขึ้น ผูประกอบธุรกิจ
การคาและผูท่ีประกอบธุรกิจโฆษณาไดนําวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใชในการ
สงเสริมการขายสินคาและบริการ ซึ่งการกระทําดังกลาวทําใหผูบริโภคตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะ
ผูบริโภคไมอยูในฐานะที่ทราบภาวะตลาดและความจริงท่ีเกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินคาและบริการ
ตางๆ ไดอยางถูกตองทันทวงที นอกจากนั้นในบางกรณีแมจะมีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิ              
ของผูบริโภค โดยการกําหนดคุณภาพและราคาของสินคาหรือบริการอยูแลวก็ตาม แตการท่ีผูบริโภค             
แตละรายจะไปฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือผูประกอบการธุรกิจโฆษณา เมื่อมีการ
ละเมิดสิทธิของผูบริโภคยอมจะเสียเวลาและคาใชจาย เปนการไมคุมคา และผูบริโภคจํานวนมากไมอยู
ในฐานะที่จะสละเวลาและเสียคาใชจายในการดําเนินคดีได และในบางกรณีก็ไมอาจจะระงับหรือยับยั้ง
การกระทําท่ีจะเกิดความเสียหายแกผูบริโภคไดทันทวงที จึงสมควรมีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิ
ของผู บริโภคขึ ้น  ซึ่งในปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการคุ มครองผู บริโภคมีกฎหมายที่รองรับ             
การปฏิบัติงาน คือ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และ พ.ศ.2541  
 2.1.2 สิทธิของผูบริโภค 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
มาตรา 57 บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง ท้ังนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ...กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองบัญญัติใหมีองคการอิสระ ซึ่งประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค              
ทําหนาท่ีใหความเห็นในการตรากฎหมาย กฎกระทรวงและขอบังคับ และใหความเห็นในการกําหนด
มาตรการตางๆ เพื่อคุมครองผูบริโภค” และหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 87 บัญญัติวา 
“รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กํากับดูแลใหมีการแขงขันอยางเปน
ธรรม คุมครองผูบริโภคและปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งยกเลิกและ               
ละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑท่ีควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และ
ตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
รักษาผลประโยชนสวนรวมหรือการจัดใหมีการสาธารณูปโภค” 
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  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ไดบัญญัติสิทธิของผูบริโภคที่จะไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมาย 5 ประการ ดังนี้ 
  1) การไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับสินคา
หรือบริการ ไดแก สิทธิท่ีจะไดรับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเปนจริงและปราศจากพิษภัย
แกผูบริโภค รวมตลอดถึงสิทธิท่ีจะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการอยางถูกตองและเพียงพอ            
ท่ีจะไมหลงผิดในการซื้อสินคาหรือรับบริการโดยไมเปนธรรม 
  2) การมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ ไดแก สิทธิท่ีจะเลือกซื้อสินคาหรือ 
รับบริการโดยความสมัครใจของผูบริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไมเปนธรรม 
  3) การไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ ไดแก สิทธิท่ีจะไดรับสินคา
หรือบริการท่ีปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพไดมาตรฐาน เหมาะสมแกการใช ไมกอใหเกิดอันตราย                 
ตอชีวิตรางกายหรือทรัพยสิน ในกรณีใชตามคําแนะนําหรือระมัดระวังตามสภาพของสินคาหรือบริการ              
นั้นแลว 
  4) การไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา  ไดแก สิทธิที ่จะไดรับขอสัญญา            
โดยไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบธุรกิจ 
  5) การไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ไดแก สิทธิท่ีจะไดรับการคุมครอง
และชดใชคาเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภคตามขอ 1,2,3 และ 4 ดังกลาว 
 2.1.3 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค 
  หากวิ เคราะหถึงสาเหตุหรือปจจัย ท่ีมีผลตอการใชและบริโภคของประชาชน               
โดยประยุกตแนวคิดตาม The Precede Model มาอธิบายจะพบวา มีปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใช          
และบริโภคอยูสามกลุมใหญๆ ดังตอไปนี้ 
  1) ปจจัยนํา ไดแก ความรู ความชอบ หรือทัศนะของตัวผูบริโภคเองซึ่งเกิดจากปจจัย
ภายใน ไดแก คานิยม (Value) ทัศนคติ (Attitude) และ การรับรู (Perception) ของบุคคล ซึ่งสิ่งเหลานี้             
จะถูกหลอหลอมจากประสบการณในอดีต รวมกับการรับรูในปจจุบันทําใหผูบริโภค มีพฤติกรรม               
การบริโภคที่เหมือนหรือแตกตางกันไป 
  2) ปจจ ัยเอื ้ออํานวย  ไดแก ปจจ ัยที ่จะเอื ้อหร ืออํานวยใหประชาชนผู บร ิโภค              
มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง ไดแก การมีผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ หาซื้อไดงายในทองถิ่น ราคายุติธรรม 
หรือสามารถสังเกตความถูกตองของผลิตภัณฑเพื่อประโยชนในการตัดสินใจเลือกซื้อไดอยางถูกตอง 
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  3) ปจจัยเสริม นอกเหนือจากปจจัยท้ังสองที่กลาวแลวขางตน จําเปนตองมีมาตรการ
เสริมเพื่อควบคุม และปองกันมิใหผูประกอบการที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนโดยนําสินคาท่ีมีคุณภาพต่ํา
หรือไมถูกตองมาจําหนาย เนื่องจากในสังคมยอมประกอบดวยท้ังคนดีและคนไมดี พื้นฐานของ                 
การประกอบธุรกิจคือการแสวงหากําไรสูงสุด ดังนั้นโอกาสที่ผูประกอบการจะแสวงหากําไรโดยมิชอบ 
ท้ังโดยเจตนาและไมเจตนา จึงยังคงมีอยูใหเห็นเสมอๆ จําเปนที่รัฐจะตองเขาไปควบคุมเพื่อคุมครอง
ผูบริโภคและใหเกิดความเปนธรรมในสังคม 
 2.1.4 การคุมครองผูบริโภคในสวนภูมิภาค 
  พระราชบัญญัติ คุมครองผูบริ โภค  พ .ศ .  2522  เปนกฎหมายที่มีผลบัง คับใช                      
ท่ัวราชอาณาจักร ปจจุบันแตละจังหวัดจะมีองคกรที่ทําหนาท่ีคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 รวม 2 องคกร ไดแก  
  1) คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําจังหวัด ประกอบดวย 

1.1) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประจําจังหวัดท่ีผูวาราชการจังหวัดเสนอขอแตงตั้ง 
1.2) ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในเขตรับผิดชอบ 
1.3) ผูวาราชการจังหวัด 
1.4) รองผูวาราชการจังหวัด ท่ีผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง 
1.5) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
1.6) ปลัดจังหวัด 
1.7) อัยการจังหวัด 
1.8) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 
1.9) เกษตรและสหกรณจังหวัด 
1.10) พาณิชยจังหวัด 
1.11) สาธารณสุขจังหวัด 
1.12) อุตสาหกรรมจังหวัด 
1.13) ขนสงจังหวัด 
1.14) เจาพนักงานที่ดินจังหวัด 
1.15) ประชาสัมพันธจังหวัด 
1.16) ประธานหอการคาจังหวัด 
1.17) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
1.18) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากภาคประชาชน 3 คน 
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1.19) หัวหนาสํานักงานจังหวัด 
1.20) ขาราชการในจังหวัดท่ีผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง 2 คน 
อนุกรรมการดังกลาวใหอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป หากพนจากตําแหนงกอนวาระ 

อาจแตงตั้งผูอื่นเปนอนุกรรมการแทนได และใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของอนุกรรมการซึ่ง
ตนแทน โดยมีหนาท่ีดังนี้ 

(1) รับและพิจารณากลั่นกรองคํารองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของผูผลิตหรือผูประกอบธุรกิจ ในเรื่องเกี่ยวกับการถูกเอาเปรียบ
หรือไมไดรับความเปนธรรมในการซื้อสินคา เครื่องอุปโภค บริโภค หรือบริการที่มีการซื้อขายกัน                   
ในทองตลาด เพื่อดําเนินการแกไขหรือนําเสนอตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค พิจารณาใชอํานาจ
ดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 

(2) ติดตามและสอดสองพฤติการณของผูประกอบการธุรกิจ ซึ่งกระทําการใดๆ 
อันมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค และอาจจัดใหมีการทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือ              
บริการใดๆ ตามที่เห็นสมควรและจําเปนเพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภค รวมท้ังใหมีอํานาจในการแตงตั้ง
คณะทํางานเพื่อการนี้ ตามที่เห็นสมควร 

(3) สั่งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดสงเอกสารหรือขอมูลท่ีเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผูรองทุกข 
หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของผูบริโภคมาพิจารณาได ในการนี้จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวของ
มาชี้แจงดวยก็ได 

(4) ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจและหนาท่ี
เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค 

(5) สอดสองการปฏิบัติการตามอํานาจและหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดของพนักงาน
เจาหนาท่ี สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และแจงใหผูบังคับบัญชาเรงรัดพนักงานเจาหนาท่ี              
ใหปฏิบัติการตามอํานาจและหนาท่ีดังกลาว 

(6) การใหความรู ความเขาใจแกประชาชน และการสรางเครือขายความเขมแข็ง
ของประชาชนเพื่อปองกันการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 

(7) รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนใหคณะกรรมการคุมครองผูบรโิภคทราบ 
  2) คณะอนุกรรมการผูมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดอื่น นอกจาก
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
   2.1) ผูวาราชการจังหวัด 
   2.2) อัยการจังหวัด 
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   2.3) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 
   2.4) ขาราชการจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง 
   คณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 โดยใหดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภควาดวยหลักเกณฑ 
และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
   การดําเนินการรองเรียนในสวนภูมิภาค (ตางจังหวัด) ผูบริโภคสามารถรองเรียน 
ไดท่ีคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด 
 2.1.5 การปฏิบัติงานการคุมครองผูบริโภคขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับการถายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคนั้น เปนภารกิจดานการเผยแพรประชาสัมพันธความรูท่ีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
แกผูบริโภค ซึ่งถือวาเปนภารกิจพื้นฐานที่สําคัญยิ่ง เพราะการคุมครองผูบริโภคจะประสบความสําเร็จ             
ในระดับใด ข้ึนอยูกับความรูและความตระหนัก รวมท้ังการรูจักรักษาสิทธิในฐานะผูบริโภคของ
ประชาชนในทองถิ่น ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้จะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อประชาชนมีความรูความเขาใจถึงหลักการ
เปนผูบริโภคที่ฉลาดและรูจักวิธีรักษาสิทธิของตนเอง 
  ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเตรียมความพรอมในการดําเนินการเผยแพร
ประชาสัมพันธดวยสื่อตางๆ เพื่อสรางความรูและความตระหนักใหแกประชาชน โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้ 
  1) เก็บรวบรวมขอมูลประชาชนในทองถิ่น โดยเปนการเก็บขอมูลของประชาชน
กลุมเปาหมายของการเผยแพรประชาสัมพันธ เพื่อนําขอมูลมาใชในการวางแผนการผลิตสื่อและเผยแพร
ประชาสัมพันธ เพราะขอมูลพื้นฐานของประชาชน เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ฯลฯ สามารถใชเปน
แนวทางในการออกแบบผลิตสื่อท่ีสอดคลองกับกลุมเปาหมาย หรือขอมูลดานทัศนคติ ก็สามารถนํามาใช
เปนแนวทางในการออกแบบเนื้อหาการประชาสัมพันธได สวนขอมูลพฤติกรรมการรับสื่อของประชาชน 
ก็สามารถใชประกอบการวางแผนกลยุทธในการเลือกใชสื่อได เปนตน 
   โดยผูเก็บขอมูลอาจเก็บรวบรวมขอมูลไดท้ังจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ และแหลง
ทุติยภูมิ โดยควรเก็บขอมูลในประเด็นตอไปนี้ 

(1) เพศ 
(2) อายุ 
(3) การศึกษา 
(4) อาชีพ 
(5) สถานภาพสมรส 
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(6) สภาพครอบครัว 
(7) ฐานะทางเศรษฐกิจ 
(8) พฤติกรรมการรับสื่อ 
(9) ความรูเกี่ยวกับการเปนผูบริโภคที่ดี 
(10) ความรูเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองผูบริโภค 
(11) ทัศนคติตอการรักษาสิทธิในฐานะผูบริโภค 

   ภายหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลไดแลว ควรจะมีการประมวลผลและสรุปขอมูล
ใหเปนระเบียบ เพื่อใหสะดวกตอการนํามาใช โดยอาจใชหลักทางสถิติเบื้องตนมาชวยในการประมวลผล
ก็ได 
  2) ดานการผลิตสื่อ สามารถดําเนินการได 2 แนวทางดังนี้ 
   (1)  ขอรับการสนับสนุนสื่อสําเร็จรูปจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สื่อสิ่งพิมพ 
สื่อวีดิทัศน สื่อเสียง สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ จากสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และกรมการคาภายใน แลวนําสื่อดังกลาวมาเผยแพรตอไป 
   (2) ดําเนินการออกแบบและผลิตสื่อดวยตนเอง โดยใหเปนไปตามศักยภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง โดยมีแนวทางในการผลิตสื่อดังนี้ 
    ก. รูปแบบของสื่อ 

- ประเภทสื่อสิ่งพิมพ ประกอบดวย ใบปลิว แผนพับ จุลสาร วารสาร 
โปสเตอร ฯลฯ เพื่อใชเผยแพรโดยวิธีแจกจายแกประชาชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

- ประเภทสื่อวิดีทัศน หมายถึง  การผลิตสื่อภาพยนตร ท่ีบันทึก         
ในระบบวิดีทัศน (Video Visual) ท่ีจัดเก็บในรูปของแถบแมเหล็ก 
หรือแผน CD เพื่อใชเผยแพรทางสถานีวิทยุโทรทัศน หรือจัดฉาย
เผยแพรในที่ชุมชนในวาระตางๆ และแจกจายออกสูสาธารณะ 

- ประเภทสื่อเสียง หมายถึง การผลิตสื่อโดยวิธีการบันทึกเปนเสียง 
ลงในแถบแม เหล็ก  หรือแผน  CD เพื่อใช เผยแพรทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง หอกระจายขาว เปนตน 

- ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เชน การจัดทําเว็บไซต การสง
ขอความหรือภาพทางโทรศัพทเคลื่อนที่ (SMS หรือ MMS) การสง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E – Mail) เปนตน 
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    ข. เนื้อหาในสื่อ หมายถึง ขอมูลท่ีบรรจุไวในสื่อตางๆ เพื่อใหความรูและ
สรางความตระหนักในการเปนผูบริโภคที่ฉลาด โดยอาจครอบคลุมในประเด็นตอไปนี้ 

- การใชยาอยางปลอดภัย อาทิ การอานฉลากยา การสังเกตความ
ผิดปกติของตัวยา วิธีการใชท่ีถูกตอง ผลรายท่ีเกิดจากการใชยา               
ท่ีไมถูกวิธี  กฎหมายเกี่ยวกับยา  เปนตน  (สามารถดูตัวอยาง                
การนําเสนอเนื้อหาในสื่อเกี่ยวกับการใชยาไดจากภาคผนวก ข) 

- การบริโภคอาหาร  อาทิ  การเลือกซื้ออาหาร  การปรุงอาหาร             
ท่ีสะอาดปลอดภัย การเก็บรักษาอาหาร กฎหมายเกี่ยวกับอาหาร 
(สามารถดูตัวอยางการนําเสนอเนื้อหาในสื่อเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารไดจากภาคผนวก ข) 

- การใชเครื่องสําอาง อาทิ ความรูเกี่ยวกับประเภทและคุณสมบัติ 
ของเครื่องสําอาง  การเลือกซื้อเครื่องสําอาง  การอานฉลาก
เครื่องสําอางวิธีใชเครื่องสําอางที่ปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับ
เครื่องสําอาง 

- วิธีการเลือกซื้อสินคาอุปโภคบริโภคและบริการตางๆ เพื่อใหได
สินคาท่ีปลอดภัย ไดมาตรฐาน ราคายุติธรรม เชน การซื้อบาน 
รถยนต อาหาร ยา เครื่องใชไฟฟา การใชบริการสถานีเติมน้ํามัน 
บริการการเดินทางและขนสง บริการการทองเที่ยว บริการโรงแรม             
ท่ีพัก บริการการรักษาพยาบาล และบริการประกันภัยประกันชีวิต 
เปนตน 

- วิธีปองกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการชั่งตวงวัด การสังเกต
ความผิดปกติของเครื่องช่ัง ตวง วัด การสังเกตการบรรจุหีบหอ 
กฎหมายเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด  

- การรองเรียนเมื่อไมไดรับความเปนธรรมจากการบริโภค อาทิ 
แหลงท่ีจะไปรองเรียน วิธีการรองเรียน การดําเนินตามกฎหมาย
การคุมครองผูบริโภคและกฎหมายอื่นๆ  

- การคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา โดยการโฆษณาจะตองไมใช
ขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือใชขอความที่อาจ
กอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม อาทิ ขอความที่เปนเท็จหรือ
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เกินความจริง ขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรง 
หรือโดยออมใหมีการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือนําไปสู
ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ ขอความที่จะทําใหเกิดความ
แตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมูประชาชน เปนตน 

- การคุมครองผูบริโภคดานสัญญา อาทิ การรองเรียนจากผูบริโภค
ที่ไมไดรับความเปนธรรมจากผูประกอบธุรกิจที่ไมปฏิบัติตาม
สัญญา การศึกษาลักษณะสัญญาที่มีขอกําหนดที่ไมเปนธรรม เอารัด                
เอาเปรียบผูบริโภค เปนตน 

     ท้ังนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถขอรับการสนับสนุนขอมูลและ         
องคความรูจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค กรมการคาภายใน กรมการประกันภัย กรมอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เปนตน 
   (3) การเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ คือ การนําสื่อท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับมา หรือสื่อท่ีผลิตข้ึนเอง นําออกเผยแพรผานสื่อมวลชนหรือโดยมีวิธีการดังนี้ 
    ก. วางแผนการเผยแพรประชาสัมพันธ  โดยใชขอมูลของประชาชน
กลุมเปาหมายที่เก็บรวมรวมไดเปนแนวทาง ซึ่งผูวางแผนจะตองคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 
     - วัตถุประสงคของการเผยแพร 
     - ลักษณะทั่วไปของประชาชนกลุมเปาหมาย 
     - พฤติกรรมการรับสื่อของประชาชนกลุมเปาหมาย 
     - การกําหนดความถี่ในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
     - กลยุทธในการเลือกใชสื่อใหเขาถึงกลุมประชาชนเปาหมาย 
     - กําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการเผยแพรประชาสัมพันธ 
     - งบประมาณที่ใชในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
    ข. รูปแบบการเผยแพรประชาสัมพันธ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบ ข้ึนอยูกับความพรอมของแตละแหง ดังนี้ 

- การเผยแพรสื่อผานสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน            
ท้ังในรูปการประกาศ ฝากแจงขาว แทรกเปนโฆษณา หรือการจัด
รายการเปนการเฉพาะ 
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- การเผยแพรผานหอกระจายขาว  สามารถทําไดท้ังในรูปแบบ             
การประกาศฝากแจงขาว โฆษณา หรือการจัดรายการเปนการเฉพาะ 

- การเผยแพรทางสื่อสิ่งพิมพ เชน การลงโฆษณา หรือการประกาศ
ในหนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร หรือการจัดทําเปนใบปลิว            
แผนพับ จุลสาร แลวนําไปแจกจายในโอกาสตาง ๆ 

- การเผยแพรทางสื่ออิ เล็กทรอนิกส  เชน  การจัดทํา เว็บไซต              
ออกเผยแพรโดยการเชาพื้นที่รับฝากเว็บและจดทะเบียนช่ือ              
หรือการใชบริการฝากสงขอความทางโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน 

- การเผยแพรโดยวิธีการจัดกิจกรรม  เชน  การจัดนิทรรศการ 
การออกราน การรวมเดินรณรงค ในวาระและโอกาสตางๆ ท้ังนี้
สามารถใชสื่อท่ีผลิตข้ึนมาเผยแพรในกิจกรรมเหลานี้ได 

- การเผยแพรโดยผานการจัดประชุม เชน การแทรกเปนความรู             
ในโอกาสการประชุมตางๆ อาทิ การประชุมผูสูงอายุ การประชุมและ
อบรมเยาวชน การประชุมชาวบานและผูนําชุมชน เปนตน 

    ค. การติดตามประเมินผลการเผยแพรประชาสัมพันธ ถือเปนขั้นตอน             
ท่ีสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งสามารถประเมินไดท้ังในขณะที่กําลังเผยแพรและภายหลังการเผยแพรเสร็จ
สิ้นแลว โดยดําเนินการไดดังนี้ 
     - พิจารณาวัตถุประสงคการเผยแพรประชาสัมพันธ 
     -  สรางเครื่องมือเก็บขอมูล ท่ีสามารถรวบรวมขอมูลไดในประเด็น

ตอไปนี้ 
 ขอมูลทะเบียนประชากร  เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

รายได สถานภาพสมรส สภาพครอบครัว เปนตน 
 ขอมูลพฤติกรรมการรับสื่อ เชน ไดรับสื่อท่ีเผยแพรหรือไม 

ความถี่ในการรับสื่อนั้น รับจากสื่อประเภทใด รับสื่อในเวลาใด 
เปนตน 

 ความรูและทัศนคติ ท่ี เกิดจากการรับสื่อ  เชน  ไดความรู
อะไรบางจากสื่อท่ีเผยแพร พึงพอใจในสื่อท่ีเผยแพรหรือไม 
เห็นดวยกับเนื้อหาขอมูลท่ีเผยแพรหรือไม พรอมและยินดี
ปฏิบัติตามคําแนะนําในสื่อหรือไม เปนตน 
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- ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยอาจใชวิธีการสัมภาษณ การแจก
แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณทางโทรศัพท เปนตน 

- ดํา เนินการประมวลผลและสรุปขอมูลท่ี เก็บรวบรวมมาได          
แลวจัดทําเปนรายงานนําเสนอผูเกี่ยวของตอไป 

2.2   การคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยา 
ประเทศไทยมีการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ธุรกิจการคากาวหนาไป 

และมีแนวโนมท่ีสงเสริมใหรูปแบบการดํารงชีวิตของประชาชนพึ่งตัวเองไดนอยลง ท้ังนี้เนื่องจาก
กระบวนการผลิตและคานิยมการบริโภคอาหาร ยา และผลิตภัณฑอื่นๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับ
แหลงอาหารและยา ตามธรรมชาติเริ่มลดลง วิถีชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะคนในเมืองจึงตองพึ่งพาแหลง
อาหารและยาจากการผลิตโดยบุคคลอื่น โดยเฉพาะจากระบบอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยท่ีผูบริโภค             
ไมสามารถจะทราบไดวาสิ่งท่ีตนบริโภคนั้นไดผลิตข้ึนอยางถูกตองเหมาะสม มีสวนประกอบที่มี
คุณประโยชนและปลอดภัยเพียงใด จึงทําใหรัฐบาลเริ่มกําหนดใหมีการควบคุมอาหารและยาขึ้นเปน          
ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2465 แตการควบคุมอาหารและยาครั้งนั้นมุงแตเพียงหามมิใหนําวัตถุท่ีเปนพิษผสม             
ลงในอาหารหรือยา อันอาจกอใหเกิดอันตรายแกประชาชน รวมท้ังควบคุมเรื่องยาเสพติดใหโทษดวย   
จวบจนปจจุบันวิวัฒนาการของการคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยามีความกาวหนาไปอยางมาก 
ขอบเขตของการคุมครองไดขยายออกไปครอบคลุมท้ังเรื่องอาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย           
วัตถุเสพติด วัตถุอันตราย ไปจนถึงการควบคุมการโฆษณาสินคาและบริการท่ีเกี่ยวของอีกดวย ซึ่งมีการ
จัดตั้งหนวยงานผูรับผิดชอบโดยตรง คือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนสวนราชการ มีหนาท่ีปกปองและคุมครองสุขภาพ
ประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ โดยผลิตภัณฑสุขภาพเหลานั้นตองมีคุณภาพมาตรฐานและ
ปลอดภัย มีการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตองดวยขอมูลวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือไดและ              
มีความเหมาะสม เพื่อใหประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน โดยมี
อํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยอาหาร กฎหมายวาดวยยา กฎหมายวาดวยเครื่องสําอาง 
กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย กฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยยาเสพติด
ใหโทษ กฎหมายวาดวยเครื่องมือแพทย กฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหย และกฎหมายอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวของ 
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2. พัฒนาระบบและกลไก เพื่อใหมีการดําเนินการบังคับใชกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ 
3. เฝาระวังกํากับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑสถานประกอบการ และ

การโฆษณา รวมท้ังผลอันไมพึงประสงคของผลิตภัณฑตลอดจนมีการติดตามหรือเฝาระวังขอมูลขาวสาร            
ดานผลิตภัณฑสุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

4. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และระบบงานคุมครองผูบริโภค              
ดานผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. สงเสริมและพัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง 
เหมาะสม ปลอดภัย และคุมคา รวมท้ังเพื่อใหผูบริโภคนั้นมีการรองเรียน เพื่อปกปองสิทธิของตนได 

6. พัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ โดยการ                
มีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและเครือขายประชาคมสุขภาพ 

7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 2.2.1 การพัฒนาศักยภาพผูบริโภคที่เกี่ยวกับอาหารและยา 
  รัฐบาลโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดจัดทําโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพผูบริโภคในการบริโภคอาหารและยา โดยกําหนดเปาหมายไวดังนี้ 

1) พัฒนาพฤติกรรมผูบริโภคใหสามารถเลือกหาและบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ                  
ไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย และคุมคา รวมท้ังการสงเสริมศักยภาพผูบริโภคใหรูจักปกปองและเรียกรอง
สิทธิในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย  

2) สงเสริม เผยแพรความรู และสรางความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพผานทางสื่อและรูปแบบกิจกรรมตางๆ  

3) พัฒนาระบบการใหบริการขอมูลดานผลิตภัณฑสุขภาพใหมีความนาสนใจ เขาถึง
ไดงาย มีขอมูลทันสมัย สะดวก รวดเร็วในการใชบริการ  

4) สรางระบบและกลไกการรองเรียนและการชดเชยคาเสียหาย  
5) วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริโภค และระบบงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ

สุขภาพ 
6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ          

ท่ีไดรับมอบหมาย 
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 2.2.2 การปฏิบัติงานการคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  งานการคุมครองผูบริโภคที่เกี่ยวของกับอาหารและยาในระยะแรกนั้น องคกรปกครอง             
สวนทองถิ่นไดรับถายโอนใหปฏิบัติเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับอาหารและยาเทานั้น ผานทางคณะกรรมการ
สุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) (ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของ กสพ. ในภาคผนวก ค) โดยบูรณา
การการปฏิบัติลงในมาตรฐาน 3 ดาน คือ ดานการเสริมสรางศักยภาพและการสรางเครือขายการมีสวนรวม
ของผูบริโภค ดานการเผยแพรประชาสัมพันธการคุมครองผูบริโภค ดานการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการคุมครองผูบริโภค ซึ่งการปฏิบัติภารกิจดังกลาวองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเตรียม
ความพรอมของพนักงานเจาหนาท่ี โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  *1) การเสนอชื่อพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ดําเนินการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
  *2) พนักงานเจาหนาท่ีผูไดรับการแตงตั้งตามขอ 1) ตองเขารับการอบรมจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
  *3) อํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
  * หมายเหตุ : การปฏิบัติตามขอ 1) – 3) อยูระหวางการแกไขกฎหมายและระเบียบ          
ท่ีเกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2.3   การคุมครองผูบริโภคดาน ช่ัง ตวง วัด 
การคุมครองผูบริโภคท่ีเกี่ยวกับความเปนธรรมในการซื้อขายสินคา โดยเฉพาะเรื่องการชั่ง  

การตวงและการตรวจวัดปริมาณสินคา ตามกฎหมายเปนอํานาจหนาท่ีของนายตรวจชั่งตวงวัด ซึ่งไดรับ
การแตงตั้งจากกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย เปนผูออกสํารวจตรวจสอบเครื่องช่ัง เครื่องตวง และ
เครื่องวัดท่ีมหาชนมีไวขาย ไวใช เพื่อใหเครื่องช่ังตวงวัดถูกตองตามความประสงคของพระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ตลอดจนสํารวจตรวจสอบสินคาหีบหอใหแสดงปริมาณของสินคา                   
ตามมาตรา 62(1) แสดงปริมาณของสินคาหีบหอตามหลักเกณฑและวิธีท่ีกําหนดตามมาตรา 62(2) บรรจุ
สินคาหีบหอตามปริมาณที่กําหนดตามมาตรา 62(3) และสํารวจสินคาหีบหอท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด
ไวสําหรับขาย จําหนาย การผลิต การนําเขา และการซอม เครื่องช่ัง เครื่องตวง และเครื่องวัด ดูแลให
เปนไปตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 อีกดวย 
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 2.3.1 นายตรวจชั่งตวงวัด 
  ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ไดใหบทนิยาม
ไววา “นายตรวจชั่งตวงวัด” หมายความวา ขาราชการพลเรือน หรือพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมาย           
วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” 
  จากบทนิยามดังกลาวหมายความวา พนักงานเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีนายตรวจชั่งตวงวัด โดยมีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมาตรา
ช่ังตวงวัด พ.ศ. 2542  
 2.3.2 การแตงตั้งนายตรวจชั่งตวงวัด 
  กระบวนการแตงตั้งจะกําหนดโดยกรมการคาภายใน โดยพนักงานเจาหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการเปนนายตรวจชั่งตวงวัดกอน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอชื่อผูผานการอบรมที่มีความเหมาะสม ใหกรมการคาภายในดําเนินการ
แตงตั้งเปนนายตรวจชั่งตวงวัดตอไป ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเจาหนาที่ที่มีความรูพ้ืนฐาน เชน              
ดานชาง ดานวิศวกร เปนตน เขารับการฝกอบรมกับสํานักช่ังตวงวัด กรมการคาภายใน
เพื่อทําหนาที่เปนนายตรวจชั่งตวงวัด  

 สํานักช่ังตวงวัด กรมการคาภายในพิจารณาแตงตั้งเจาหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ผานการอบรมเพื่อทําหนาที่เปนนายตรวจชั่งตวงวัด 

 นายตรวจชั่งตวงวัดปฏิบัติหนาที่การออกตรวจเครื่องช่ังตวงวัด ตามแผน
ปฏิบัติงาน/ หรือเมื่อไดรับคํารองเรียนภายใตพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด             
พ.ศ. 2542 
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 2.3.3 อํานาจหนาที่ของนายตรวจชั่งตวงวัด 
  นายตรวจชั่งตวงวัดมีอํานาจตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ตั้งแต
มาตรา 52 ถึงมาตรา 61 สรุปไดดังนี้ 

1) การสํารวจในสถานที่ผลิต สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บเครื่องช่ังตวงวัด หรือสินคา          
หีบหอ ในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัดหรือสินคาหีบหอตามมาตรา 52(1) 

2) การสํารวจสถานที่ เพื่อตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัดท่ีใชในการซื้อขาย หรือ
แลกเปลี่ยนสินคากับผูอื่น หรือใหบริการ ช่ัง ตวง วัด หรือในการใชเครื่องช่ังตวงวัด เพื่อประโยชนในการ
คํานวณคาตอบแทน คาภาษีอากร และคาธรรมเนียม ตามมาตรา 52(2) 

3) การคนสถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 หรือเปนความผิดตามมาตรา 270 หรือ 271 แหงประมวล
กฎหมายอาญา ตามมาตรา 52(3) 

4) การยึดหรืออายัดเครื่องช่ังตวงวัดหรือสินคาหีบหอ ท่ีเกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดตามมาตรา 52(4) และอํานาจยึดตามมาตรา 57 

5) การสั่งใหแกไขจัดทําสินคาหีบหอใหถูกตอง หรือสั่งใหทําลายหีบหอของสินคา
นั้นแลวคืนสินคาใหแกเจาของหรือผูครอบครอง ตามมาตรา 54 

6) การผูกบัตรหามใชเครื่องช่ังตวงวัด ตามมาตรา 57 
7) การจับกุมและปราบปราม ตามมาตรา 61 
8) การขอใหบุคคลที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวก เชน ขอใหนําเครื่องช่ังตวงวัด หรือ

สินคาหีบหอ ออกแสดงเพื่อสํารวจ ตามมาตรา 58 
  ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของ
กฎหมาย โดยใหอํานาจอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัด
มอบหมาย ทําการเปรียบเทียบปรับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไดเองในบางความผิด                
โดยไมตองสงพนักงานสอบสวน รวมท้ังไดกําหนดใหนายตรวจชั่งตวงวัดเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา (ซึ่งบัญญัติไวในมาตรา 60) และเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อประโยชนในการจับกุมปราบปรามผูกระทําความผิดตามกฎหมาย
ฉบับนี้ (ซึ่งบัญญัติไวในมาตรา 61) 
  การท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจไวเชนนี้ ก็หมายความวาตอไปนี้นายตรวจชั่งตวงวัด
ยอมมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับเจาหนาท่ีตํารวจทุกประการ ซึ่งจะแตกตางกับกฎหมายเดิมท่ีไมไดให
อํานาจไว สวนการใชอํานาจตามที่กฎหมายใหไวจะตองดําเนินการอยางไรนั้น ตามพระราชบัญญัติมาตรา
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ช่ังตวงวัด พ.ศ. 2542 ไมไดกําหนดไวโดยตรง ดังนั้นจึงตองนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
ในสวนที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลม 

2.4   สรุปสาระสําคัญของกฎหมายที่เก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภค 
 การคุมครองผูบริโภคที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอนมานั้น เปนงานที่มี
ขอบเขตกวางขวางซึ่งตองเกี่ยวของกับกฎหมายมากมายหลายฉบับ แตกฎหมายที่มีความเกี่ยวของโดยตรง
ตอภารกิจนี้มีท้ังสิ้น 7 ฉบับ โดยแยกตามภารกิจดังนี้ 
 2.4.1 งานคุมครองผูบริโภค โดยท่ีสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดถายโอน
ภารกิจดานการประชาสัมพันธและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคใหองคกรปกครอง             
สวนทองถิ่น เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของจึงควรทําความเขาใจในภารกิจนี้โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวของ           
โดยตรง คือ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2541 โดยท่ีพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ถือเปนกฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวของกับการ
คุมครองผูบริโภคโดยตรง ซึ่งไดตราข้ึนโดยเหตุผลท่ีวา ปจจุบันนี้การเสนอสินคาและบริการตางๆ           
ตอประชาชนนับวันแตจะเพิ่มมากขึ้น ผูประกอบธุรกิจการคาและผูท่ีประกอบธุรกิจโฆษณาไดนําวิชาการ
ในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใชในการสงเสริมการขายสินคาและบริการ ซึ่งการกระทํา
ดังกลาวทําใหผูบริโภคตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะผูบริโภคไมอยูในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และ
ความจริงท่ีเกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินคา และบริการตางๆ ไดอยางถูกตองทันทวงที นอกจากนั้น
ในบางกรณีแมจะมีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคโดยการกําหนดคุณภาพและราคาของ
สินคาและบริการอยูแลวก็ตาม  
  แตการที่ผูบริโภคแตละรายจะไปฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือ                
ผูประกอบธุรกิจโฆษณาเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ยอมจะเสียเวลาและคาใชจายเปนการไมคุมคา 
และผูบริโภคจํานวนมากไมอยูในฐานะที่จะสละเวลาและเสียคาใชจายในการดําเนินคดีได และในบางกรณี  
ก็ไมอาจระงับหรือยับยั้งการกระทําท่ีจะเกิดความเสียหายแกผูบริโภคไดทันทวงที สมควรมีกฎหมายให
ความคุมครองสิทธิของผูบริโภคเปนการทั่วไป โดยกําหนดหนาท่ีของผูประกอบธุรกิจการคา และ                
ผูประกอบธุรกิจโฆษณาตอผูบริโภค เพื่อใหความเปนธรรมตามสมควรแกผูบริโภค ตลอดจนจัดใหมี
องคกรของรัฐท่ีเหมาะสมเพื่อตรวจตราดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ              
ในการใหความคุมครองผูบริโภค 
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  โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกอบดวยสาระสําคัญที่เจาหนาท่ีผูเกี่ยวของควรทราบ
ดังตอไปนี้ 

• สิทธิของผูบริโภค ในมาตรา 4 ซึ่งประกอบ ดวยสิทธิการไดรับขาวสารเกี่ยวกับ
สินคาและบริการอยางเพียงพอ สิทธิในการเลือกหาสินคาและบริการอยางมีอิสระ สิทธิการไดรับความ
ปลอดภัย จากการใชสินคาและบริการ สิทธิในการไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา และสิทธิท่ีจะ
ไดรับพิจารณาชดเชยความเสียหาย 

• การคุมครองผูบริโภคดานการโฆษณาในมาตรา  22 ถึง 29 ซึ่งเปนสวนของ               
การคุมครองผูบริโภคใหรอดพนจากการโฆษณาที่หลอกลวง 

• การคุมครองผูบริโภคดานฉลากในมาตรา 30 ถึง 34 ซึ่งเปนสวนของการควบคุม
ฉลากสินคา และคุมครองผูบริโภคใหรอดพนจากฉลากสินคาท่ีหลอกลวง หรือสําคัญผิดเพราะฉลาก
สินคาไมครบถวน 

• การคุมครองผูบริโภคในดานสัญญาในมาตรา 35 ทวิ ถึงมาตรา 35 นว ซึ่งเปน          
สวนของการคุมครองผูบริโภคในดานการทําสัญญาซื้อขายหรือสัญญาใหบริการ โดยเปนการควบคุม
ลักษณะของสัญญา และการคุมครองใหผูบริโภคไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 

• นอกจากนี้ยังมีสวนที่วาดวยคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ท่ีมา อํานาจและ
หนาท่ีของคณะกรรมการ อีกทั้งยังมีบทกําหนดโทษตอผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกดวย 
  สําหรับพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 นั้น เปนกฎหมายที่ตรา
ข้ึนเพื่อแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 โดยมีหลักการและเหตุผล อันเนื่องจาก
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ในสวนที่ เกี่ยวกับองคประกอบของ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและการบริหารงานคุมครองผูบริโภค อันไดแก การตรวจตรา กํากับดูแล 
และประสานงานการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ ในการใหความคุมครองแกผูบริโภค ยังไมเหมาะสม 
และโดยที่ในปจจุบันปรากฏวามีผูบริโภคเปนจํานวนมากยังไมไดรับการคุมครองสิทธิตามที่กฎหมาย
เฉพาะวาดวยการนั้นๆ บัญญัติไวอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีผูบริโภคเปนจํานวนมากรองเรียนวา
ไมไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญากับผูประกอบธุรกิจมากขึ้น สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ดังกลาวเพื่อปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค และปรับปรุงอํานาจของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ในการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั่งเกี่ยวกับ                  
การคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ไดในกรณีจําเปนหรือรีบดวนใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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ยิ่งข้ึน ตลอดจนเพิ่มบทบัญญัติกําหนดสิทธิและการคุมครองสิทธิของผูบริโภคท่ีจะไดรับความเปนธรรม
ในการทําสัญญาไวโดยเฉพาะ และทั้งเปนการสมควรปรับปรุงอัตราโทษเกี่ยวกับการกระทําผิดในเรื่อง
การโฆษณาและฉลากใหเหมาะสมยิ่งข้ึน ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวก็พบวาพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 เปนการปรับแก เพิ่มเติมใหสวนตางๆ ของพระราชบัญญัติฉบับเดิมครอบคลุม 
รัดกุมและเหมาะสมยิ่งข้ึนเทานั้น 
 2.4.2 งานคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยา โดยท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา                
ไดถายโอนภารกิจดานการเสริมสรางศักยภาพและการสรางเครือขายการมีสวนรวมของผูบริโภค              
ท่ีเกี่ยวของกับอาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทยและวัตถุอันตราย ซึ่งเจาหนาท่ีผู เกี่ยวของ
จําเปนตองทําความเขาใจในสาระสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรงหลายฉบับดังตอไปนี้ 
  1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเปนกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อใชแทนกฎหมาย
ควบคุมคุณภาพอาหารเดิมท่ีลาสมัย โดยมีสาระสาํคัญที่ควรทราบ อาทิ  

• องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอาหาร ในมาตรา 7 ถึง 13  
• หลักเกณฑการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตการผลิตและนําเขาอาหาร           

ในมาตรา 14 ถึง 19  
• หนาท่ีท่ีผูรับอนุญาตตองปฏิบัติในมาตรา 20 ถึง 24  
• การควบคุมอาหารซึ่งเปนสวนของการคุมครองผูบริโภคมิใหไดรับอันตราย

จากการบริโภคอาหารปลอม อาหารไมบริสุทธิ์และอาหารไมไดมาตรฐานในมาตรา 25 ถึง 30  
• การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร  เปนสวนที่ เกี่ ยวกับ                  

การควบคุมตํารับอาหารเฉพาะ เพื่อปองกันมิใหมีการผลิตอาหารที่เปนอันตรายหรือไมไดมาตรฐาน              
อีกทั้งมีการควบคุมการโฆษณาอาหารมิใหเกินความจริงจนทําใหผูบริโภคเขาใจผิด ซึ่งอยูในมาตรา 31 ถึง 42 

• นอกจากนี้ก็ยังมีการบัญญัติถึงอํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี และมีบท
กําหนดโทษสําหรับผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 
  2) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เปนกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อใชแทนพระราชบัญญัติ             
การขายยา พ.ศ. 2493 เนื่องจากเล็งเห็นวากฎหมายเดิมไมรัดกุมพอและไมเหมาะแกภาวการณในโลก
ปจจุบัน โดยมีสาระสําคัญที่ควรทราบดังนี้ 

• นิยามของคําท่ีเกี่ยวของกับยาในมาตรา 4 
• องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการยาในมาตรา 6 ถึง 11 
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• การขออนุญาตและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนปจจุบัน เปนการควบคุม
และกําหนดหลักเกณฑการขออนุญาตการผลิต จําหนาย และนําเขายาแผนปจจุบัน ในมาตรา 12 ถึง 18 

• หนาท่ีของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนปจจุบัน เปนสวนที่กําหนดเกี่ยวกับหนาท่ี 
ท่ีตองปฏิบัติของผูรับใบอนุญาตผลิตและจําหนายยาแผนปจจุบันในมาตรา 19 ถึง 37 

• หนาท่ีของเภสัชกร  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผูประกอบโรคศิลปะ                 
แผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาลหรือผูประกอบการบําบัด               
โรคสัตว เปนสวนที่บัญญัติหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพดังกลาวเกี่ยวกับยาในมาตรา 38               
ถึง 45 

• การขออนุญาตและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนโบราณ เปนการควบคุม
และกําหนดหลักเกณฑการขออนุญาตการผลิต จําหนาย และนําเขายาแผนโบราณในมาตรา 46 ถึง 52 

• หนาท่ีของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนโบราณ เปนสวนที่บัญญัติเกี่ยวกับ
หนาท่ีท่ีตองปฏิบัติของผูรับใบอนุญาตผลิตและจําหนายยาแผนโบราณในมาตรา 53 ถึง 67 

• หนาท่ีของผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ เปนสวนที่บัญญัติหนาท่ีท่ีตอง
ปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพดังกลาวเกี่ยวกับยาในมาตรา 68 ถึง 71 

• ยาปลอม ยาผิดมาตรฐาน ยาเสื่อมคุณภาพ เปนสวนของการคุมครองผูบริโภค
โดยตรง คือการควบคุมมิใหมีการผลิต นําเขา หรือจําหนายยาปลอม ยาผิดมาตรฐานหรือยาเสื่อมคุณภาพ
ในมาตรา 72 ถึง 75 

• นอกจากนี้ก็มีการบัญญัติอํานาจของรัฐมนตรีในการออกประกาศเกี่ยวกับยา                 
การข้ึนทะเบียนตํารับยา การควบคุมการโฆษณายา อํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีและบทกําหนดโทษ
อีกดวย ซึ่งพระราชบัญญัติยาฉบับนี้ไดมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหครอบคลุม รัดกุมและเหมาะสม
กับภาวะปจจุบัน  
  3) พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายที่ตราขึ้นแทนพระราชบัญญัติ
เครื่องสําอาง พ.ศ. 2517 โดยมีสาระสําคัญที่พอสรุปไดดังนี้ 

• นิยามของคําท่ีเกี่ยวของ อํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีและคณะกรรมการเครื่องสําอาง
ในมาตรา 4 ถึง 12 

• การควบคุมการผลิต นําเขาและจําหนายเครื่องสําอางในมาตรา 13 ถึง 29 
• การควบคุมฉลากเครื่องสําอางในมาตรา 30 ถึง 32 
• การควบคุมเครื่องสําอางที่ไมปลอดภัยในมาตรา 33 ถึง 45 
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• นอกจากนี้ยังมีบทกําหนดโทษผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกดวย 
  4) พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2531 โดยท่ีในปจจุบันวิทยาการทางการแพทย
ไดพัฒนาขึ้นมามาก มีการผลิต จําหนาย นําเขาและสงออกเครื่องมือแพทยมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
เครื่องมือแพทย ก็เปนอุปกรณท่ีมีผลตอสุขภาพของประชาชน  จึงเปนการสมควรที่จะตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึนเพื่อคุมครองสวัสดิภาพของประชาชนและเพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยใน
การใชเครื่องมือแพทย โดยมีสาระสําคัญพอสรุปไดดังนี้ 

• นิยาม อํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีและคณะกรรมการเครื่องมือแพทยใน              
มาตรา 3 ถึง 11 

• การขออนุญาตและการอนุญาตรวมถึงการเลิกและโอนกิจการ เปนบทบัญญัติ
เพื่อควบคุมการมี นําเขาและจําหนายเครื่องมือแพทยในมาตรา 12 ถึง 28 และมาตรา 35 ถึง 40 

• หนาท่ีของผูรับอนุญาตและผูประกอบการ เปนการกําหนดหนาท่ีท่ีผูรับ
อนุญาตจะตองปฏิบัติในมาตรา 29 ถึง 32 

• ฉลากและเอกสารกํากับเครื่องมือแพทยรวมท้ังการโฆษณา เปนการควบคุม
ฉลากและเอกสารกํากับเครื่องมือแพทยในมาตรา 33 ถึง 34 และควบคุมการโฆษณาในมาตรา 41 ถึง 43 

• อํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี การสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต
รวมท้ังการอุทธรณและบทกําหนดโทษผูฝาฝนมีบัญญัติไวในมาตรา 44 ถึง 82 
  5) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายที่ตราขึ้นแทนพระราชบัญญัติ
วัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510 เนื่องจากปจจุบันมีการนําวัตถุอันตรายมาใชในกิจการประเภทตางๆ จํานวนมาก 
บางชนิดมีอันตรายรายแรงตอคน สัตว พืช ทรัพย และสิ่งแวดลอม และเพื่อใหมีกฎหมายที่ครอบคลุม  
วัตถุอันตรายทุกชนิดและมีระบบบริหารท่ีประสานงานกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญที่ควรทราบดังนี้ 

• นิยาม อํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีและคณะกรรมการวัตถุอันตรายในมาตรา 4 
ถึง 14 

• การควบคุมวัตถุอันตราย  เปนบทบัญญัติ เพื่อควบคุมการมี  การนําเขา                
การสงออกและการผลิตวัตถุอันตรายในมาตรา 15 ถึง 56 

• หนา ท่ีและความรับผิดทางแพง  เปนสวนของการกําหนดหนา ท่ีและ                
ความรับผิดชอบทางแพงของผูผลิต ผูนําเขา ผูขนสงและผูจําหนายวัตถุอันตรายในกรณีท่ีวัตถุอันตราย             
ท่ีครอบครองนั้นกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นในมาตรา 57 ถึง 69 
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• นอกจากนี้ยังมีบทกําหนดโทษแกผูฝาฝนตามพระราชบัญญัตินี้ในมาตรา 70 
ถึง 89 อีกดวย 
 2.4.3 งานคุมครองผูบริโภคดานชั่งตวงวัด อันเปนภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากกรมการคา
ภายใน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําหนาท่ีเปนนายตรวจชั่งตวงวัด และมีอํานาจหนาท่ีในการใหคํา
รับรองเครื่องช่ังตวงวัดช้ันหลัง ซึ่งพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของจําเปนจะตองทราบและเขาใจกฎหมาย                      
ท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ท่ีตราขึ้นใชแทนกฎหมายเดิม ซึ่งมี
สาระสําคัญดังนี้ 

• นิยามของคําท่ีเกี่ยวของและอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีในมาตรา 4 ถึง 5 และ 7 
• การกําหนดขอบเขตเครื่องช่ังตวงวัดท่ีตองอยูภายใตกฎหมายนี้ในมาตรา 8 ถึง 11 
• แบบมาตราชั่งตวงวัด เปนการกําหนดใหเครื่องช่ังตวงวัดตองผานการตรวจสอบ

กับแบบมาตรฐานกอนในมาตรา 12 ถึง 15 
• การควบคุมการผลิต นําเขา จําหนายและซอมเครื่องช่ังตวงวัด มีบัญญัติอยูใน

มาตรา 16 ถึง 28 
• การใหคํารับรอง เปนการบัญญัติใหเครื่องช่ังตวงวัดตองผานการตรวจสอบและ

รับรองจากพนักงานเจาหนาท่ีกอน ซึ่งอยูในมาตรา 29 ถึง 51 
• อํานาจหนาท่ีของนายตรวจชั่งตวงวัด เปนสวนของการกําหนดอํานาจหนาท่ีของ                

ผูเปนนายตรวจชั่งตวงวัด โดยใหถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอาญาดวย ซึ่งอยูในมาตรา 52 ถึง 61 
• นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติเพื่อควบคุมสินคาหีบหอ เครื่องช่ังตวงวัดเพื่อสงออก              

และบทกําหนดโทษผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ดวยในมาตรา 62 ถึง 91 
  สําหรับการปฏิบัติหนาท่ีนายตรวจชั่งตวงวัดของพนักงานเจาหนาท่ีองคกรปกครอง                   
สวนทองถิ่นนั้น กระทรวงพาณิชยไดตราพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 เพื่อแกไข
เพิ่มเติมใหนายตรวจชั่งตวงวัดครอบคลุมถึงพนักงานเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว 
(ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนายตรวจชั่งตวงวัดในภาคผนวก ง) 
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บทที่  3 
มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการคุมครองผูบริโภค 

 
 มาตรฐานและตัวช้ีวัดดานการคุมครองผูบริโภคไดถูกกําหนดไวเพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานดานการคุมครองผูบริโภคขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดเปนมาตรฐาน 4 ดาน 
ไดแก 
 3.1 ดานการเสริมสรางศักยภาพและการสรางเครือขายการมีสวนรวมของผูบริโภค 
ประกอบดวย 
  3.1.1 สนับสนุนหรือจัดใหมีการใหความรูเกี่ยวกับการเสริมสรางศักยภาพผูบริโภค 
  3.1.2 สนับสนุนหรือจัดใหมีการสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของผูบริโภค                 
ในทองถิ่น 
  3.1.3 สนับสนุนหรือจัดใหมีการสงเสริมและสนับสนุนการทํากิจกรรมของกลุมผูบริโภค 
  3.1.4 สนับสนุนหรือจัดใหมีการจัดตั้งกลุมเครือขายผูบริโภค 
  3.1.5 สนับสนุนหรือจัดใหมีการทํากิจกรรมของกลุมเครือขายผูบริโภค 
  3.1.6 สนับสนุนหรือจัดใหมีการติดตามประเมินผลการทํางานของกลุมและเครือขาย
ผูบริโภค 
 3.2 ดานการเผยแพรประชาสัมพันธการคุมครองผูบริโภค ประกอบดวย 
  3.2.1 สนับสนุนหรือจัดใหมีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลของประชาชน เพื่อวางแผน
เผยแพรประชาสัมพันธ 
  3.2.2 สนับสนุนหรือจัดใหมีการดําเนินการเพื่อใหมีสื่อประชาสัมพันธการคุมครอง
ผูบริโภค 
  3.2.3 สนับสนุนหรือจัดใหมีการดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธการคุมครองผูบริโภค 
 3.3 ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผลการคุมครองผูบริโภค ประกอบดวย  
  3.3.1 สนับสนุนหรือจัดใหมีการดําเนินการตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการคุมครอง 
ผูบริโภค 
 
 



มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 
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 3.4 ดานการปฏิบัติหนาท่ีของนายตรวจชั่งตวงวัด ประกอบดวย 
  3.4.1 สนับสนุนหรือจัดใหมีการดําเนินการออกปฏิบัติงานสํารวจตรวจสอบเครื่องช่ัง
ตวงวัดและสินคาหีบหอ 
  ซึ่งในแตละมาตรฐาน ไดกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยที่ตัวช้ีวัด
มี 2 ระดับ ไดแก 
  ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  ตัวช้ีวัดท่ีมีความสําคัญและเปนภารกิจที่ตอบสนอง              
ความจําเปนพื้นฐานในการคุมครองผูบริโภค เพื่อกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีการ
ดําเนินการคุมครองผูบริโภค ซึ่งเปนตัวช้ีวัดท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการกอน  
  ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา หมายถึง ตัวช้ีวัดท่ีมีความสําคัญและเปนภารกิจที่มีการพัฒนายกระดับ
การคุมครองผูบริโภคใหสูงข้ึน หรือกาวหนามากกวามาตรฐานตัวช้ีวัดข้ันพื้นฐาน และกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อาจจะกระทําหรือเลือกทําตามศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่มีความพรอมท้ังทางดานการเงินและบุคลากรสามารถดําเนินการ              
ตามตัวช้ีวัดข้ันพัฒนา ก็จะสงผลตอการคุมครองผูบริโภคมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
  ซึ่งรายละเอียดของมาตรฐานและตัวช้ีวัด แสดงไวในตาราง ดังนี้ 
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ระดับของ
ตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้น
พ้ืนฐาน 

ขั้น
พัฒนา 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

3.1 ดานการเสริมสรางศักยภาพและการสรางเครือขายการมสีวนรวมของผูบริโภค 
3.1.1 สนับสนุนหรือจัดใหมีการใหความรู

เกี่ยวกับการเสริมสรางศักยภาพ
ผูบริโภค 

  
 

1) สนับสนุนหรือจัดใหมีการจดัการ
ใหความรูใหแกประชาชนในเรื่อง
ตางๆ ท่ีเปนประโยชนและ
เสริมสรางศักยภาพใหกับประชาชน 

X 

 

ดําเนินการสนับสนุนหรือจัด  
ใหมีการจัดการใหความรูใหแก
ประชาชนในเรื่องการคุมครอง
ผูบริโภค สิทธิของผูบริโภค 
และเรื่องอื่นๆทีท่างองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เห็นวา
เปนประโยชนและเสริมสราง
ศักยภาพใหกับประชาชนใน
ฐานะผูบริโภค โดยใชวิธีการ
ตางๆ เชน การฝกอบรม 
การศึกษาดูงาน  การจัด
นิทรรศการ เปนตน 

3.1.2 สนับสนุนหรือจัดใหมีการสงเสริม       
การรวมกลุมของผูบริโภคในทองถิ่น   

 

1) ดําเนินการประชาสัมพันธให
ประชาชนไดเห็นความสําคัญของ
การรวมกลุม 

 X ดําเนินการสนับสนุนหรือจัด 
ใหมีการรวมกลุมของผูบริโภค
ในทองถิ่น โดยมีวิธีการจัดตั้ง
เปนสมาคม ชมรม หรอืกลุม 
เพื่อการดําเนินกิจกรรมดาน 
การคุมครองผูบริโภคเพื่อจะ 



มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 
 

32 บทที่ 3   มาตรฐานและตัวช้ีวัดดานการคุมครองผูบริโภค     

ระดับของ
ตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้น
พ้ืนฐาน 

ขั้น
พัฒนา 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

   กอใหเกิดประโยชนตอการ
คุมครองผูบริโภคในทองถิ่น 

2) ดําเนินการรบัสมัครผูท่ีสนใจเขา
รวมเปนอาสาสมัครคุมครอง
ผูบริโภคประจาํทองถิ่น 

 X การรับสมัครผูท่ีสนใจตอง
ดําเนินการเปดรับบุคคลที่มี
ความสนใจในเรื่องการ
คุมครองผูบริโภค และเปนไป
โดยความสมัครใจ โดยที่ผูท่ีเขา
รวมมาจากหลากหลาย
หนวยงาน สาขาอาชีพ เพื่อเปน
แกนนําในการผลักดันงานดาน
การคุมครองผูบริโภคใน
ทองถิ่น 

3) ดําเนินการประชุมเพื่อจัดตั้งกลุม 
ชมรมสมาคม อยางเปนทางการ 

 X ดําเนินการประชุมอาสาสมัคร 
เพื่อจัดตั้งเปนกลุม ชมรม หรือ
สมาคม เพื่อการดําเนินกิจกรรม
ดานการคุมครองผูบรโิภคเพื่อ
จะกอใหเกิดประโยชนตอการ
คุมครองผูบริโภคในทองถิ่น 

4) ดําเนินการจดัตั้งคณะกรรมการ
กลุมคุมครองผูบริโภค 

 X คัดเลือกอาสาสมัครท่ีมีความ
เหมาะสม โดยวิธีการทาง
ประชาธิปไตย เพื่อใหได
คณะกรรมการกลุมคุมครอง
ผูบริโภค 
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ระดับของ
ตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้น
พ้ืนฐาน 

ขั้น
พัฒนา 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

3.1.3 สนับสนุนหรือจัดใหมีการสงเสริม
การทํากิจกรรมของกลุมผูบริโภค   

 

1) ดําเนินการสงเสริมการทํากิจกรรม
ของกลุมผูบริโภค 

 

X ดําเนินการสนับสนุนหรือจัดให
มีการทํากิจกรรมของกลุมท่ี
จัดตั้งข้ึน เพื่อเปนการ
เสริมสรางศักยภาพของ
ผูบริโภค ซึ่งอาจอยูในฐานะ
ของพี่เลี้ยง หรอืรวมทํางานเปน
คณะกรรมการก็ได โดยกลุม
ผูบริโภคมีกิจกรรมรวมกัน 

3.1.4 สนับสนุนหรือจัดใหมีการจัดต้ังกลุม
เครือขายผูบริโภค   

 

1) ดําเนินการประชาสัมพันธใหผูนํา
ชุมชนตลอดจนประชาชนไดเห็น
ความสําคัญของการตั้งกลุม
เครือขายผูบริโภค 

 

X สงเสริมและใหขอมูลเพื่อให
ประชาชนเห็นความสําคัญของ
การรวมกลุมเครือขายผูบริโภค 
 

2) สนับสนุนใหมีการประชุมเพื่อ
จัดตั้งเครือขายผูบริโภคอยางเปน
ทางการ  

X สนับสนุนใหเกิดการประชุม
อยางเรยีบรอย ทุกคนมีสวน
รวมเพือ่จัดตั้งเครือขายผูบริโภค 



มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 
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ระดับของ
ตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้น
พ้ืนฐาน 

ขั้น
พัฒนา 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

3) ดําเนินการคัดเลือกผูประสานกลุม
หรือคณะกรรมการกลุมเครือขาย
ผูบริโภค 

 

X สนับสนุนใหประชาชนมีผู
ประสานงานภายในกลุมในรูป
ของคณะกรรมการและ
ประชาชนเปนสมาชิกของกลุม 
เพื่อชวยกันสอดสองดูแล     
รักษาสิทธิและผลประโยชน
ของกลุมในดานการคุมครอง
ผูบริโภค 

3.1.5 สนับสนุนหรือจัดใหมีการทํา
กิจกรรมของกลุมเครือขายผูบริโภค   

 

1) ดําเนินการใหขอเสนอแนะ             
แกกรรมการและสมาชิกในกลุม
เครือขายริเริ่มจดัทํากิจกรรม 

 

X ดําเนินการสงเสริมสนับสนุน
การทํากิจกรรมของกลุม
เครือขายท่ีจัดตั้งข้ึนในฐานะ
ของพี่เลี้ยง ซึ่งกิจกรรมตางๆ 
เปนกิจกรรมที่กอใหเกิด
ประโยชนตอสมาชิกเกี่ยวกับ
การคุมครองผูบริโภค 

2) ดําเนินการเปนที่ปรึกษา                   
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมและอํานวยความสะดวก 

 

X ดําเนินการสงเสริมสนับสนุน
การทํากิจกรรมของกลุม
เครือขายท่ีจัดตั้งข้ึนในฐานะ
ของพี่เลี้ยงท่ีใหคําปรึกษา 
คําแนะนําและอํานวยความ
สะดวกตามความเหมาะสม 
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ระดับของ
ตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้น
พ้ืนฐาน 

ขั้น
พัฒนา 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

3.1.6   สนับสนุนหรือจัดใหมีการติดตาม
ประเมินผลการทํางานของกลุมและ
เครือขายผูบริโภค 

  

 

1) มีแผนปฏิบัติงานติดตามและ
ประเมินผลการทํางานของกลุม
และเครือขายผูบริโภค 

 
X ดําเนินการวางแผนการติดตาม

และประเมินผลการทํางานของ
กลุมและเครือขายผูบริโภค 

2) มีรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการทํางานของกลุม
และเครือขายผูบริโภค  

X ดําเนินการจัดทํารายงานการ
ติดตามและประเมินผลการ
ทํางานของกลุมและเครือขาย
ผูบริโภคเสนอผูเกี่ยวของ 
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ระดับของตัวชี้วัด 
มาตรฐานและตัวชี้วัด ขั้น

พ้ืนฐาน 
ขั้น

พัฒนา 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

3.2 ดานการเผยแพรประชาสัมพันธการคุมครองผูบริโภค 

3.2.1  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลของ
ประชาชนเพื่อวางแผนเผยแพร
ประชาสัมพันธ 

 

  

1) มีการจัดเก็บขอมูลของ
กลุมเปาหมาย 

X 

 

ดําเนินการเก็บขอมูลของ
ประชาชนในพื้นที่เพื่อใช
ประกอบการวางแผนและ
เตรียมการเผยแพร
ประชาสัมพันธการคุมครอง
ผูบริโภค (ดูรายละเอียดใน    
บทที่ 2 เรื่องการปฏิบัติงาน         
การคุมครองผูบริโภคของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

2) มีการประมวลผลขอมูลท่ีจัดเก็บมา
และสรุปเปนฐานขอมูล 

X 

 

ดําเนินการประมวลผลขอมลู       
ท่ีจัดเก็บมา และจัดทําเปน
รายงานสรุปและฐานขอมูล
เพื่อใหงายตอการสืบคน 
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ระดับของตัวชี้วัด 
มาตรฐานและตัวชี้วัด ขั้น

พ้ืนฐาน 
ขั้น

พัฒนา 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

3.2.2 ดําเนินการใหมีสื่อประชาสัมพันธ
การคุมครองผูบริโภค 

   

1) มีการติดตอประสานงานหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ เพื่อขอรับการสนับสนุน
สื่อประชาสัมพันธ 

X 

 

มีการขอรับการสนับสนุนสื่อ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักชั่งตวงวดั เปนตน               
(ดูรายละเอียดในบทที่ 2 เรื่อง
การปฏิบัติงานการคุมครอง
ผูบริโภคขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) 

2) มีการออกแบบและผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธของตนเอง 
โดยรวมถึงการจัดจางผูออกแบบ
และผลิตสื่อให 

 X มีการออกแบบและผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธของตนเอง         
ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิน่
อาจดําเนินการเอง กรณีท่ีมี
ความพรอม หรอือาจจัดจาง
หนวยงานที่มีความสามารถ        
เขามาดําเนินการ 



มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 
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ระดับของตัวชี้วัด 
มาตรฐานและตัวชี้วัด ขั้น

พ้ืนฐาน 
ขั้น

พัฒนา 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

3.2.3 ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ         
การคุมครองผูบริโภค   

 

1) มีการวางแผนการเผยแพร
ประชาสัมพันธการคุมครอง
ผูบริโภค 

X 

 

กอนการเผยแพรประชาสมัพันธ 
ใหมีการวางแผนการเผยแพร 
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับ
ชวงเวลา การปฏิบัติภารกิจอื่นๆ 
ซึ่งอาจใชวิธีการบูรณาการ          
ภารกิจเขามารวมดวยก็ได 

2) มีการติดตามประเมินผล             
การเผยแพรประชาสัมพันธ             
การคุมครองผูบริโภค 

 

X มีการติดตามประเมินผล              
การเผยแพรประชาสัมพันธ       
การคุมครองผูบริโภคโดยใช
วิธีการออกแบบสอบถาม          
ความคิดเห็นผูท่ีรับขอมูล       
เรื่องการคุมครองผูบรโิภค           
หรืออาจจะใชวิธีการสัมภาษณ 
รวมดวย  

3) มีการจัดทํารายงานการติดตาม
ประเมินผลการเผยแพร
ประชาสัมพันธ 

 

X จัดทําสรุปรายงานการติดตาม
ประเมินผลการเผยแพร
ประชาสัมพันธเสนอผูเกี่ยวของ 
(ดูรายละเอียดในบทที่ 2 เรื่อง
การปฏิบัติงานการคุมครอง
ผูบริโภคขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) 
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ระดับของตัวชี้วัด 
มาตรฐานและตัวชี้วัด ขั้น

พ้ืนฐาน 
ขั้น

พัฒนา 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

3.3 ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผลการคุมครองผูบริโภค 
3.3.1 สนับสนุนหรือจัดใหมีการดําเนินการ

ตรวจสอบติดตามประเมินผล              
การคุมครองผูบริโภค 

  
 

1) สนับสนุนหรือจัดใหมีการวางแผน 
    การตรวจสอบติดตามประเมินผล

การคุมครองผูบริโภค 

X 

 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการประชุมรวมกัน          
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการคุมครอง
ผูบริโภค โดยคาํนึงถึง
องคประกอบตางๆ เชน 
ระยะเวลา งบประมาณ 
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ดานการคุมครองผูบรโิภค           
ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ เปนตน 

2) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
ดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการคุมครอง
ผูบริโภค 

 X จัดสรรผูรับผิดชอบการ
ตรวจสอบติดตามประเมินผล
การคุมครองผูบริโภคเพื่อ
ดําเนินการตามแผนที่วางไว 

3) สนับสนุนหรือจัดใหมีการจดัทํา
รายงานการตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการคุมครองผูบริโภค 

 X ดําเนินการจัดทํารายงานการ
ตรวจสอบติดตามประเมินผล      
การคุมครองผูบริโภค ซึ่ง
รายงานนี้จะนําเสนอตอ
คณะกรรมการคุมครองผูบรโิภค
ประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตอไป 



มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 
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ระดับของตัวชี้วัด 
มาตรฐานและตัวชี้วัด ขั้น

พ้ืนฐาน 
ขั้น

พัฒนา 

คําอธิบายตัวชี้วัด 

3.4. ดานการปฏิบัติหนาที่ของนายตรวจชั่งตวงวัด 

3.4.1 สนับสนุนหรือจัดใหมีการดําเนินการ
ออกปฏิบัติงานสํารวจตรวจสอบ
เคร่ืองชั่งตวงวัดและสินคาหีบหอ 

   

1) สนับสนุนหรือจัดใหมีการวางแผน
ปฏิบัติงานสํารวจตรวจสอบเครื่องช่ัง
ตวงวัดและสินคาหีบหอ 

X  องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประชุมรวมกันเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติงานสํารวจตรวจสอบ
เครื่องช่ังตวงวัดและสินคาหีบหอ 

2) เขาสํารวจตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัด
และสินคาหีบหอโดยตองปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 
และการใหคํารับรองเครื่องช่ังตวงวัด   
ช้ันหลัง 

X  นายตรวจชั่งตวงวัดเขาสํารวจ
ตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัดและ
สินคาหีบหอโดยตองปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542  

3) มีการติดตามและประเมินผล
ประสิทธิภาพการทํางานของ
นายตรวจชั่งตวงวัด 

 X องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
จัดใหมีการประเมินผลการทํางาน
ของนายตรวจชั่งตวงวัดอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง 
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บทที่  4 
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ดานการคุมครองผูบริโภค 

 
 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดดานการคุมครองผูบริโภค ในบทบาทขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ควรเปนไปในทิศทางเดียวกันโดยใหดําเนินการตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด           
ดานการคุมครองผูบริโภคที่กําหนดไวในบทที่ 3 ท้ัง 4 ดาน คือ  

1) ดานการเสริมสรางศักยภาพและการสรางเครือขายการมีสวนรวมของผูบริโภค  
2) ดานการเผยแพรประชาสัมพันธการคุมครองผูบริโภค  
3) ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผลการคุมครองผูบริโภค  
4) ดานการปฏิบัติหนาท่ีของนายตรวจชั่งตวงวัด  
ซึ่งท้ัง  4 ดานนั้นทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองปฏิบัติใหไดอยางนอยท่ีสุด                

ตามตัวช้ีวัดข้ันพื้นฐาน สวนตัวช้ีวัดข้ันพัฒนาขึ้นอยูกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะพิจารณาดําเนินการ
ตามศักยภาพ ความจําเปน และความเหมาะสมของแตละทองถิ่น  

โดยการดําเนินงานทั้ง 4 ดานดังกลาว มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
1) การแตงตั้งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ

มอบหมายภารกิจดานการคุมครองผูบริโภคใหกับคณะกรรมการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหทํางาน
เชิงบูรณาการในภารกิจตางๆ ท่ีเกี่ยวของสัมพันธกัน 

2) การจัดทําแผนแมบทดานการคุมครองผูบริโภค 
3) การนํา เสนอแผนแมบทดานการคุมครองผูบริโภคตอเวทีประชาคมเพื่อรับฟง               

ความคิดเห็น 
4) การบรรจุแผนแมบทดานการคุมครองผูบริโภคเขาในแผนพัฒนาทองถิ่น 
5) การดําเนินการตามแผนแมบทดานการคุมครองผูบริโภค 
6) การจัดทํารายงานตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หรือคณะกรรมการบูรณาการ 
7) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการคุมครองผูบริโภค 
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สําหรับรายละเอียดการดําเนินการและแนวทางการปฏิบัติในแตละขั้นตอน มีดังนี้ 

4.1   การแตงตั้งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในเบื้องตนควรประกอบไปดวย 

1. นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประธานกรรมการ 
2. ประธานสภาทองถิ่น กรรมการ 
3. รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ 
4. ผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ กรรมการ 
5. ผูนําชุมชนหรือผูแทนประชาคม กรรมการ 
6. ผูแทนชมรม/สมาคมดานการคุมครองผูบริโภค กรรมการ 
7. ผูแทนกลุมผูประกอบการ กรรมการ 
8. นิติกร กรรมการ 
9. ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการและเลขานุการ 
10. เจาพนักงาน/เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย* กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 *เจาพนักงาน/เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย หมายถึง บุคลากรท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตงตั้งใหทําหนาท่ีดูแลงานดานการคุมครองผูบริโภค ท้ังนี้หากเปนภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาใหเตรียมความพรอมของเจาหนาท่ีตามขั้นตอนดังนี้ 
 *1) เสนอชื่อพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดําเนินการ
แตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 *2) พนักงานเจาหนาท่ีผูไดรับการแตงตั้งตามขอ 1) ตองเขารับการอบรมจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
 *3) อํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 * หมายเหตุ : การปฏิบัติตามขอ 1) – 3) อยูระหวางการแกไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ในภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหเตรียมความพรอมของเจาหนาท่ี
ตามขั้นตอนดังนี้ 

1) พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารับการฝกอบรมความรูและเทคนิควิธี                        
ท่ีสวนกลาง (สคบ.)  
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2) ดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธความรูแกประชาชนในเขตองคกรปกครอง               
สวนทองถิ่นของตนผานทางสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ หอกระจายขาวอยางตอเนื่อง 

แตถาเปนภารกิจของสํานักชั่งตวงวัด กรมการคาภายใน ใหมีการแตงตั้งนายตรวจชั่งตวงวัด                
เพื่อใหมีอํานาจตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2549) คือ 

1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเจาหนาท่ีท่ีมีความรูพื้นฐาน เชน ดานชาง ดานวิศวกร 
เปนตน เขารับการฝกอบรมกับสํานักชั่งตวงวัด กรมการคาภายใน เพื่อทําหนาท่ีเปนนายตรวจชั่งตวงวัด  

2) สํานักชั่งตวงวัด กรมการคาภายใน พิจารณาแตงตั้งเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ท่ีผานการอบรมเพื่อทําหนาท่ีเปนนายตรวจชั่งตวงวัด 

3)  นายตรวจชั่งตวงวัดปฏิบัติหนาท่ีการออกตรวจเครื่องช่ังตวงวัด ตามแผนปฏิบัติงาน/  
หรือเมื่อไดรับคํารองเรียนภายใตพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) 
พ.ศ. 2549)  

ในการแตงตั้งคณะกรรมการฯ ทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการเชิญผูเชี่ยวชาญ              
ของทองถิ่นเขารวมเปนคณะกรรมการ ซึ่งผูเชี่ยวชาญควรประกอบดวยกรรมการคุมครองผูบริโภค 
กรรมการดานอาหารและยา และกรรมการดานการชั่งตวงวัด  

ท้ังนี้ จํานวนคณะกรรมการอาจเพิ่มหรือลดไดตามความจําเปนและความพรอมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง 

แตหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่ยังไมมีความพรอมหรือยังไมมีศักยภาพดาน                   
การคุมครองผูบริโภค ใหมอบหมายภารกิจที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค ใหคณะกรรมการที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งใหทํางานเชิงบูรณาการในภารกิจตางๆ ท่ีเกี่ยวของสัมพันธกัน รับผิดชอบ
ภารกิจดานการคุมครองผูบริโภคก็ได  

คณะกรรมการทั้ง 2 รูปแบบที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งข้ึนมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
1) กําหนดนโยบายดานการคุมครองผูบริโภค ใหสอดคลองกับนโยบายของประเทศ               

ของจังหวัด และของพื้นที่ 
2) พิจารณาแผนแมบทดานการคุมครองผูบริโภค 
3) รับทราบผลการดําเนินงานและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
4) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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4.2   การจัดทําแผนแมบทดานการคุมครองผูบริโภค 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนแมบทดานการคุมครองผูบริโภค โดยแผน

แมบทควรมีระยะเวลา 3-5 ป โดยพิจารณาจากนโยบายแนวทางที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด ในสวนของการจัดทําแผนแมบทดานการคุมครองผูบริโภคนั้น 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจดําเนินการได 3 แนวทาง ไดแก 

(1) จัดจางสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดานการคุมครองผูบริโภค ดําเนินการจัดทํา
แผนแมบทดานการคุมครองผูบริโภค 

(2) สงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบทดานการคุมครองผูบริโภค 
หรือการจัดการฝกอบรมใหความรูในการจัดทําแผนดานการคุมครองผูบริโภคใหแกเจาหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเจาหนาท่ีสามารถจัดทําแผนฯไดเอง 

(3) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลภายในจังหวัดรวมกลุมกันเพื่อทําโครงการจัดทํา
แผนแมบทดานการคุมครองผูบริโภคโดยขอรับการสนับสนุนการดําเนินงานจากองคการบริหาร               
สวนจังหวัดเพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูประสานงานและอํานวยการในการจัดทําแผนพัฒนา
การคุมครองผูบริโภค 

4.3 การนําเสนอแผนแมบทดานการคุมครองผูบริโภคตอเวทีประชาคมเพื่อรับฟงความ
คิดเห็น 

 ภายหลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนแมบทดานการคุมครอง
ผูบริโภคเสร็จสิ้นแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการจัดรับฟงความคิดเห็นจากชาวบาน 
โดยการนําเสนอผานเวทีประชาคมเพื่อรับฟงความคิดเห็น และเสนอผลการรับฟงความคิดเห็น                    
ตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือคณะกรรมการบูรณาการ 

4.4   การบรรจุแผนแมบทดานการคุมครองผูบริโภคเขาในแผนพัฒนาทองถิ่น 
 แผนแมบทดานการคุมครองผูบริโภคที่ไดรับความเห็นชอบจากเวทีประชาคมและ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือคณะกรรมการบูรณาการแลว 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรจุแผนแมบทดานการคุมครองผูบริโภคเขาในแผนพัฒนาทองถิ่น 
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4.5   การดําเนินการตามแผนแมบทดานการคุมครองผูบริโภค 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการตามแผนแมบทดานการคุมครองผูบริโภค โดยมีการ
พิจารณาคัดเลือกโครงการตามความสําคัญและกรอบงบประมาณ ในสวนของการดําเนินการตามภารกิจ
ดานการปฏิบัติหนาท่ีของนายตรวจชั่งตวงวัดมีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่แตกตางจากภารกิจอื่นๆ ซึ่ง
รายละเอียดของการปฏิบัติงานของนายตรวจชั่งตวงวัดสามารถดําเนินการตามแผนภูมิ (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก ง) ดังนี้ 
 

แผนภูมิการสํารวจตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดหรือหีบหอ 
ในสถานที่ผลิต,ขาย,เก็บ เคร่ืองชั่งตวงวัดหรือหีบหอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํารวจตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัดหรือหีบหอในสถานที่ผลิต, ขาย,
เก็บ เครื่องช่ังตวงวัดหรือหีบหอ 

ไมผาน ผาน 

ตรวจสอบใหม ถา
ผานจึงใหคํารับรอง

แกไขไมได 

ใหคํารับรองเครื่อง
ช่ังตวงวัดหรือสินคา

หีบหอ 

แกไขได 

สั่งการใหแกไข ยึดหรือทําลาย 
โดยประสานกับ
สํานักงานสาขาชั่ง

ตวงวัด  
ที่รับผิดชอบในเขต

พ้ืนที่ 
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แผนภูมิการสํารวจตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดชั้นหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผาน ไมผาน 

สํารวจตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัดช้ันหลัง ที่ใชในกิจการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินคากับผูอื่นหรือ
ใหบริการช่ังตวงวัด หรือการชั่งตวงวัดเพื่อประโยชนการคํานวณคาตอบแทน คาภาษีอากร 

คาธรรมเนียม 
(โดยมีการยกเวนการใหคํารับรองเครื่องช่ังตวงวัดช้ันหลังบางประเภท ตามประกาศกระทรวงพาณิชย 

เรื่องเครื่องช่ัง เครื่องตวง เครื่องวัดที่ใหยกเวนการใหคํารับรอง  
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2547) 

แกไขได 

ใหคํารับรอง 

แกไขไมได

ผูกบัตรหามใช 
แกไขแลวใหคํา

รับรอง 

ยึดเครื่อง 
โดยประสานกับ
สํานักงานสาขาชั่ง

ตวงวัด  
ที่รับผิดชอบใน

เขตพื้นที่

ไมพบการทุจริต พบการทุจริต 

ยึดและดําเนินคดี 
โดยประสานกับ
สํานักงานสาขาชั่ง

ตวงวัด  
ที่รับผิดชอบในเขต

พ้ืนที่ 
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แผนภูมิการตรวจคนสถานที่หรือยานพาหนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางภาพเครื่องชั่งประเภทเครื่องชั่งสปริง 
ที่ไดมีการดําเนนิการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ภาพเครื่องช่ังท่ียังไมมกีารติดสติ๊กเกอร 
วาไดรับการตรวจรับรองเครือ่งช่ังจากนายตรวจชั่งตวงวัด 

 

ตรวจคนสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการ
กระทําผิด ตาม พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 หรือตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 270 , 271 

ถาพบความผิดใหยึดหรืออายัดและดําเนินคดีตอไป 
โดยประสานกับสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ 



มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 

48 บทที่ 4   แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด ดานการคุมครองผูบริโภค  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ภาพเครื่องช่ังท่ีไดรับการตรวจรับรองเครื่องช่ังช้ันแรก 
และติดสติ๊กเกอรวาเครื่องช่ังมีมาตรฐานเที่ยงตรงถูกตองจากสํานักชั่งตวงวัด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3-4 ภาพดานขางของเครื่องช่ังท่ีไดรับการตรวจรับรองเครื่องช่ังช้ันแรกแลว 

ภาพที่ 3 

ภาพที่ 4 
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ภาพที่ 5 ภาพเครื่องหมายคํารับรอง (ตราครุฑ) 
ซึ่งนําไปตอกลงบนเครื่องช่ังเมื่อผานการตรวจรับรองแลว 

สวนใหญจะประทับไวท่ีหนาปด หรือคันช่ัง 
เครื่องช่ังสปริงจะประทับไวท้ังหมด 10 จุด เพื่อปองกันการแกไขสวนที่เปดออกไดเพือ่ทําการแกไข
ภายในซึ่งปรับไวถูกตองดีแลวใหมีน้ําหนักผดิไปจากเดิม ถาผูใชเครื่องเปดฝาปะกับขางเพื่อแกไขจะ

สังเกตไดจากตราครุฑท่ีประทับปองกันไวจะชํารุดเสียหายหรือถูกทําลายทําใหงายตอการพสิูจนวาเครื่อง
ช่ังไดถูกผูใชแกไขภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ภาพตุมน้ําหนักแบบมาตรา 
เครื่องมือนายตรวจชั่งตวงวัดในการทดสอบน้ําหนักเครื่องช่ัง 
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50 บทที่ 4   แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด ดานการคุมครองผูบริโภค  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 7 ภาพที่ 8 
 
 

ภาพที่ 7-8 ภาพการเทียบตุมน้ําหนักบนเครื่องช่ัง 
ซึ่งนายตรวจจะดําเนินการเทียบน้ําหนักจากนอยไปหามาก 

 

4.6 การจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําองคกรปกครอง                
สวนทองถิ่น 

 ภายหลังจากดําเนินการตามแผนงานเพื่อการคุมครองผูบริโภค โครงการดานการคุมครอง
ผูบริโภคแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรวบรวมขอมูลการดําเนินงานตางๆ จัดทําเปนรายงาน
เสนอตอคณะกรรมการฯ 
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4.7   การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการคุมครองผูบริโภค 
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําหนาท่ีติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานดานการคุมครองผูบริโภค โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
1) พิจารณารายงานการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ/หรือ คณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภคประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการติดตามและประเมินผลโดยการสังเกต 
สํารวจ หรือสัมภาษณ 

 2) คณะกรรมการเสนอความคิดเห็นเพื่อการแกไขปรับปรุงหรือการพัฒนาดานการคุมครอง
ผูบริโภคตอไป 



มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 

52 บทที่ 4   แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด ดานการคุมครองผูบริโภค  

แผนภูมิการปฏิบัติงานดานการคุมครองผูบริโภค 
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4. บรรจุแผนแมบทดานการคุมครองผูบริโภค เขาใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 

3. นําเสนอแผนแมบทฯ ตอเวที
ประชาคมเพื่อรับฟงความคิดเห็น 

5. ดําเนินการตามแผนแมบทดานการคุมครองผูบริโภค 
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กําหนดนโยบายและให
คําปรึกษาดานการคุมครอง

1.1 องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

1.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
มอบภารกิจใหคณะกรรมการชุดที่
ทํางานเชิงบูรณาการ 

หรือ

2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผน
แมบทดานการคุมครองผูบริโภค 

6. องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํารายงานเสนอ
คณะกรรมการ 

7. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
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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 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก ก  พระราชบัญญัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค 79 

[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 
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ภาคผนวก  ข 
ตัวอยางเนื้อหาสาระของสื่อการประชาสัมพันธ 

 
- สาระนารูดานอาหาร 
 1. อาหารหมายถึงอะไร  
  วาตาม พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ระบุไววา อาหารหมายถึง ของกินหรือเครื่องคํ้าจุน
ชีวิตซึ่งไดแก วัตถุทุกชนิดท่ีคน กิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ 
แตไมรวมถึงยา หรือวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท หรือยาเสพติดใหโทษ แมแตวัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใช
หรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส ก็จัดเปน
อาหารตามกฎหมาย 
 กลุมอาหารมี 4 กลุมไดแก  
 กลุมท่ี 1 คือ อาหารควบคุมเฉพาะ เปนอาหารที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพสูง หากผลิตออกมา
ไมไดคุณภาพมาตรฐานตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว อาหารกลุมนี้จะมีท้ังสิ้น 17 
รายการ เชน น้ําบริโภคในภาชนะที่ปดสนิท น้ําแข็ง นม ไอศกรีม เปนตน  
 กลุมท่ี 2 คือ อาหารท่ีกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน อาหารกลุมนี้มีการกําหนดคุณภาพ
มาตรฐานเชนเดียวกับอาหารกลุม 1 แตการขออนุญาตจะมีความเขมงวดนอยกวาอาหารกลุม 1 มีท้ังสิ้น 
31 รายการ เชน น้ําปลา น้ําสมสายชู ชา กาแฟ เปนตน  
 กลุมท่ี 3 คือ อาหารท่ีตองมีฉลาก เปนอาหารที่กําหนดขอความรายละเอียดท่ีตองแจงบนฉลาก            
เพื่อเปนขอมูลแกผูบริโภคในการเลือกซื้อ อาหารกลุมนี้มี 14 รายการ เชน หมากฝรั่งและลูกอม และ
ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว เปนตน   
 กลุมท่ี 4  ไดแก อาหารทั่วไป คืออาหารนอกเหนือจากอาหาร 3 กลุมขางตน ซึ่งในปจจุบันนี้
เฉพาะฉลากของอาหารกลุม 1-3 เทานั้น ท่ีมีการแสดงเลขสารบนอาหารในเครื่องหมาย อย.  

 2. สารที่หามใชในอาหาร  
  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ไดกําหนดวัตถุท่ีหามใชในอาหารขึ้น ซึ่งวัตถุท่ีหามใชใน
อาหาร ไดแก บอแรกซ ไนโตรฟูราโซน ฟอรมาลดีไฮด สารละลายฟอรมาลดีไฮดและพาราฟอรมาลดีไฮด 
กรดซาลิซิลิค กรดบอริค เมทธิลแอลกอฮอลหรือเมทานอล น้ํามันพืชท่ีผานกรรมวิธีเติมโบรมีน เปนตน 
นอกจากนี้แลวกฎหมายยังกําหนดใหอาหาร บางชนิดเปนอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย หรือใช
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เปนสวนผสมในอาหาร ยกตัวอยาง เชน ดัลซิน ซึ่งใหความหวานแทนน้ําตาล กรดซัยคลามิคและเกลือ
ของกรดซัยคลามิค ยกเวน เกลือของกรดซัยคลามิคท่ีเปนโซเดียมซัยคลาเมต เนื้อโค และผลิตภัณฑท่ีได
จากโคที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศที่มีความเสี่ยงจากการเกิดโรควัวบา ปลาปกเปาหรืออาหารที่มีเนื้อปลา
ปกเปาเปนสวนผสม เปนตน หากสงสัยวาอาหารชนิดใดลักลอบใสวัตถุท่ีหามใชในอาหาร หรือ มีผูใด
ลักลอบผลิต จําหนาย อาหารท่ีกฎหมายหามผลิต นําเขา หรือจําหนาย ก็รองเรียนแจงเบาะแสที่ 1556 

 3. วันผลิต วันหมดอายุของอาหาร ดูอยางไร  
 ผลิตภัณฑอาหารท่ีเรากินจะหมดอายุเมื่อไร ? 
 ตองดูขอมูลท่ีระบุอยูตรงภาชนะบรรจุอาหาร อาหารท่ีเก็บไวไดไมเกิน 90 วัน ท่ีฉลากจะบอก
ใหทราบถึงวันหมดอายุของอาหารนั้น โดยมีขอความ คําวา “หมดอายุ” กํากับไวใหเราทราบ อานตัวเลข  
ท่ีระบุไวก็ทราบวาผลิตภัณฑท่ีเราซื้อนั้นหมดอายุเมื่อไร แตหากพบคําวา “ควรบริโภคกอน” หรือ “Best 
Before” หรือคําวา “Exp.” อยูบนฉลากผลิตภัณฑ มีความหมายเดียวกับวันหมดอายุ  

 4. เลือกเนื้อสัตวตองหัดสังเกต  
  การเลือกซื้อเนื้อสัตวอยางเนื้อหมู เนื้อวัว ปลา กุง หอย เปดไก มาประกอบอาหาร ควรเลือก
เนื้อสัตวท่ีสดจริง ๆ ซึ่งมีวิธีการเลือกซื้ออาหารสดแตละชนิดแตกตางกัน เชน  
 1. เนื้อหมูจะตองสีชมพูออน นุม ผิวเปนมัน เนื้อแนน ถาเห็นสีแดงเขมคือเนื้อหมูแก               
และตองไมมีกลิ่นเหม็นเนา ไมชํ้าเลือด หรือเปนเมือก ดูอยาใหมีเม็ดสาคูในเนื้อหมดูวย  
 2. เนื้อวัวจะมีสีแดงสด กดแลวไมบุม ไมมีกลิ่นเหม็นเนา ไมชํ้าเลือดหรือเปนเมือกลื่น 
รวมถึงไมมีเม็ดสาคูในเนื้อเหมือนกัน 
 3. ถาซื้อเปดและไก ใหเลือกผิวตึง ไมเหี่ยวยน ไมซีดหรือมีจ้ําเขียว โดยเฉพาะตรงใตปก ขา       
สวนตรงลําคอท่ีตอกับลําตัวตองไมมีสีคล้ํา ลูกตาไมลึกบุม และไมมีกลิ่นเหม็นดวย  
 4. ปลาตองเลือกปลาที่มีเหงือกสีแดงสด ตาใส ไมชํ้าเลือด และตาไมขุนเปนสีเทา เนื้อแนน 
กดแลวไมเปนรอยบุมอยูนาน ไมมีกลิ่นเหม็นเนา  
 5. กุง ตองเลือกที่หัวกุงติดแนนกับตัว เนื้อแนนครีบและหางเปนมันสีสดใส ไมมีกลิ่นเหม็น  
 6. หอย ถาเปนหอยแมลงภู หอยนางรม หอยตลับ ควรเลือกซื้อตัวท่ีปากหุบแนน เปดอา 
บางเวลา ถาเราไปแตะจะหุบสนิททันที ถาเปลือกอาตลอดเวลาแสดงวาหอยตายแลว  
 7. ปู ควรเขยาตัวปูดู ปูท่ีสดจะตองไมมีเสียงเหมือนมีน้ําขังอยู เวลากดตัวไมยุบลง  
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 5. วิธีเลือกผักและผลไม  
  ตองเลือกผักที่ใบมีรูพรุนเปนรอยกัดแทะของหนอนและแมลงบาง และพยายามเลือกผัก
ประเภทกินใบจะปลอดภัยกวาผักประเภทกินหัว เพราะมีสารพิษตกคางนอยกวา สําหรับ ผลไม ควรเลือก
ซื้อผลไมท่ีมีมดขึ้นตามกิ่งและผล ถาเปนไปไดก็ควรเลือกผักและผลไมท่ีมีการรับรองจากทางราชการ 
เชน กรมวิชาการเกษตร หรือกรมสงเสริมการเกษตร ก็จะทําใหเราเชื่อมั่นไดมากขึ้น  
  6. มาทําความรูจักกับฉลากโภชนาการ  
   ฉลากโภชนาการ ก็คือ ฉลากอาหารที่มีการแสดงขอมูลโภชนาการของอาหารนั้นไวบนฉลาก           
โดยแสดงอยูในรูปของกรอบสี่เหลี่ยมซึ่งระบุวา “ขอมูลโภชนาการ” หรือท่ีภาษาอังกฤษเรียกวา “Nutrition 
Facts” โดยผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปบางชนิด จะมีการแสดงฉลากโภชนาการให
ผูบริโภคทราบไวเปนขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกบริโภคอาหารใหเหมาะสมกับความตองการ หรือ
เหมาะกับภาวะทางโภชนาการของรางกายตนเอง ซึ่งจะชวยลดปญหาโรคภัยไขเจ็บท่ีมีสาเหตุมาจาก           
การรับประทานอาหาร หรือท่ีเรียกวา “ภาวะโภชนาการไมสมดุล” ลงได ดังนั้นเวลาเลือกซื้ออาหาร
สําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปมารับประทานก็อยาลืมอานขอมูลโภชนาการ เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีกวา  

 7. อาหารอะไรบางที่ตองแสดงฉลากโภชนาการ  
   เมื่อเห็นผลิตภัณฑอาหารที่จําหนายในทองตลาด เชื่อวาหลายคนคงเกิดคําถามขึ้นมาในใจ           
วาทําไมถึงพบฉลากโภชนาการในผลิตภัณฑอาหารบางประเภทเทานั้น เหตุท่ีเปนเชนนั้นก็เนื่องจาก
กฎหมายไมไดบังคับใหผลิตภัณฑอาหารทุกชนิดตองแสดงฉลากโภชนาการ ใหแสดงเฉพาะผลิตภัณฑ
อาหารท่ีมีการกลาวอางถึงสารอาหารเทานั้น เชน โฆษณาวามีแคลเซียมสูง ไขมันต่ํา เสริมวิตามิน หรือ 
ผลิตภัณฑอาหารที่มีการใชคุณคา หรือระบุกลุมผูบริโภคในการสงเสริมการขาย เชน บํารุงรางกาย ทําให
สดใสแข็งแรง สําหรับเด็ก หรือ สําหรับผูบริหาร เปนตน การกลาวอางเชนนี้กฎหมายบังคับใหตองแสดง
ฉลากโภชนาการ สวนผลิตภัณฑอาหารที่ไมอยูในขายตองแสดงฉลากโภชนาการ ก็สามารถแสดงฉลาก
โภชนาการไดโดยสมัครใจ แตตองแสดงใหถูกตอง ตามรูปแบบที่ อย. กําหนดไว  

 8. วิธีอานฉลากโภชนาการใหเขาใจ  
  แมจะรูจักหนาตา และความสําคัญของฉลากโภชนาการ แตผูบริโภคสวนหนึ่งยังอานไมเปน 
และไมเขาใจวาควรจะเริ่มท่ีไหนกอน อันที่จริงวิธีการอานไมยากอยางที่คิด เพียงแคเขาใจความหมาย  
ของหนึ่งหนวยบริโภค ซึ่งจะหมายถึงปริมาณที่ผูผลิตแนะนําใหกินหรือดื่มตอครั้ง เชน ถาพบผลิตภัณฑ
นมระบุวา หนึ่งหนวยบริโภคเทากับ 1 แกว (200 มิลลิลิตร) หมายความวาถาเราดื่มนม 1 แกว (200 
มิลลิลิตร) เราก็จะไดรับสารอาหารตามที่ระบุภายใตหัวขอ “คุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค” 
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ซึ่งจะทําใหผูอานเขาใจไดทันทีวาตนเองจะไดรับสารอาหารเปนจํานวนทั้งสิ้นกี่กรัม และสารอาหารที่
ไดรับนั้นคิดเปนรอยละเทาไรของปริมาณที่แนะนําใหรับประทานตอวัน หากเขาใจเชนนี้แลวก็สามารถ
นําความเขาใจดังกลาวมาเลือกบริโภคอาหารได 
 9. ปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวัน  
  ปจจุบันคนไทยเรามีปญหาสุขภาพจากโรคเรื้อรังกันมาก ไมวาจะเปนโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอวน ฯลฯ ซึ่งสวนหนึ่งมาจากการบริโภคสารอาหารบางชนิด 
เกินปริมาณที่แนะนําใหบริโภคตอวัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปญหา ดังกลาว กระทรวงสาธารณสุขจึงได
แนะนําใหคนไทยอายุตั้งแต 6 ปข้ึนไป ท่ีมีความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี ควรบริโภค
ไขมันไมเกิน 65 กรัมตอวัน สําหรับโคเลสเตอรอล ควรไดรับไมเกิน 300 มิลลิกรัมตอวัน นอกจากนี้ยังได
แนะนําใหบริโภคคารโบไฮเดรตประมาณ 300 กรัมตอวัน และ ใยอาหาร 25 กรัมตอวัน สําหรับโซเดียม
นั้นควรบริโภคใหนอยกวา 2,400 มิลลิกรัมตอวัน ซึ่งขอมูลนี้จะถูกระบุอยูในกรอบขอมูลโภชนาการ
รูปแบบเต็ม พรอมดวยขอมูลท่ีทําใหผูบริโภคทราบวาเมื่อกินอาหารตามปริมาณที่แนะนําไวใน                
“หนึ่งหนวยบริโภค” แลวจะไดรับสารอาหารอะไรในปริมาณเทาใด และคิดเปนรอยละเทาไรของปริมาณ
ท่ีแนะนําใหบริโภคตอวัน ทําใหสามารถคาดคะเนการบริโภคอาหารไมใหเกินจากปริมาณที่แนะนํา              
ใหบริโภคได ดังนั้นกอนบริโภคอาหารสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูปจึงควรใชประโยชนจากขอมูล
โภชนาการบนฉลากใหเต็มท่ี ท้ังนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเอง  
 10.  เลือกขนมใหเด็กอยางไร ไดประโยชนคุม  
   ปญหาเรื่องขนมเด็กไมใชเรื่องเล็กๆ อีกตอไปแลวเมื่อเด็กไทยวันนี้มีขนมเปนแหลงพลังงาน
ถึงหนึ่งในสี่ อาจดวยอิทธิพลของโฆษณา กับภาชนะบรรจุท่ีสวยงาม ตลอดจน รสชาติขนมที่อรอย จึงจูงใจ
เด็กใหซื้อกิน สงผลใหเด็กไทยอวน และมีภาวะสุขภาพที่ไมดี เชน ขาดสารอาหาร ฟนผุ ทองผูก ฯลฯ 
เพราะขนมเด็กมักจะประกอบไปดวยแปงท่ีขัดสีจนฟอกขาว และมีน้ําตาลสูง มีกากใยอาหารนอย เมื่อเด็ก
กินขนมเขาไปแลวจะอิ่มงาย พอถึงอาหารมื้อหลักก็จะกินไดนอย ผูปกครองจึงควรตองจัดวินัยในการกิน
ใหเด็ก โดยปลูกฝงใหเด็กกินขนมเปนมื้อ ไมกินพร่ําเพรื่อ ใสใจตอการอธิบายใหเด็กเห็นถึงขอเท็จจริง          
วาเหตุใดถึงไมควรกินขนมมากเกินไป สอนใหรูจักเลือกกินอาหารที่มีประโยชน สงเสริมใหเด็กออกกําลัง
กายแทนการนั่งหนาจอโทรทัศนดูโฆษณา หรือ เลนเกม รวมท้ังประพฤติตนเปนแบบอยางแกเด็กโดยการ
อานฉลากดูขอมูลสวนประกอบของอาหาร วันเดือนปท่ีผลิต และ/หรือหมดอายุ ตลอดจนรูจักเปรียบเทียบ
ขอมูลโภชนาการกอนตัดสินใจเลือกซื้ออาหารทุกครั้ง ซึ่งการสอนใหเด็กเลือกอาหารโดยอานขอมูล
เหลานี้ ก็จะชวยใหเด็กไดรับขนมที่ไดประโยชนคุมคาตอสุขภาพมากขึ้น  
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- สาระนารูดานยา 
 1. หลักในการซื้อยา  
  ขอท่ี 1 ตองเลือกซื้อยาจากรานขายยาที่ไดรับอนุญาตถูกตอง มีการแสดงปายระบุวาเปน              
รานขายยาประเภทใด รวมถึงมีปายท่ีระบุช่ือเภสัชกร ตลอดจนเวลาทําการแสดงที่รานอยางเดนชัด และ         
ท่ีสําคัญควรซื้อยาจากรานที่มีเภสัชกรเปนผูจําหนายยาใหเอง โดยการสังเกตจากใบประกอบวิชาชีพของ
เภสัชกรท่ีแขวนไวบริเวณรานวาขอมูลตรงกับผูจําหนายยาหรือไม ถาจะใหมั่นใจยิ่งข้ึนควรเลือกซื้อยา
จากรานขายยาที่แสดงปาย “รานยาคุณภาพ”  
 ขอท่ี 2 ควรเลือกซื้อยาจากรานที่จัดวางยาในตูหรือบนชั้นวางที่สะอาด ยาไมอยูในที่รอนจัด           
หรืออับชื้น เพราะอาจทําใหยาเสียกอนถึงวันหมดอายุได  
 ขอท่ี 3 หากเภสัชกรจายยาใสซองพลาสติก ควรใหเภสัชกรระบุช่ือยา สรรพคุณในการรักษา 
วันผลิตหรือวันสิ้นอายุของยา และคําเตือนที่ควรทราบบนซองยาดวย แตหากไดรับยาที่บรรจุอยู                    
ในภาชนะบรรจุสําเร็จรูป ควรตรวจสอบฉลากและเอกสารกํากับยาใหมีขอมูลท่ีชัดเจนและครบถวน อาทิ 
เลขทะเบียนตํารับยา วันเดือนปท่ีผลิตยา ฯลฯ ถาฉลากลบเลือนหรือฉีกขาดก็ไมควรซื้อ  
 ขอท่ี 4 ควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับยาที่ไดรับ โดยตรวจสอบดูช่ือยา สวนประกอบ 
และสรรพคุณตาง ๆ บนฉลาก เพื่อใหแนใจวาไดรับยาที่ตรงกับอาการปวย และสามารถใชยาไดอยางถูกตอง 
หากมีขอสงสัยควรสอบถามเภสัชกรทันที  
 ขอท่ี 5 ควรสังเกตวันหมดอายุบนฉลากยาดวย โดยยาแผนปจจุบันทุกชนิดจะตองระบุ         
วันที่ยาหมดอายุบนฉลาก ในกรณีท่ีเปนยาแผนโบราณ หากไมมีวันหมดอายุแสดงบนฉลากยา ใหสังเกต
วันเดือนปท่ีผลิตยาแทน โดยยาเม็ดไมควรผลิตเกิน 3 ป ถาเปนยาน้ําควรเปนยาที่ผลิตไมเกิน 2 ป และ
สังเกตลักษณะของยาที่ไดรับวาผิดไปจากปกติหรือไม เชน ถาเปนยาน้ําใสหรือยาหยอดตาตอง                     
ไมตกตะกอน ยาน้ําแขวนตะกอนตองเขยาใหเขาเปนเนื้อเดียวกันไดงาย หากเปนยาเม็ด ตองไมมีรอยราว 
รอยแตก หรือรอยบ่ินที่เม็ดยา  

 2. ฉลากยาและเอกสารกํากับยาสําคัญไฉน  
  สาเหตุท่ียาทุกชนิดทุกประเภทจําเปนตองมีฉลากและเอกสารกํากับยาติดอยูท่ีฉลากก็เพราะวา
ฉลากและเอกสารกํากับยาเหลานี้คือแหลงขอมูลสําคัญที่จะแนะนําใหผูบริโภครูไวเพื่อใชประกอบในการ
ใชยา เชน ทําใหผูบริโภครูช่ือสามัญทางยา หรือสวนประกอบของยา ซึ่งจะชวยใหผูบริโภคสามารถ
หลีกเลี่ยงจากตัวยาที่แพ หรือหลีกเลี่ยงการใชยาซ้ําซอน อันเปนสาเหตุของการใชยาเกินขนาดที่อาจจะ
เปนอันตรายได การรูวันที่ผลิต วันหมดอายุ จะชวยใหหลีกเลี่ยงอันตรายจากการใชยาท่ีเสื่อมคุณภาพได 
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ขอหามใชและคําเตือน จะทําใหทราบวา ควรระมัดระวังการใชยาอยางไร เชน หากมีโรคตับ หรือโรคไต 
ไมควรใชยาใด เปนตน เลขทะเบียนตํารับยาที่แสดงบนฉลากจะทําใหทราบวา ยานั้นไดผานการ
ตรวจสอบและอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลววามีผลทางการรักษาจริง สําหรับ 
คําวา ยาอันตราย หรือ ยาควบคุมพิเศษ ท่ีระบุบนฉลากยาจะบอกระดับอันตรายของยาที่ เราตอง
ระมัดระวังในการใชยาดังกลาววาควรอยูในความดูแลของแพทยหรือเภสัชกร ในสวนของชื่อและที่ตั้ง
ของผูผลิต / นําสั่ง หรือผูแทนจําหนายนั้น หลายทานอาจจะเห็นวาไมสําคัญ แตจริง ๆ แลว กรณีท่ี              
เกิดปญหาเกี่ยวกับยาของบริษัทนั้นๆ ผูบริโภคสามารถที่จะรองเรียนไดถูกตอง โดยระบุเลขที่หรือครั้งท่ี
ผลิตของยานั้นไปดวย จะชวยใหการตรวจสอบทําไดรวดเร็วข้ึน ฉลากยาจึงเปนขอมูลท่ีนอกจากจะชวย
รักษาประโยชนและใหความปลอดภัยแกผูบริโภคแลว ยังเปนแหลงท่ีเราสามารถจะศึกษาหาความรู   
ดานยาดวยการอานฉลากทุกครั้งกอนซื้อยาและการอานเอกสารกํากับยากอนใชยา  

 3. การใชยาที่ถูกตอง  
 หลักในการใชยาท่ีถูกตอง ควรตองเริ่มจากการใชยาใหถูกโรค กอนใชยาควรตองรูวาตนเอง

เปนโรคอะไร หรือเจ็บปวยอยางไร เพื่อใหไดรับยาที่มีสรรพคุณตรงกับโรคหรืออาการที่เจ็บปวยอยู และ
ควรตองรูดวยวายานั้นเหมาะกับบุคคลประเภทใด เนื่องจากยาบางชนิดอาจใชไดกับคนบางกลุมเทานั้น 
เชน ยาคุมกําเนิด จะใชเฉพาะกับสตรี ยาบางกลุมหามใชกับผูท่ีเปนโรคตับ ไต ฯลฯ จากนั้นควรสังเกต   
ตอวายาที่ไดรับมานั้นใชอยางไร เชน ใชกิน หรือ ใชทา ถู นวด ปด แปะ หรือเหน็บทวาร เมื่อจะใชยาควร
ตองอานและปฏิบัติตามขอแนะนําท่ีระบุไวบนฉลากหรือเอกสารกํากับยา เพื่อจะไดใชอยางถูกวิธี                  
ถูกขนาด เพราะยาแตละชนิดจะมีวิธีใช และขนาดการใช  ท่ีแตกตางกัน เชน ยาเม็ดลดกรดตองเคี้ยว           
ใหละเอียดกอนกลืน ยาน้ําตองเขยาขวดโดยกลับขวดขึ้นลงกอนรินยา สวนขนาดการใชยาจะมากหรือ
นอยข้ึนอยูกับชนิดของยาและคนที่ใชยาวาเปนเด็ก หรือผูใหญ และไมควรใชชอนกาแฟ หรือชอนกิน
อาหารตวงยา เพราะจะไดขนาดยาที่ไมถูกตอง แตควรใชชอนตวงยา ซึ่งมักมีอยูในกลองยา เพื่อจะได
ขนาดยาที่ถูกตอง สําหรับชวงระยะเวลาในการกินยาก็มีสวนสําคัญตอประสิทธิภาพของยาเชนกัน           
การกินยาใหถูกเวลาจึงเปนสิ่งท่ีควรปฏิบัติ หากเปนยากอนอาหาร ใหกินกอนอาหาร 30 นาที ยาหลัง
อาหาร ควรกินหลังอาหาร 15-30 นาที ยกเวนยาบางชนิดท่ีมีผลระคายเคืองตอกระเพาะอาหารตองกิน
หลังอาหารทันที หรืออาจจะกินพรอมอาหารก็ได ยากอนนอนใหกินกอนนอนตอนกลางคืนเพียง                
ครั้งเดียว โดยกินหลังจากผานมื้อเย็นไปแลวไมต่ํากวา 4 ช่ัวโมง สุดทายควรใหความสําคัญตอการใชยา
ตามจํานวนครั้งท่ีแพทยหรือเภสัชกรระบุไวดวย เนื่องจากยาบางประเภท เชน ยาปฏิชีวนะตองกิน
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ตอเนื่องใหครบกําหนด มิเชนนั้นอาจทําใหเชื้อดื้อยาได ซึ่งหลักปฏิบัติท้ังหมดที่กลาวมานั้นลวนเปน
สิ่งจําเปนในการใชยาท่ีถูกตอง เพื่อใหไดประโยชนจากสรรพคุณของยาอยางเต็มประสิทธิภาพทั้งสิ้น  

 4. อันตรายจากการใชยา  
  ในขณะที่ยาเปนความหวังในการบําบัด บรรเทา อาการเจ็บปวยของทุกคน แตก็มีอันตราย           
ท่ีซอนเรนอยู เชนเดียวกัน อยางไรก็ตามอันตรายเหลานี้สวนใหญจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อผูใชไมใสใจ              
ถึงวิธีการใชยาท่ีถูกตอง อันตรายจากการใชยาท่ีพบบอยๆ ก็คืออาการที่เกิดจากการแพยา มักเกิดกับผูท่ีมี
ประวัติแพยาชนิดหนึ่งมากอน โดยยาที่มีการแพสวนใหญจะเปนยาปฏิชีวนะตางๆ คนที่แพยาไมมาก        
ก็อาจมีอาการผื่นคัน ลมพิษหรือผื่นแดงขึ้นตามรางกาย บางคนอาจมีหนาบวม ริมฝปากบวม แตผูท่ีมี
อาการแพปานกลางจะใจสั่น แนนหนาอก คลื่นไสอาเจียน ในรายที่มีอาการแพรุนแรงอาจมีอาการช็อก 
หมดสติ ชีพจรเตนผิดปกติและอาจเสียชีวิตได ดังนั้นหากมีอาการดังกลาวควรตองแจงใหแพทยหรือ
เภสัชกรทราบทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงยาที่แพ อาการดื้อยาก็เปนอีกอาการหนึ่งท่ีพบกันบอยๆ โดยท่ัวไป          
จะพบการดื้อยาท่ีเกิดจากการใชยาปฏิชีวนะไมครบตามระยะเวลาที่กําหนด เนื่องจากคนสวนใหญเมื่อ  
กินยาแลวรูสึกดีข้ึนมักจะหยุดกินยาทันที ทําใหเชื้อโรคที่เหลืออยูพัฒนาตัวเองขึ้นมากลายเปนเชื้อโรค          
ท่ีดื้อยา เมื่อรักษาดวยยาชนิดนี้ในครั้งตอไปจะไมคอยไดผลอีกแลว ตองใชยาท่ีแรงขึ้นกวาเดิม นอกจากนี้
แลวการไดรับยาที่มีตัวยาซ้ําซอน ก็เกิดอันตรายไดเชนกัน ทําใหไดรับยาเกินความจําเปน ซึ่งจะเกิดข้ึน           
ในกรณีท่ีไปซื้อยามาใชเอง ดังนั้น กอนใชยาจึงควรดูสวนประกอบในยาแตละชนิดดวยวาซ้ํากัน               
หรือเปลา  

 5. วิธีสังเกตยาเสื่อมคุณภาพ  
  ยาท่ีเสื่อมสภาพเราจะสังเกตไดวาลักษณะ สี กลิ่น และรส ของยาจะเปลี่ยนไปจากเดิม                
อยางยาน้ําท่ีควรตองใส มีสีหรือกลิ่นเหมือนตอนเริ่มผลิต ถาเกิดตกตะกอน ก็แปลวาใชไมไดแลว ถาเปน         
ยาเม็ดท่ีเสื่อมคุณภาพก็จะมีรอยราว หรือรอยแตกที่เม็ดยา หรือผลึกที่ผิวของเม็ดยา หรือสามารถสังเกต 
ไดจากผงยาหรือเศษของยาเม็ดท่ีกนขวด สําหรับยาแคปซูลท่ีเสื่อมคุณภาพ เปลือกของยาจะนิ่มและ 
ติดกัน บางครั้งจะแข็งและแตกแมกดเพียงเบาๆ ถาเปนยาน้ําแขวนตะกอนอยางยาลดกรดในกระเพาะ
อาหาร ถาเขยาขวดแลวยาไมรวมเขาเปนเนื้อเดียวกัน ก็ไมควรกิน 
 6. ซ้ือยาอยางไรไมใหเจอยาปลอม  
  ควรเลือกซื้อยาจากรานขายยาที่ไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย หรือซื้อจาก “รานยา
คุณภาพ” ซึ่งเปนรานขายยาที่สภาเภสัชกรรมใหการรับรอง ท่ีสําคัญควรซื้อเฉพาะยาที่มีการแสดงฉลาก
ภาษาไทย โดยฉลากยาทั่วไปตองมีการแสดงขอมูลของเลขทะเบียนตํารับยา ช่ือยา วันเดือนปท่ีผลิตยา 
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และวันเดือนปท่ียาสิ้นอายุช่ือผูผลิตหรือนําเขายาและจังหวัดท่ีตั้งของสถานที่ผลิตหรือผูนําเขายา            
หากเปนยาที่นําเขามาจากตางประเทศ ตองระบุช่ือผูผลิตยา ช่ือเมือง และประเทศที่ตั้งของสถานที่          
ผลิตยาดวย ตลอดจนมีเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งท่ีผลิต ปริมาณของยาที่บรรจุ ระบุไวบนฉลากดวย 
เมื่อใดสงสัยวา ยาท่ีใชเปนยาปลอม เชน กินแลว ไมเกิดผลในการรักษา หรือ มีอาการขางเคียง ก็ไมควร
นิ่งนอนใจ ควรปรึกษาแพทยหรือเภสัชกร  
 7. โฆษณายาลักษณะอยางไรควรระวัง 
  ถาเปนโฆษณายาทางโทรทัศน หนังสือพิมพ หรือสิ่งพิมพอื่น เชน แผนพับ ใบปลิว หากตรวจ
ไมพบเลขอนุญาตโฆษณาในสื่อโฆษณาดังกลาว ก็ไมควรเชื่อโฆษณานั้นเด็ดขาด สําหรับสื่อวิทยุ              
อาจยากตอการตรวจสอบสักหนอย เพราะมักไมมีการแจงเลขอนุญาตโฆษณาเผยแพรใหผูฟงไดยิน                
แตหากลักษณะของการโฆษณามีการโออวดวาสามารถรักษาโรค เชน เบาหวาน โรคมะเร็ง อัมพาต              
วัณโรค โรคทางสมอง หัวใจ ตับ มาม ไต หรือระบุวาชวยเสริมสมรรถภาพทางเพศ สามารถรักษาปองกัน
โรคหรือความเจ็บปวยไดอยางศักดิ์สิทธิ์ หายขาด ตลอดจนมีการโฆษณาดวยการ ลดแลกแจกแถม จูงใจ             
ใหซื้อ หรือรับรองผลของสรรพคุณในรูปแบบของบทสัมภาษณผูมีประสบการณการใชยามาแนะนํา / 
รับรอง / ยกยองเกี่ยวกับผลการใชยา ก็ควรตองระวังอยาไปหลงเชื่อ เนื่องจากกฎหมายไมอนุญาต                 
ใหกระทําการโฆษณาในลักษณะดังกลาว  
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ภาคผนวก  ค 
คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) 

 

 คณะอนุกรรมการจัดทําแผนการกระจายอํ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น                       
และแผนปฏิบัติการ ไดมีมติ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 ณ ทําเนียบรัฐบาลในประเด็นการถายโอน          
ดานสุขภาพดังนี้ 
 1. การถายโอนงานดานสุขภาพจะถายโอนไปยังคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) 
โดยกรอบหลักใหเปนการถายโอนไปใหเขตพื้นที่ระดับจังหวัด หรือจัดใหมีเขตพื้นที่การถายโอน                  
ท่ีมีขนาดยอมลงมากวาจังหวัดไดหากมีความจําเปน ท้ังนี้คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) 
ประกอบดวยผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนสวนราชการ ผูบริหารวิชาชีพ ผูทรงคุณวุฒิ   
ผูแทนภาคประชาสังคมที่จะเขามาทําหนาท่ีรวมกัน 
 2. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) คือ อํานาจหนาท่ีในการ
กําหนดนโยบายแผนพัฒนาสุขภาพของพื้นที่และแผนความตองการทรัพยากรรวมทั้งการกําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการบริการภายใตเกณฑมาตรฐานกลางของประเทศที่กําหนดโดยกระทรวง
สาธารณสุข กํากับดูแล  การตรวจสอบ ตลอดจนการประเมินผลการดําเนินงานดานสุขภาพในระดับพื้นที่
หรือจังหวัดนั้นๆ ดวย ตามที่กําหนดไวในแผนการกระจายอํานาจฯ 
 3. คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) มีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาถายโอนภารกิจ             
ท่ีเห็นวาสามารถถายโอนใหทองถิ่นปฏิบัติเองไดในทองถิ่นโดยโอนให องคการบริหารสวนตําบล หรือ
เทศบาล และอยูภายใตการกํากับของคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) เชน งานสงเสริมสุขภาพ
หรืองานปองกันโรคบางเรื่องรวมทั้งงานรักษาพยาบาลหรือการฟนฟูสภาพอยางงายและงานดาน
สาธารณสุขมูลฐาน เปนตน 
 4. สําหรับสถานบริการจะถายโอนไปเปนพวง (เครือขายท่ีประกอบดวยสถานพยาบาล               
3 ระดับ) โดยงานบริการสุขภาพที่ตองใชเทคนิคในวิชาชีพ และตองการระบบสงตอ ใหดําเนินการอยู
ในชวงสถานบริการภายใตการควบคุมกํากับของคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ โดยยึดหลักใหมี 
ความคลองตัวและมีอํานาจในการตัดสินใจเพื่อการบริหารงานในพวงบริการ 
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 5. การพัฒนาไปสูการเปนองคกรที่มีการบริหารเปนอิสระอยางเต็มรูปแบบภายใตการกํากับ
ของทองถิ่น (Local Autonomous Body) คงเปนเรื่องในระยะยาวที่หากทางกระทรวงสาธารณสุข            
เห็นวานาจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก็สามารถใหขอเสนอมาไดเพื่อพิจารณาในขอกฎหมายตอไป 
 ประเด็นในเรื่องสถานภาพคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ควรจะเปนนิติบุคคล
หรือไมนั้นตองหารือกับฝายกฎหมายกอนวาโดยอํานาจหนาท่ีแบบนี้ องคกรนี้ควรจะเปนอยางไร               
เชน กรณีการทํานิติกรรม โดยคณะกรรมการสุขภาพ เปนตน (สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข.   
2544 : 1-3) 
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ภาคผนวก  ง 
คูมือ 

การปฏิบัติงานของนายตรวจชั่งตวงวัด 
สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
 

หนาที่นายตรวจชั่งตวงวัด 
 หนาท่ีสําคัญของนายตรวจชั่งตวงวัด คือการออกสํารวจตรวจสอบเครื่องช่ัง เครื่องตวง และ
เครื่องวัดท่ีมหาชนมีไวขายไวใช เพื่อใหเครื่องช่ังตวงวัดถูกตอง ตามความประสงคของ พ.ร.บ.มาตรา           
ช่ังตวงวัด พ.ศ. 2542 ตลอดจนสํารวจตรวจสอบสินคาหีบหอใหแสดงปริมาณของสินคาตามมาตรา              
62 (1) แสดงปริมาณของสินคาหีบหอตามหลักเกณฑและวิธีท่ีกําหนดตามมาตรา 62 (2) บรรจุสินคา           
หีบหอตามปริมาณที่กําหนดตามมาตรา 62 (3) และสํารวจสินคาหีบหอท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดไว
สําหรับขายหรือจําหนาย ตลอดจนดูใหการขายการผลิต การนําเขา และการซอม เครื่องช่ัง เครื่องตวง 
และเครื่องวัด และกฎหมายตาม พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 อีกดวย 
 โดยกอนออกสํารวจตรวจสอบนายตรวจชั่งตวงวัด จะตองเตรียมแบบมาตราใหเหมาะสม
ถูกตอง และแบบรายงานการตรวจสอบตางๆ ท่ีจะตองใชในการตรวจสอบใหครบถวนพรอมในการ
ปฏิบัติงาน 

อํานาจนายตรวจชั่งตวงวัด 
 อํานาจนายตรวจชั่งตวงวัด มีอํานาจตาม พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด 2542 ตั้งแตมาตรา 52 ถึง
มาตรา 61 สรุปไดดังนี้ 
 1. อํานาจเขาไปสํารวจในสถานที่ผลิต สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บเครื่องช่ังตวงวัด หรือ
สินคา หีบหอ ในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัดหรือสินคาหีบหอตามมาตรา 52 (1) 
 2. อํานาจเขาไปสํารวจสถานที่ เพื่อตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัดท่ีใชในกิจการในการซื้อขาย 
หรือแลกเปลี่ยนสินคากับผูอื่น หรือใหบริการ ช่ัง ตวง วัด หรือในการใชเครื่องช่ังตวงวัด เพื่อประโยชน
ในการคํานวณคาตอบแทน คาภาษีอากร และคาธรรมเนียม ตามมาตรา 52 (2) 
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 3. อํานาจคนสถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิด 
ตาม พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด 2542 หรือเปนความผิดตามมาตรา 270 หรือ 271 แหง ป.อาญา ตามมาตรา 
52(3) 
 4. อํานาจยึดหรืออายัดเครื่องช่ังตวงวัดหรือสินคาหีบหอ ท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิด
ตามมาตรา 52(4) และอํานาจยึดตามมาตรา 57 
 5. อํานาจสั่งใหแกไขจัดทําสินคาหีบหอใหถูกตอง หรือสั่งใหทําลายหีบหอของสินคานั้น
แลวคืนสินคาใหแกเจาของหรือผูครอบครอง ตามมาตรา 54 

6. อํานาจผูกบัตรหามใชเครื่องช่ังตวงวัด ตามมาตรา 57 
7. อํานาจในการจับกุมและปราบปราม ตามมาตรา 61 
8. อํานาจขอใหบุคคลที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวก เชน ขอใหนําเครื่องช่ังตวงวัด หรือ

สินคาหีบหอ ออกแสดงเพื่อสํารวจ ตามมาตรา 58 

 อํานาจเขาไปสํารวจตรวจสอบ ในสถานที่ท่ีมีเครื่องช่ังตวงวัดและสินคาหีบหอในเวลาสมควร
ระหวางเวลาทําการงาน นายตรวจชั่งตวงวัดเขาไปในรานหรือโรงงานหรือสถานท่ีใดๆ ซึ่งนาท่ีจะเปน          
ท่ีเก็บที่ผลิต ท่ีขายเครื่องช่ังตวงวัด หรือสินคาหีบหอชนิดท่ีรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 52 (1) หรือ (2) 
หรือสําหรับใชในการซื้อขาย หรือในทางใดๆ เพื่อสํารวจสิ่งนั้นๆ ตามมาตรา 25 

 เวลาทําการ เวลาทําการในที่นี้ไมไดหมายถึงเวลาทําการในราชการหรือเวลาระหวาง                
พระอาทิตย ข้ึนและพระอาทิตยตก แตหมายถึงเวลาทําการของโรงงานหรือรานคา หรือสถานที่                      
ท่ีนายตรวจชั่งตวงวัดเขาไปทําการสํารวจ 

 สถานที่เขาไปทําการสํารวจได ไดแก โรงงาน รานคาหรือสถานที่ท่ีนายตรวจชั่งตวงวัด           
มีอํานาจเขาไปสํารวจได ตองปรากฏวาเปนสถานที่เก็บเครื่องช่ังตวงวัด หรือสินคาหีบหอท่ีรัฐมนตรี
กําหนด หรือมีไวสําหรับขายหรือจําหนาย หรือมีเครื่องช่ังตวงวัดสําหรับใชในทางการคาขาย หรือ 
ในทางใดๆ เพื่อสํารวจสิ่งนั้นๆ ได เชน รานคา โรงงาน โรงสี ราน ผูผลิต, สง, ขาย, ซอมเครื่องช่ังตวงวัด 
ตลอดจนกระทั่งเคหะสถานของผูประกอบธุรกิจทางชั่งตวงวัด นายตรวจชั่งตวงวัดก็มีอํานาจเขาไป             
ทําการสํารวจได 

 สถานที่เขาไปสํารวจไมได ไดแก เคหะสถานของบุคคลซึ่งมิใชเปนผูประกอบธุรกิจทาง              
ช่ังตวงวัด หรือมิใชเปนพอคาหรือผูซื้อขาย เวนแตจะมีหมายคนที่ศาลเปนผูออกใหเพื่อเขาไปในสถานที่
ดังกลาวเพื่อทําการตรวจสอบและคน 
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 หมายคน จะออกใหไดก็เฉพาะตอเมื่อไดรับหลักฐาน อันพอเห็นไดในชั้นแรกวามีการกระทํา
ผิดเกิดข้ึน ตาม พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด นี้ หรือ ตามมาตรา 270 หรือ 271 แหงประมวลกฎหมายอาญา 
ท้ังนี้เปนไปตาม มาตรา 52(3) แหง พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด 

 อํานาจขอใหนําเครื่องชั่งตวงวัดหรือสินคาหีบหอออกแสดงเพื่อสํารวจ เมื่อนายตรวจชั่งตวงวัด
เขาไปสํารวจในรานคา โรงงานหรือสถานที่ใดๆ นายตรวจชั่งตวงวัดจะตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคล
ซึ่งเกี่ยวของ ตามมาตรา 59 
 กอนท่ีนายตรวจชั่งตวงวัดจะเขาไปสํารวจในรานคา โรงงาน หรือสถานที่ใดๆ นายตรวจ             
ช่ังตวงวัดมีอํานาจขอใหเจาของหรือผูครอบครอบอํานวยความสะดวกตามสมควร โดยขอใหนําเครื่อง          
ช่ังตวงวัดหรือสินคาหีบหอ ออกแสดงเพื่อการสํารวจได ตามมาตรา 58 
 ดังนั้น ในการสํารวจแมพบเพียงผูครอบครอง เชน ผูยืม ผูรับฝากเครื่องช่ังตวงวัดหรือสินคา
หีบหอนายตรวจชั่งตวงวัดมีอํานาจขอใหผูครอบครองนั้นนําเครื่องช่ังตวงวัดหรือสินคาหีบหอท่ีมีอยู          
ในความครอบครองของตนออกมาเพื่อการสํารวจได 

 อํานาจคนสถานที่หรือยานพาหนะ การคนตาม พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด โดยหลักแลวจะตอง           
มีหมายคน ซึ่งศาลจะเปนผูออกหมายคนใหนายตรวจชั่งตวงวัดเขาทําการคนทุกกรณี ท้ังนี้เปนไปตาม
หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 31 และมาตรา 35 และในพระราชบัญญัตินี้ กําหนดไวตามมาตรา 52(3) 
ใหนายตรวจชั่งตวงวัดเขาทําการตรวจคนโดยไมตองมีหมายคนได ในกรณีดังตอไปนี้ 

1. ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดข้ึน และ 
2. เปนความผิดตามมาตรา 270 หรือ มาตรา 271 แหงประมวลกฎหมายอาญา และกรณี                 

มีเหตุอันควรเชื่อไดวา หากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาไดจะมีการยักยาย ซุกซอน หรือทําลายเครื่อง         
ช่ังตวงวัดหรือสินคาหีบหอท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด และ 

3. การคนในเวลาดังกลาวขางตนยังไมแลวเสร็จ จะกระทําการคนตอไปโดยไมตองมี          
หมายคนก็ใหทําได 

ดังนั้น การตรวจคนโดยไมมีหมายจะตองเขาองคประกอบทั้ง 3 ประการขางตน 
 คําวา “เคหะสถาน” หมายความวา ท่ีซึ่งใชเปนที่อยูอาศัย เชน เรือน โรงเรือ หรือแพซึ่งคน           
อยูอาศัย และใหหมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใชเปนที่อยูอาศัยนั้นดวยจะมีรั้วลอมหรือไมก็ตาม 
 อยางไรก็ตาม การคนตามพระราชบัญญัตินี้ แมจะเปนกฎหมายพิเศษที่ใหอํานาจคนไว แตก็
มิใชบัญญัติเรื่องการคนไว จึงตองนําเอาวิธีการคนตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา           
ความอาญามาใชคนเทาท่ีจะใชได เชน ในการคนเจาพนักงานตองพยายามมิใหมีการเสียหายและกระจัด
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กระจายเทาท่ีจะกระทําได ถาเปนการคนในที่ซึ่งมิใชสาธารณสถาน (สาธารณสถาน หมายถึง สถานที่
ใดๆ ซึ่งประชาชนที่มีความชอบธรรมที่จะเขาไปได) กอนลงมือคนเจาพนักงานผูคนตองแสดง               
ความบริสุทธิ์เสียกอน และใหคนตอหนาผูครอบครองสถานที่ หรือบุคคลใดในครอบครัวของผูนั้น หรือ
ถาหาบุคคลดังกลาวนั้นไมไดก็ใหคนตอหนาบุคคลอื่นอยางนอย 2 คน ซึ่งไดขอรองมาเปนพยาน และให
ผูคนบันทึกรายละเอียดแหงการคน และสิ่งของที่คนไดนั้นตองมี 

1. บัญชีรายละเอียด 
2. บันทึกการคน 
3. บัญชีสิ่งของ 

 ใหอานใหผูครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัวหรือพยานแลวแตกรณี แลวใหผูนั้น             
ลงลายมือช่ือรับรองไว เปนตน 
 การเขาไปสํารวจและการเขาไปคนนั้น  กอนเขาไปนายตรวจชั่งตวงวัดจะตองแสดง                    
บัตรประจําตัวนายตรวจชั่งตวงวัด ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ใหเจาของหรือผูดูแล
รานคา โรงงาน หรือสถานที่ใดๆ นั้น เพื่อการสํารวจหรือเพื่อการคนดวยเสมอไป 

 อํานาจยึดหรืออายัดหรือทําลาย อํานาจของนายตรวจชั่งตวงวัดในการยึดและอายัดนั้น                          
ตามพระราชบัญญัติระบุไว ดังนี้ 
 ตามมาตรา 52(4) เมื่อนายตรวจชั่งตวงวัดไดรับหลักฐานวามีการกระทําความผิดในเรื่อง         
เครื่องช่ังตวงวัดหรือสินคาหีบหอตาม พ.ร.บ. นี้ หรือท่ีเปนความผิดตามมาตรา 270 หรือ 271 แหง
ประมวลกฎหมายอาญา นายตรวจชั่งตวงวัดก็มีอํานาจยึดหรืออายัดเครื่องช่ังตวงวัดหรือสินคาหีบหอนั้น
เสียก็ได 
 ตามมาตรา 57 เครื่องช่ังตวงวัดท่ีนายตรวจชั่งตวงวัดเห็นวาไมถูกตองตามพระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด นายตรวจชั่งตวงวัดมีอํานาจยึดไดและเมื่อยึดแลวใหนําสงสํานักงานกลาง หรือสาขา             
ช่ังตวงวัด หรือเครื่องช่ังตวงวัดท่ีไมปรากฏเจาของหรือผูครอบครอง หากเจาของหรือผูครอบครองมิได
รองขอรับคืนภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด เครื่องช่ังตวงวัดนั้นก็ใหตกเปนของกรมการคาภายใน               
หากมาขอรับคืนภายในกําหนดก็ใหคืนเครื่องช่ังตวงวัดเพื่อนําไปแกไขใหถูกตองเสียกอน หรือในกรณี  
ท่ีไมสามารถซอมได หรือกฎหมายมิใหซอมแกเครื่องช่ังตวงวัดใดก็ใหตกเปนของกรมการคาภายใน 

 เคร่ืองที่ไมถูกตองตามพระราชบัญญัติ เชน 
1. เครื่องท่ีไมไดใชมาตราเมตริก (ตามมาตรา 9 และ มาตรา 66) 
2. เครื่องท่ีไมมีเครื่องหมายคํารับรอง (ตามมาตรา 30) 
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3. เครื่องท่ีมีเครื่องหมายคํารับรองแลวแตเครื่องนั้นไดถูกนายตรวจชั่งตวงวัดทําลาย
เครื่องหมายคํารับรอง และทําเครื่องหมายหามใชเครื่องช่ังตวงวัดไว (ตามมาตรา 57) 

4. เครื่องท่ีเกี่ยวของกับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไมมีเจตนาทุจริตจะดําเนินการ 
ยึด หรือผูกบัตรหามใช 

5. เครื่องท่ีชํารุด น้ําหนักไมเที่ยงตรงหรือไมแนนอน (ยึด หรือ ผูกบัตรหามใช) 
6. เครื่องช่ังท่ีตรวจสอบตามมาตรา 30 แลวมีความผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 

อํานาจสั่งใหแกไขสินคาหีบหอหรือทําลายหีบหอของสินคา  มาตรา  54 สินคาหีบหอ                  
ท่ีนายตรวจชั่งตวงวัดไดยึดหรืออายัด ไวตามมาตรา 52(4) นายตรวจชั่งตวงวัดจะสั่งใหเจาของหรือ                 
ผูครอบครองสินคานั้น ดําเนินการจัดทําแกไขหีบหอสินคานั้นใหถูกตอง หรือจะสั่งใหทําลายหีบหอ
สินคานั้น แลวคืนสินคาใหแกเจาของหรือผูครอบครองก็ได 

ถาเจาของหรือผูครอบครองไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายตรวจชั่งตวงวัด นายตรวจชั่งตวงวัด           
มีอํานาจทําลายหีบหอของสินคานั้น แลวคืนสินคาใหแกเจาของหรือผูครอบครอง โดยใหเจาของหรือ             
ผูครอบครองเปนผูเสียคาใชจาย 
 อํานาจผูกบัตรหามใช (ตามมาตรา 57) เมื่อนายตรวจชั่งตวงวัดพบเครื่องช่ังตวงวัดท่ีไมถูกตอง
ตามความประสงคของ พ.ร.บ. หรือกฎกระทรวงแทนที่จะยึด นายตรวจชั่งตวงวัดจะผูกบัตรหามใช           
และทําลายเครื่องหมายคํารับรองเสียก็ได เครื่องท่ีผูกบัตรหามใชนั้นตองเปนเครื่องท่ีผิดโดยสภาพ            
การใชงานไมไดเกิดจากการทุจริต และเครื่องนั้นสามารถแกไขใหถูกตองได 
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หลักปฏิบัติของนายตรวจชั่งตวงวัดเกี่ยวกับ 
การผูกบัตรหามใช การยดึ และการดําเนินคดี 

การพิจารณาผูกบัตรหามใช 
1. เปนเครื่องช่ังตวงวัดท่ีไดผานการตรวจสอบใหคํารับรองถูกตองแลว และยังอยูเรียบรอย 
2. น้ําหนักหรือปริมาณที่แสดงออกผิดน้ําหนักหรือปริมาณที่เปนจริง ท้ังนี้โดยเกิดจากสภาพ          

ความชํารุดของตัวเครื่องเอง มิไดมีการกระทําสอไปในทางทุจริตแตอยางใด 
3. เครื่องนั้นๆ สามารถที่จะจัดการซอมใหเที่ยงตรงถูกตองได 
4. ไมปรากฏหลักฐานวาไดมีการกระทําโดยทุจริตใหเครื่องนั้นผิดน้ําหนักหรือปริมาณไป            

และไมมีการผูกบัตรหามใชไว 

การพิจารณายึด 
1. เครื่องท่ีมิไดมีตราเครื่องหมายคํารับรองโดยถูกตอง และมีไวครอบครองโดยไมชอบ          

ดวยกฎหมาย 
2. เครื่องท่ีแสดงน้ําหนักหรือปริมาณผิดจากน้ําหนักหรือปริมาณที่แทจริง แตไมปรากฏ

หลักฐานวาไดมีการแกไขโดยทุจริต และไมอาจจะผูกบัตรหามใชได เชน เครื่องวัด เครื่องตวง หรือตุม
เคานเตอรพอยส, ตุมน้ําหนัก และเครื่องช่ังชนิดสปริง เพราะหามตรวจใหคํารับรองชั้นหลัง 

3. เครื่องท่ีแสดงน้ําหนักหรือปริมาณผิดจากน้ําหนักหรือปริมาณที่แทจริง แตไมปรากฏ
หลักฐานวาไดมีการแกไขโดยทุจริต และเครื่องนั้นไมอาจจะจัดการซอมใหเที่ยงตรงถูกตองได 

4. เครื่องท่ีแสดงน้ําหนักหรือปริมาณผิดจากน้ําหนักหรือปริมาณที่แทจริง และไมปรากฏ
เจาของหรือผูครอบครอง 

5. เครื ่องที่ใชในการซื ้อขายแตไมมีเครื ่องหมายคํารับรอง  และไมปรากฏตัวผู เปน
เจาของหรือผูครอบครอง 

6. เครื่องท่ีมีไวในครอบครองโดยมิชอบดวยกฎหมาย  เชน มีเครื่องช่ังตวงวัดไวใน           
ลักษณะเพื่อขายโดยมิไดเปนผูถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

7. เครื่องท่ีชํารุดไมอาจซอมใหดีได 
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การพิจารณาดําเนินคดี 
1. กระทําใหเครื่องช่ังตวงวัดนั้นไมเที่ยงตรงและไมถูกตองตามกฎหมายโดยเจตนาทุจริต 

เชน แกไข ดัดแปลงเครื่องฯ  ใหแสดงน้ําหนักหรือปริมาณผิดจากน้ําหนักหรือปริมาณที่แทจริง               
ปลอมแปลงเครื่องหมายคํารับรอง 

2. ใชเครื่องช่ังตวงวัดท่ีผิดไมถูกตองตาม พ.ร.บ. ช่ังตวงวัด ในพาณิชยกิจโดยเจตนาทุจริต 
3. มีหลักฐานปรากฏชัดเจนวาไดมีเจตนาฝาฝนกระทําความผิดตามกฎหมายชั่งตวงวัด              

เชน ทําการนําเขา ทํา ซอม ขาย เครื่องช่ังตวงวัด โดยมิไดเปนผูถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจให               
กระทําการนั้น 

4. มีเจตนาขายเครื่องช่ังตวงวัดท่ีไมมีเครื่องหมายคํารับรองตามกฎหมาย 

การพิสูจนตรวจสอบเครื่องชั่งของกลาง 
 ชีวิตของคนเรามีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินคาเปนประจําวัน ไมใชในฐานะ         
ผูซื้อก็เปนผูขายอยางใดอยางหนึ่งตั้งแตเกิดจนตายในที่สุด ฉะนั้นจึงเกิดประเพณีการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินคาและสิ่งท่ีตองการระหวางกัน โดยการคํานวณมูลคาสิ่งของและราคาใหสมดุลกัน สิ่งท่ีเห็นเปน
สื่อกลางในการนี้คือ การใชเครื่องช่ัง เครื่องตวง เครื่องวัด ซึ่งเห็นวาใหความเปนธรรมแกทุกฝาย 
 สําหรับประเทศไทยนั้นอยูในสภาวะเดียวกัน  กลาวคือ  ไดมีการใช เครื่องช่ังตวงวัด                       
มาเปนเวลานานแลวเรียกวา มาตราประเพณี มาตราประเพณีของประเทศไทยนี้ แมจะอยูในทองที่เดียวกัน          
ก็ยังไมเทากัน ตางคนตางใชมีขนาดและสัดสวนแตกตางกันออกไปทําใหเกิดความสับสนในการซื้อขาย 
เนื่องจากการใชเครื่องช่ังตวงวัดและวิธีประเพณีเหลานี้ไมไดกําหนดมาตรฐานที่แนนอนไวเปนสมานรูป 
ในปพุทธศักราช 2466 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระราชดําริเห็นวา ระบบเมตริก
นั้นไดใชกันแพรหลายนานาประเทศแลวสมควรจะนํามาใชภายในพระราชอาณาจักรได โดยใหรวม
จํานวนหนวยท่ีเปนประเพณีบางอยาง ซึ่งไดดัดแปลงเขาวิธีเมตริกแลวเพิ่มข้ึนเทาท่ีจําเปน จึงมี             
พระบรมราชโองการโปรดเกลาใหตราพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พระพุทธศักราช  2466                    
ข้ึนใชภายในประเทศ 
 ในปจจุบันใช พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ซึ่งตาม พ.ร.บ. มีบทลงโทษสําหรับผูใชเครื่อง          
ช่ังตวงวัดท่ีเอาเปรียบผูอื่นในทางการคา ซึ่งมีโทษจําคุกและปรับโทษสูงสุดคือจําคุกไมเกิน 7 ป และปรับ
ไมเกิน 280,000 บาท หรือโทษที่สามารถเปรียบเทียบปรับไดคือ จําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไมเกิน           
20,000 บาท โดยใหอํานาจอธิบดีกรมการคาภายใน หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย เหตุท่ีตองมีบทลงโทษไว
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เชนนี้ เพราะเห็นวาในการซื้อขายสินคามักจะมีการเอาเปรียบกันระหวางผูซื้อกับผูขายดังกลาวแลว ท้ังนี้
สุดแตวาฝายใดจะไดประโยชนก็พยายามใชกลวิธีในการชั่ง การตวง การวัด ใหเปนคุณแกตนเอง                
มากที่สุด ทางราชการจึงตองเขาไปสอดสอง กํากับ ดูแลบุคคลดังกลาวเพื่อประโยชนตอผูบริโภค มิให
เกิดการถูกเอารัดเอาเปรียบกอใหเกิดความเปนธรรมในสังคม 

เครื่องชั่งของกลาง 
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดมีบทลงโทษดังกลาวขางตน การปฏิบัติตามหนาท่ีจึงมี

ความจําเปนที่จะตองเขาไปเกี่ยวของในฐานะพนักงานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติการตามกฎหมาย คอยสอดสอง
ดูแลการใชเครื่องช่ังของพอคากับประชาชนใหเปนไปโดยถูกตอง จึงตองใชอํานาจกระทําตอผูกระทํา
ความผิดดานการจับกุมดําเนินคดีแกผู เอาเปรียบในทางการคา ในการนี้จึงจําเปนตองยึดเครื่องช่ัง           
ของกลางใชเปนพยานเปนหลักฐานในการดําเนินคดีดวย เครื่องช่ังท่ียึดมานี้เรียกวา “ของกลาง” ซึ่งจะมี
เจาหนาท่ีสองฝายดําเนินการ คือ 

1. นายตรวจชั่งตวงวัด มีอํานาจและหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด สามารถ
ดําเนินการจับกุมผูใชเครื่องช่ังตวงวัดท่ีทุจริต โดยกลาวหาวาผิดตาม พ.ร.บ. ช่ังตวงวัด หรือ “ใชหรือ          
มีเครื่องช่ังตวงวัดไวเพื่อใชเอาเปรียบในทางการคาตาม ป.อาญา มาตรา 270” นายตรวจจะจับกุมหรือ          
แจงใหเจาหนาท่ีตํารวจชวยจับกุมดําเนินคดีใหเจาหนาท่ีตํารวจจับกุมผูถูกกลาวหาพรอมดวยของกลางสง
พนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายในชั้นแรกนายตรวจจะทําหลักฐานการกลาวหา และบันทึก
รายงานนายตรวจวาเครื่องช่ังของกลางนั้นผิดไปจากสภาพความเปนจริงอยางไร รวมท้ังผลผลิตของพิกัด
อัตราของเครื่องนั้นๆ เพื่อเปนหลักฐานในการดําเนินคดีช้ันหนึ่งกอน พนักงานสอบสวน มักเขาใจผิดวา
หลักฐานตางๆ ท่ีนายตรวจสงมอบไวนั้นเปนรายงานพิสูจนของกลาง และไมสงไปใหเจาหนาท่ีของ
สํานักชั่งตวงวัดทําการพิสูจนอีก ซึ่งถือวาเปนการเขาใจผิดเพราะการปฏิบัติดังกลาว เปนชองทางใหผูถูก
กลาวหายกเปนขอตอสูวานายตรวจชั่งตวงวัดจับเองและพิสูจนของกลางเองผูถูกกลาวหาจะไดรับความ
เปนธรรม อยางไรก็ตามในกรณีเชนนี้กอใหเกิดผลเสียหายแกการดําเนินคดีได  

ฉะนั้น พนักงานสอบสวนควรจะสงของกลางไปใหเจาหนาท่ีของสํานักชั่งตวงวัดท่ีไมเกี่ยวของ
กับคดีพิสูจนของกลางอีกชั้นหนึ่ง จึงจะเปนหลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหา หากของ
กลางมีจํานวนมากหรือเปนเครื่องขนาดใหญเคลื่อนที่ไมได พนักงานสอบสวนจะขอใหสงนายตรวจ             
ช่ังตวงวัดไปทําการพิสูจนตามสถานที่ท่ีตองการได  

2. เจาหนาท่ีฝายปกครอง  ซึ่งไดแกเจาหนาท่ีตํารวจจับกุมเอง หรือประชาชนแจงให
เจาหนาท่ีตํารวจจับกุม โดยกลาวหาตาม ป.อาญา มาตรา 270 วา “ใชเครื่องช่ังเอาเปรียบในทางการคา” 
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เจาหนาท่ีตํารวจจะจับผูถูกกลาวหาพรอมเครื่องช่ังของกลางสงพนักงานสอบสวน ในกรณีนี้ เจาหนาท่ี
ตํารวจผูจับกุมจะไมมีรายงานผลผิดของเครื่องช่ังเปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวนจะตองสงเครื่องนั้นๆ 
ไปใหสํานักชั่งตวงวัดทําการพิสูจน เพื่อใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดีตอไป 

เจาหนาที่ผูพิสูจนของกลาง 
เจาหนาท่ีผูพิสูจนเครื่องช่ังตวงวัดของกลางถือวาเปนเจาหนาท่ีผูเชี่ยวชาญของสํานักฯ ไมได            

ข้ึนทะเบียนไวกับศาลเหมือนผูเชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ ผูเชี่ยวชาญในเรื่องนี้จึงตองมีคุณสมบัติเปน           
ท่ียอมรับของศาลดวย ศาลเคยถามพยานวารับราชการในกองนี้เปนเวลานานเทาใด ทําหนาท่ีอะไรบาง                
ผูเปนพยานจะตองชี้แจงใหศาลทราบ 

ชนิดเครื่องชั่งของกลาง 
 ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดแบงเครื่องช่ังออกเปนหลายประเภท คือ เครื่องช่ังท่ีใช
สําหรับชั่งรวมทั้งตุมน้ําหนัก แตละประเภทแบงออกเปนหลายชนิด เชน เครื่องช่ังชนิดสปริง เครื่องช่ัง 
ไมอัตโนมัติแสดงคาเองไมได เครื่องช่ังไมอัตโนมัติแสดงคาเองได เครื่องช่ังอัตโนมัติ (เครื่องช่ังบรรจุ) 
เปนตน ในที่นี้จะขอพูดถึงเครื่องช่ังท่ีใชในพาณิชกิจและกิจการเกี่ยวเนื่องกับประชาชนสวนใหญเทานั้น 
เชน เครื่องช่ังสปริง (เครื่องช่ังชนิดท่ี 6) และเครื่องช่ังไมอัตโนมัติแสดงคาเองไมได (ช่ัง 4) เครื่องช่ัง          
ท้ังสองชนิดดังกลาวนี้เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายเปนประจําวันอยูตลอดเวลาและมีการจับกุมการดําเนินคดี
เปนจํานวนมาก 

หลักเกณฑการพิสูจนเครื่องชั่งของกลาง 
 การตรวจสอบเครื่องช่ังของกลางที่พนักงานสวบสวนทําการตรวจพิสูจนเพื่อเปนหลักฐาน          
ในการดําเนินคดี หรือท่ีนายตรวจชั่งตวงวัดจับกุมมาดําเนินคดี มีหลักเกณฑการตรวจ 3 ประการ คือ 

1. ตรวจสภาพของเครื่องช่ังของกลาง 
2. ตรวจสอบกับแบบมาตรา 
3. การวินิจฉัยเครื่องช่ังของกลาง 

1.  การตรวจสภาพของเครื่องชั่งของกลาง  
ไดกลาวไวในตอนตนแลววา เจาหนาท่ีผูพิสูจนของกลางหรือนายตรวจชั่งตวงวัดนั้นได         

ผานงานดานตรวจสอบใหคํารับรอง และการสํารวจตรวจสอบมาเปนเวลานานพอสมควร ท้ังนี้เพื่อท่ี         
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จะไดรูไดเห็นวาเครื่องช่ังตวงวัดท่ีตรวจสอบใหคํารับรองที่ถูกตองนั้นมีสภาพเปนอยางไร ตางกับเครื่อง 
ท่ีใชแลวอยางไรบาง  

โดยท่ัวไปแลวเครื่องช่ังตวงวัดท่ีถูกตองมีสภาพเหมือนกันอยูหลายอยาง ไดแก 
1. เครื่องหมายเฉพาะตัวของผูผลิต 
2. เลขลําดับประจําเครื่องท่ีเจาหนาท่ีออกใหกับเจาของเครื่องหมาย 
3. พิกัดกําลังของเครื่องช่ัง 
สิ่งเหลานี้ผูผลิตจะตองประทับไวในที่เห็นงายและชัดเจน เครื่องช่ังบางอยางในเครื่องเดียวกัน          

อาจประทับเครื่องหมายดังกลาวไวในที่หลายแหงท่ีเห็นวาถอดออกจากกันได เชน เครื่องช่ังอาจประทับ
ไวท่ีหนาปด คันชั่ง ถาดชั่ง ขอหอย เปนตน เพื่อจะไดทราบวาสวนที่ถอดออกจากกันไดสวนใดใชกับ
เครื่องใดเปนการปองกันไมใหสับเปลี่ยนกันโดยไมรู หรือสับเปลี่ยนดวยเจตนาทุจริต 

ในกรณีท่ีเครื่องช่ังท่ีไมอาจประทับหรือแสดงเครื่องหมายคํารับรองของสํานักงานกลางหรือ
สํานักงานสาขาไดเพราะอาจจะทําใหเกิดความเสียหาย จะออกหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรอง และ
จะทําเปนแถบติดไวท่ีเครื่องนั้นก็ได แตเครื่องหมายคํารับรองและหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรอง
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (ในกรณีนี้กฎกระทรวงตาม พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด 2542               
ยังไมออกมาใช) 

ตราเครื่องหมายคํารับรอง (ตราขอบนอกของครุฑ) 
พนักงานเจาหนาท่ีผูตรวจสอบใหคํารับรองจะประทับตราเครื่องหมายคํารับรอง (ตราครุฑ)  

ลงบนเครื่องช่ังตวงวัดนั้นๆ ทุกเครื่อง เพื่อแสดงวาไดผานการตรวจสอบจากพนักงานเจาหนาท่ีถูกตอง
แลวผูใชสามารถนําไปใชในพาณิชยกิจ หรือกิจการตอเนื่องกับผูอื่นไดโดยถูกตองตามกฎหมาย 

ตราเครื่องหมายคํารับรองนี้ จะประทับไวในที่ซึ่งจะมองเห็นไดงายและชัดเจน สวนใหญ         
จะประทับไวท่ีหนาปด หรือคันชั่ง ตราครุฑ ซึ่งเปนตราเครื่องหมายคํารับรอง นอกจากจะประทับไวเพื่อ
แสดงวาเครื่องช่ังไดผานการตรวจสอบใหคํารับรองถูกตองแลวก็ตาม พนักงานเจาหนาท่ียังประทับตรา
ครุฑไวท่ีอื่นอีกดวย เชน 

เครื่องช่ังชนิดช่ังสปริงจะประทับไวหลายจุด เหตุผลท่ีตองประทับตราไวมากมายเชนนั้น         
เพื่อปองกันการแกไขสวนที่เปดออกได เพื่อทําการแกไขภายในซึ่งปรับไวถูกตองดีแลว ใหมีน้ําหนัก           
ผิดไปจากเดิม 
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ถาผูใชเครื่องเปดฝาปะกับขางเพื่อแกไข ถาเปนการกระทําโดยเจตนาทําใหน้ําหนักผิดไปจาก 
ท่ีไดตรวจสอบความเที่ยงไวแลวก็จะมีความผิดตามกฎหมาย จะสังเกตไดตราครุฑท่ีประทับปองกันไว 
จะชํารุดเสียหายหรือถูกทําลาย ทําใหงายตอการพิสูจนวาเครื่องช่ังไดถูกผูใชแกไขภายใน 

เครื่องช่ังของกลางสวนใหญ มักจะเปนเครื่องช่ังเกาท่ีใชมาแลวเปนเวลานาน มีนอยมากที่              
จะเปนเครื่องใหม ผูพิสูจนนอกจากจะดูความเรียบรอยดังกลาวแลวยังตองตรวจดูอีกวาสวนใดของ          
เครื่องชํารุดเสื่อมสภาพอีกบาง โดยเฉพาะสวนสําคัญของเครื่องท่ีทําใหผิดพิกัดอัตราไปจากที่กฎหมาย
กําหนด ถาเปนเครื่องช่ังตัวเครื่องช่ังอาจผุกรอน เปนรู ซึ่งเกิดจากสนิมทําใหตัวเครื่องช่ังรับน้ําหนักได           
ไมเต็มท่ี ลักษณะเหลานี้ลวนทําใหเครื่องช่ังผิดน้ําหนักไปจากความเปนจริงได ผูพิสูจนจะตองบันทึกไว
โดยละเอียดเพื่อประกอบในการวินิจฉัยช้ีขาด 

2.  ตรวจสอบกับแบบมาตรา  
เมื่อตรวจสอบสภาพและบันทึกรายงานของเครื่องไวเรียบรอยแลว ผูพิสูจนจะตองนําเครื่องช่ัง 

ทําการทดสอบกับแบบมาตราอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสอบน้ําหนักวาผิดไปจากพิกัดอัตรามากนอยเทาใด ผลผิด
ท่ีสอบกับแบบมาตรานี้จะสอดคลองกับสภาพของเครื่อง ในที่นี้จะยกตัวอยางเฉพาะเครื่องช่ังชนิดท่ี 6 
เทานั้น ซึ่งเปนเครื่องท่ีนิยมใชกันมากที่สุดเนื่องจากสะดวกนําติดตัวไดงาย ราคาไมแพง เครื่องช่ังชนิดนี้
มีการจับกุมดําเนินคดีมากที่สุด ซึ่งเห็นวาเปนตัวอยางที่เขาใจงายและสามารถนําไปใชกับความผิด             
เครื่องช่ังชนิดอื่นไดอีกดวย มีวิธีการดังนี้ 

2.1 กอนการวางตุมน้ําหนักแบบมาตราบนถาดชั่งใหดูเข็มช้ีข้ันหมายมาตราที่หนาปด             
ของเครื่องช่ัง ซึ่งบันทึกไวแลวในรายละเอียดของการตรวจสภาพ 

2.2 เข็มช้ีข้ันหมายมาตราอยูตรงศูนยหรือเบนเลยศูนยไปทางน้ําหนักขาดหรือน้ําหนักเกิน
อยางไร ถาเข็มไมตรงศูนยเบนไปทางใดทางหนึ่ง การที่จะรูวาน้ําหนักขาดหรือเกินไปเทาใดใหทําการ
เพิ่มหรือทอนน้ําหนักดวยการวางตุมน้ําหนักลงบนถาดชั่ง 

ถาเข็มเบนเลยศูนยไปทางน้ําหนักเกินใหวางตุมยอยท่ีขนาดตางๆ ลงจนเห็นวาเข็มช้ีตรง           
ข้ันหมายมาตราศูนยและใหนับจํานวนตุมท่ีวางวามีน้ําหนักเทาใด น้ําหนักที่นับไดคือเปนน้ําหนักเกิน 

ในทํานองเดียวกันถาเข็มเบนเลยศูนยไปทางน้ําหนักขาด ใหใสตุมน้ําหนักจนเข็มช้ีท่ีข้ันหมาย
มาตราใหญ ซึ่งอาจจะเปน 100 กรัม หรือข้ัน 500 กรัม ก็ได เมื่อเข็มช้ีข้ันหมายมาตราตรงขั้นหมาย
ดังกลาวแลว ใหอานจากตุมน้ําหนักสวนที่ทอนออกวาน้ําหนักเทาใด เชน นําตุมน้ําหนักยอยลงไป               
บนถาดที่ 1 กิโลกรัม เข็มจะชี้ไมตรงน้ําหนักที่ 1 กิโลกรัม ก็ใหเอาตุมยอยออกมาจนเข็มช้ีท่ี 1 กิโลกรัม
พอดี แลวใหนับจํานวนตุมยอยวา น้ําหนักขาดไปจํานวนเทาใด 
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2.3 ผูพิสูจนไมควรอานจากขีดข้ันหมายมาตรา เพราะการอานเชนนั้นอาจผิดพลาดได 
2.4 เมื่อเห็นวาเข็มช้ีข้ันหมายมาตราเบนเลยศูนยไปทางน้ําหนักเกินหรือน้ําหนักขาดไป

จํานวนเทาใดแลวใหทําการทดสอบน้ําหนักขั้นอื่นๆ ตอไปจนกระทั่งเต็มพิกัดกําลังและแตละข้ันที่ทําการ
ทดสอบจะตองจดรายละเอียดท่ีสอบน้ําหนักไดไวในรายงานพิสูจนวาน้ําหนักที่ทําการชั่งนั้นขาดหรือ
เกินไปจํานวนขั้นละเทาใด 

2.5 ถาแตละข้ันน้ําหนักขาดหรือเกินจํานวนเทาๆ กัน จะจดรายละเอียดไวเพียงข้ันเดียว            
เชน 1 กิโลกรัม – 3 กิโลกรัม น้ําหนักจะขาดหรือเกินเทากัน 

2.6 เมื่อสอบพบขั้นท่ีมีน้ําหนักเปลี่ยนแปลงจากขั้นแรก แลวจดขั้นที่น้ําหนักเปลี่ยนแปลงนั้น
ไวจะทําการตรวจสอบลักษณะนี้จนกระทั่งเต็มพิกัดกําลัง 

2.7 การทดสอบดังกลาวนี้ควรจะทําหลายๆ ครั้ง จนแนใจวาถูกตองจริง ท้ังนี้เพื่อใหเกิด  
ความเปนธรรมแกท้ังสองฝาย 

2.8 การดูเข็มช้ีข้ันหมายมาตราใหดูปลายเข็ม ใหตั้งฉากกับระดับสายตา มิฉะนั้นจะทําให         
การอานคลาดเคลื่อน 

2.9 อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดคืออัตราอนุญาตใหเครื่องช่ังตวงวัดทุกชนิดมีผลผิดไดไมเกิน 
อัตราที่กฎหมายกําหนด สําหรับเครื่องท่ีใชแลวอนุญาตใหไดไมเกินสองเทาของการใหคํารับรองชั้นแรก 

3.  การวินิจฉัยเคร่ืองชั่งของกลาง 
 เมื่อไดผานการตรวจสภาพของเครื่องช่ังและสอบเทียบกับแบบมาตราแลว จะถึงข้ันการ
พิจารณาเพื่อช้ีขาดวา สาเหตุใดเครื่องช่ังจึงผิดสภาพและพิกัดอัตราไปจากความเปนจริงเชนนั้น จะตอง 
หาเหตุผลแวดลอมมาประกอบเพื่อใหสอดคลอง มิฉะนั้นการพิสูจนของกลางจะขาดเหตุผล 

หลักเกณฑการวินิจฉัยเครื่องชั่งของกลาง 
หลักเกณฑการวินิจฉัย 4 ประการ คือ 
1. เครื่องช่ังผิดเนื่องจากสภาพการใชงาน 
2. เครื่องช่ังผิดเนื่องจากการดูแลรักษาผิดวิธี 
3. เครื่องช่ังผิดเพราะเปนเครื่องเกา ชํารุด ใชมานาน 
4. เครื่องช่ังผิดเนื่องจากการทุจริต 
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1. เคร่ืองชั่งผิดเนื่องจากสภาพการใชงาน เครื่องช่ังท่ีผิดน้ําหนัก ในกรณีนี้สวนใหญ                
เกิดจากการใชช่ังของที่มีน้ํา เชน ผักสด กุง ปลา เปนตน หรือของเค็ม เชน ผักดอก ของดอง เกลือ ฯลฯ            
เมื่อไดรับความชื้นจะทําใหช้ินสวนของเครื่องช่ังผุกรอน โดยเฉพาะสปริงภายในเกิดสนิม ซึ่งเปน              
สวนสําคัญของเครื่อง เมื่อเกิดสนิมแลวจะทําใหน้ําหนักไมถูกตอง น้ําหนักจะเกินหรือขาดในชวงใด
สามารถเปดฝาปะกับขางดูจะเห็นไดชัดเจน 

2. เคร่ืองชั่งผิดเนื่องจากการดูแลรักษาผิดวิธี จากความสําคัญผิด เจาของเครื่องช่ังสวนใหญ
คิดวาเครื่องช่ังนั้นควรจะไดมีการดูแลรักษาใหอยูในภาพดีจะใชงานไดนานๆ จึงใชน้ํามันหลอลื่น         
หยอดลงภายในตัวเครื่องหรือจะใชจาระบีชโลมทาชิ้นสวนของเครื่องช่ัง แตหารูไมวาน้ํามันหลอลื่น          
หรือจาระบีเปนสิ่งท่ีทําใหผงหรือละอองจากวัตถุไปติดกันชิ้นสวนที่ทาไว มีผลทําใหเครื่องช่ังผิด 
น้ําหนักไมแนนอนทําใหผิดไดท้ังน้ําหนักขาดหรือน้ําหนักเกิน 

3. เคร่ืองชั่งผิดเพราะเปนเครื่องเกา ชํารุด ใชมานาน เครื่องช่ังเกาท่ีมีน้ําหนักไมถูกตอง
สวนมากสภาพชํารุดใชงานไมได เชน ตัวเครื่องผุเกิดสนิมกัดกรอน ข้ันหมายมาตราที่หนาปดลางเลือน 
แตผูใชยังพยายามใชอยูเพราะเห็นวาเปนเครื่องช่ังอยู โดยไมรูวาเครื่องช่ังของตนนั้นไดเปรียบหรือ
เสียเปรียบอยางไร เครื่องช่ังนี้ถาถูกเจาหนาท่ีฝายปกครองจับกุมดําเนินคดี พนักงานสอบสวนจะสงไป 
ใหสํานักชั่งตวงวัดทําการพิสูจน ผูพิสูจนจะตองตรวจสอบตามหลักเกณฑดังกลาวแลวเมื่อถึงข้ันช้ีขาด
จะตองช้ีลงไปวาการที่เครื่องช่ังมีน้ําหนักผิดไปเชนนี้ เปนเพราะเครื่องเกาชํารุด 

4. เคร่ืองชั่งผิดเนื่องจากการทุจริต ตองพิจารณาวาผูใชเครื่องรายใดมีเจตนาทุจริตหรือไม          
ตองตรวจดูสภาพทั่วๆ ไปของเครื่องช่ังกอนวามีการแกไขเปลี่ยนแปลงผิดไปจากน้ําหนักเดิมหรือไม
อยางไรบาง มีรองรอยการแกไขหรือไม ตรวจสอบจากการวางตุมน้ําหนักแบบมาตราดูวาน้ําหนักผิด
อยางไรหรือเกิดจากการกระทําของผูใช 

วิธีการทุจริตเก่ียวกับเครื่องชั่ง 
การทุจริตในการใชเครื่องช่ังเพื่อเอาเปรียบผูอื่นมีอยูหลายอยาง เชน 
1. ทุจริตดวยวิธีการช่ัง 
2. ทุจริตโดยการอานคาน้ําหนักผิด 
3. ทําการแกไขเครื่องช่ัง ใหผิดพิกัดอัตราไปจากเดิม 
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1. ทุจริตดวยวิธีการชั่ง ผูใชไมจําเปนตองแกไขเครื่องช่ังแตอยางใด อาศัยความฉอฉล          
พลิกแพลงในการชั่งใหขาดจํานวนจากความเปนจริง เชน ช่ังเนื้อสุกรขาย 1 กิโลกรัม แตผูซื้อไดรับของ
ไปเพียง 800 กรัม หรือ 900 กรัม การกระทําดังกลาวนี้เรียกวาทุจริตดวยวิธีการช่ัง 

2. ทุจริตโดยการอานคาน้ําหนักผิด กรณีนี้ขอยกตัวอยาง ชาวไรชาวนานําผลิตผลไปขาย           
ยังแหลงรับซื้อ ผูซื้อจะทําการชั่งและขานน้ําหนักเอง เชน ช่ังสินคาได 80 กิโลกรัม เมื่ออานน้ําหนัก           
จะบอกวา 70 หรือ 75 กิโลกรัม ขาดจากความเปนจริงไปทุกครั้งท่ีขานบอกน้ําหนัก 

การฉอฉลดวยวิธีการดังกลาว เปนตัวอยางในเรื่องท่ีผูซื้อและเกษตรกรผูขายจะตองรูเทาทัน                 
เลหเหลี่ยมของพอคา เพื่อเปนการชวยพิทักษผลประโยชนของตนเอง บางรายรูวาถูกโกงก็ยังเขาใจผิด         
คิดวาเครื่องช่ังโกง เมื่อแจงใหเจาหนาท่ีจับกุมดําเนินคดี ถึงข้ันที่มีการพิสูจนของกลางก็ปรากฏวา        
เครื่องช่ังถูกตอง 

ถาพบวา ใชวิธีการอานคาน้ําหนักผิดแบบนี้ ผูจับกุมจะตองยึดเครื่องช่ังและสินคาท่ีใชช่ัง          
มาเปนวัตถุพยานดวย สําหรับวัตถุพยานหากเปนของสดประเภทที่ปลอยไวอาจแหงได เชน หมู เนื้อ      
ผักสดฯลฯ ผูจับกุมตองรีบนําไปใหสํานักงานกลางชั่งตวงวัดหรือสาขาทันที ผูพิสูจนจะตองรีบ
ดาํเนินการพิสูจนและคืนวัตถุพยานใหพนักงานสอบสวนเพื่อไปดําเนินการตอไป 

3. ทําการแกไขเคร่ืองชั่ง ใหผิดพิกัดอัตราไปจากเดิม ในที่นี้จะกลาวเฉพาะวิธีการแกไข
บางอยางสําหรับเครื่องช่ังท่ีสําคัญ บางชนิดท่ีมีการทุจริตกันมากซึ่งมีหลักช้ีอยูหลายประการ โดยเฉพาะ
ประชาชนที่ขาดความสนใจในเรื่องนี้ยากที่จะรู ท้ังนี้เนื่องจากการแกไขภายในตัวเครื่องช่ังไมอาจ
มองเห็นได จะยกตัวอยางใหเห็นในเครื่องช่ังบางชนิด เชน 

 3.1 เคร่ืองชั่งชนิดที่ 4 (เครื่องช่ังอัตโนมัติแสดงคาเองไมได) ไดแก เครื่องช่ังขนาดใหญ
วางกับพื้นมี 4 ลอ เครื่องแบบนี้มีการทุจริตดวยวิธีดังนี้ 

  วิธีต้ังคันชั่งไมตรง หรือวางเครื่องชั่งไมใหไดระดับ  
  เพ่ิมหรือลดน้ําหนักที่แปนขอหอยรับตุมน้ําหนัก  
  สังเกตที่ปลายคันชั่งจะไมตรงศูนยในชองสี่เหลี่ยม น้ําหนักจะขาดหรือเกินเทากับ

จํานวนที่ปลายคันชั่งไมตรงศูนย 
  ดวยการเพิ่มหรือลดน้ําหนักที่ตุมถวง (ตุมเคานเตอรพอยส) โดยเอาตะกั่วท่ีอยู          

ในรูออกหรือเพิ่มเขาไป หรือฝนเนื้อเหล็กที่ตุมถวงออก การกระทําดังกลาวนี้ผูทุจริตไดรับประโยชน 
มากเนื่องจากอัตราตุมถวงมีอัตราสวน 1 ตอ 100 

  ดวยวิธีถอดสกรูนอตแกนลอ เพื่อใหแกนลอไปดันแทนช่ังน้ําหนักจะกดไมลง 
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  ดวยวิธีถอดคมมีดตัวใดตัวหนึ่งออกหรือฝนคมมีดใหคมมีดเปลี่ยนทาง  
 3.2 เคร่ืองชั่งชนิดที่ 6 (เครื่องช่ังสปริง) ไดแก ช่ังสปริง นิยมใชกันมากและมีการทุจริต

มากเชนเดียวกัน เรื่องการทุจริตไมอาจเขียนไดท้ังหมดจะเขียนเทาท่ีจําเปน และเปนที่สังเกตใน                
การพิสูจนของกลางบางอยาง เทานั้น เชน 

3.2.1 โดยการหมุนขอเกี่ยวสปริง เปนการเพิ่มหรือลดน้ําหนัก วิธีการคือ เปด           
ฝาประกับขางแลวหมุนขอเกี่ยวสปริงใหเพิ่มหรือลดน้ําหนักตามที่ตองการ ใหสังเกตตราครุฑที่ฝา
ประกับขางจะมีรอยบุบสลายเมื่อคลายตะปูควงออกฝาประกับขางก็จะหลุดติดออกมาไดงาย 

3.2.2 โดยเปลี่ยนหนาปดเคร่ืองชั่ง จากเครื่องหนึ่งไปใชกับอีกเครื่องหนึ่ง ผลท่ี
ออกมา จะไดน้ําหนักที่ช่ังไดตางกันมาก ท้ังนี้เนื่องจากสปริงภายในตัวเครื่องไมไดเปลี่ยนตามไปดวย 
การยืดตัวของสปริงจะคงที่ในพิกัดกําลังเดิม ถาเปดดูภายในจะเห็นเสนลวดของสปริงตางขนาดกันกับ
พิกัดกําลังท่ีหนาปด 

3.2.3 ดวยการนําสปริงอื่นมาหนุนแกนรับน้ําหนักที่อยูภายใน อาจจะทํารางสปริง
ใหเลื่อนไปมา เชน เมื่อตองการใชจะยกตัวเครื่องช่ังไปดานหลัง สปริงจะเลื่อนมารับแกนรับน้ําหนักช่ัง 
เมื่อเลิกใชจะยกตัวเครื่องใหสปริงเลื่อนกลับทันที จะกลายเปนเครื่องช่ังท่ีมีน้ําหนักถูกตองใหสังเกต          
ตราครุฑท่ีฝาประกับดานขางจะมีรอยบุบสลาย เมื่อยกเครื่องไปมาจะไดยินเสียงเคลื่อนที่ของสปริงท่ี          
ทําหนุนไว 

3.2.4 ใชแทงเหล็กติดไวที่กากบาทใตถาดชั่ง 
3.2.5 ใชเชือกหรือยาง เปนเครื่องชวยดึงบาง 
3.2.6 ใชถาดชั่งหลายใบที่มีน้ําหนักตางกัน โดยใหผูซื้อเลือกสินคาใสถาดแลวนํา  

ไปชั่ง เปนตน 
การเปดดูกลไกภายใน 

  ผูพิสูจนอาจทําการเปดฝาประกับดานขางเพื่อดูช้ินสวนภายใน ท้ังนี้ เนื่องจาก          
เครื่องช่ังบางเครื่องเมื่อผานการตรวจสภาพและทดสอบกับแบบมาตราแลว ไมสามารถวินิจฉัยไดวา
เครื่องช่ังท่ีมีสภาพและน้ําหนักคลาดเคลื่อนไปเชนนั้น เปนเพราะเหตุใดถาไมเปดดูก็ไมอาจวินิจฉัยได 
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แบบรายงานพิสูจนของกลาง 
 วิธีเขียนรายละเอียดผลการพิสูจน เพื่อกรอกขอความลงแบบพิมพรายงานพิสูจนของกลาง                    
มีพอสังเขป ดังนี้ 
 บรรทัดที่ 1 ใหเขียนวาเปนเครื่องช่ังชนิดอะไร เชน ถาเปนเครื่องช่ังชนิดท่ี 6 หนาปด ถัดไป         
คําวา ยึดทรัพยท่ีเปนเลขที่ยึดทรัพยของพนักงานสอบสวน ถาไมมี ก็ดีใหเขียนวาสงตามหนังสือนําสง            
ท่ี……….....… ลงวันที่……………... 
 บรรทัดที่ 2 ผูตองหา….พนักงานสอบสวนจะแจงรายชื่อผูตองหา ในหนังสือนําสง 
 บรรทัดที่ 3 ผูขอใหพิสูจน สวนมากเปนพนักงานสอบสวนของสถานตํารวจนครบาล หรือ
สถานตํารวจภูธรอําเภอและจังหวัดตางๆ สงมาพิสูจน 
 บรรทัดที่ 4 สถานที่อยูของพนักงานสอบสวนที่สงเครื่องมาพิสูจน 

ผลของการพิสูจน 
 บรรทัดที่ 5 โดยตรวจลักษณะ ใหกรอกรายละเอียดเครื่องช่ังของกลางลงในบรรทัดนี้ เชน         
ถาเปนเครื่องช่ังก็ใหเขียนวา “เปนเครื่องช่ังชนิดท่ี 6 แบบหนาปด พิกัดกําลัง 7 กิโลกรัม” เครื่องหมาย
สวนตัว ก หมายเลขประจําเครื่อง 1234-40 มีตราเครื่องหมายคํารับรองแลวถาไมมีก็บอกวา “ไมมีตรา
เครื่องหมายคํารับรอง” 
 บรรทัดที่ 6 ผิดอยางไร  ใหเขียนลักษณะการตรวจสภาพของเครื่องช่ังสวนที่ผิดไปจาก               
ท่ีตรวจสอบใหคํารับรองไวเดิม ลงในชองนี้วามีอะไรบาง เชน 

- เข็มเบนเลยศูนยไปทางน้ําหนักเกินหรือน้ําหนักขาดกอนทําการชั่ง 
- ถาดชั่งหมายเลข 
- ตราครุฑเครื่องหมายคํารับรอง ชํารุดหรือไมอยางไร 
- ฝาประกับขางชํารุด เปดฝาประกับขางออกได 

 บรรทัดที่ 7 โดยสอบกับแบบมาตรา  บรรทัดนี้หมายความวา  ผู ทําหนาท่ีพิสูจนโดยนํา         
แบบมาตราของทางราชการ ซึ่งเปนตุมน้ําหนักมาทําการทดสอบกับเครื่องช่ังของกลาง 
 ตัวอยาง 
  สอบน้ําหนัก 1 กิโลกรัม น้ําหนักขาด 20 กรัม 
  สอบน้ําหนัก 2 กิโลกรัม น้ําหนกัขาด 100 กรัม 
  สอบน้ําหนัก 3 กิโลกรัม ถึง 7 กิโลกรัม น้ําหนักขาด 120 กรัม เทากันทุกขั้น 
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  ก็ใหเขียนในบรรทัดเดียวกัน 
  (1 กิโลกรัม เทากัน 1000 กรัม)  
  การท่ีวงเล็บ (1 กิโลกรัม เทากับ 1000 กรัม) เพื่อใหพนักงานสอบสวนทราบวาน้ําหนัก
ขาดจากความเปนจริงเปรียบเทียบกับ 1 กิโลกรัม เปนจํานวนมากนอยเพียงใด ควรจะดําเนินการ                      
กับผูตองหาอยางใดตอไป 
 บรรทดัที่ 8 หมายเหตุในชองนี้เปนชองสําคัญที่ผูพิสูจนของกลางจะแสดงความคิดเห็นเพื่อ           
ช้ีขาดวาการที่น้ําหนักเครื่องช่ังผิดพลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงเพราะอะไร เกิดจากสภาพของการ          
ใชงานหรือเครื่องช่ังชํารุด หรือสภาพของเครื่องช่ังเกาใชงานมานาน หรือเกิดจากการเจตนาทุจริตแกไข
สวนใดสวนหนึ่งของเครื่องช่ัง ถาผูใชเครื่องช่ังนี้ใชช่ังซื้อหรือขายผูซื้อหรือผูขายจะไดเปรียบหรือ
เสียเปรียบอยางใด เปนตน ข้ึนอยูกับของกลางนั้นจะผิดน้ําหนักขาดหรือน้ําหนักเกิน 
 ผูพิสูจน จะตองพิสูจนดวยเจตนาบริสุทธิ์ไมคํานึงถึงวาจะใชช่ังซื้อหรือช่ังขาย ใครจะไดเปรียบ
หรือเสียเปรียบ เปนเรื่องขอเท็จจริงตามเหตุผลแวดลอม พรอมท้ังลงชื่อในใบรายงานพิสูจนนั้นไวเปน
หลักฐานแลวทําสําเนาไว เมื่อถึงความจําเปนที่จะตองไปเปนพยานศาลจะไดประโยชนจากสําเนานี้ 

บัตรพิสูจนของกลาง 
 เมื่อพิสูจนของกลางและทํารายงานพิสูจนเสร็จแลว จะตองบันทึกรายละเอียดโดยยอของ
รายงานไวในบัตรพิสูจนของกลางดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางบัตรดานหนา 
เครื่องช่ังชนิดท่ี  6 
พิกัดกําลัง  7  กก. 
เครื่องหมาย 
หมายเลข 
ราย  นาย  ก  แซเฮง 
จํานวน  1  ราย 
ผูขอใหพิสูจน  พนักงานสอบสวน 
สภ.อ.  สภ.ต. 
จังหวัด 

ตัวอยางบัตรดานหลัง 
เครื่องช่ังนี้ผิดกฎหมาย  คือ 

กอนชั่งเข็มเบนเลยศูนย  200  กรัม 

ทดสอบน้ําหนักแบบมาตรา 

ผิดน้ําหนักฝายนอย  200  กรัม 

ทําใหผูขายสินคาไดเปรียบผูซื้อสินคา 

เปนน้ําหนักจํานวน  200  กรัม 

วันที่…………….พ.ศ………. 

ช่ือผูพิสูจน 
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 เมื่อเขียนบัตรลงชื่อเสร็จแลว ใหนําบัตรนี้รอยลวดผูกติดไวกับตัวเครื่องช่ังของกลางและ          
ใชตะกั่วบีบตราหามใชของนายตรวจนั้นไวเปนหลักฐาน 

การสอบสวนเพิ่มเติมและเปนพยานศาล 
 ในบางครั้งเมื่อพิสูจนของกลางและสงคืนพนักงานสอบสวนแลว  พนักงานสอบสวน               
หรืออัยการตองการทราบขอเท็จจริงหรือไมเขาใจถอยคําในรายงานพิสูจนจะกลับมาทําการสอบสวน
เพิ่มเติม ผูพิสูจนจะตองใหความรวมมือช้ีแจงขอเท็จจริงหรือขอสงสัยท้ังปวง ใหพนักงานสอบสวน
บันทึกเพิ่มเติมข้ันสุดทาย เมื่ออัยการเห็นวามีหลักฐานเพียงพอก็จะสงฟองศาลตามที่ถูกกลาวหา 
 เมื่อคดีไดถึงศาลแลว บางครั้งผูพิสูจนของกลางจะตองไปเปนพยานตามหมายศาลดวย            
ในการนี้พยานจะตองถูกทนายความของผูตองหาซักคาน จึงจําเปนจะตองไปพบอัยการเจาของคดีกอน
เพื่อซักซอมขอเท็จจริงในการตอสูคดีในชั้นศาล 
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ตัวอยางการเขียนรายงานพิสูจนของกลาง 
 

รายงานพิสูจนของกลาง 
เครื่อง  ช่ัง     ชนิดท่ี  6    ยึดทรัพยท่ี     
ผูตองหา                                        นายรักชั่ง   ใชดี  . 
ผูขอใหพิสูจน                      พนักงานสอบสวน สน., สภอ., สภต.  . 
สถานีตํารวจ                     สน., สภอ., สภต..จังหวัด     

ผลของการพิสูจน 
โดยตรวจลักษณะ  เปนเครื่องช่ัง ชนิดท่ี 6 พิกัดกําลัง 35 กิโลกรัม หมายเลขประจําเครื่อง 0008-26  
   เครื่องหมายสวนตัว ม เปนเครื่องช่ังแบบหนาปดเดียว (หนาเอียง) ใน 1 กิโลกรัม 
   มีขีดต่ําสุด (ข้ันหมายมาตราต่ําสุด) เทากับ 100 กรัม 
ผิดอยางไร   ผิดตามกฎหมายดังนี้ 

1. ไมมีเครื่องหมายคํารับรอง 
2. เข็มของเครื่องช่ังเบนเลย 0 (ศูนย) ไปทางน้ําหนักขาด 
 (ผิดน้ําหนักทางฝายนอย) เทากับ 200 กรัม 

โดยสอบกับแบบมาตรา กอนทําการตรวจสอบน้ําหนักกับแบบมาตรา เข็มของเครื่องช่ังเบนเลย 0 (ศูนย) 
ไปทางน้ําหนักขาด เทากับ 200 กรัม 

สอบที่ข้ัน  1  กิโลกรัม น้ําหนักชั่งไดเทากับ  800  กรัม  น้ําหนักขาดเทากับ    200   กรัม 
 ”       5  ” ” ”  4,800  ”  ” ”  200 กรัม 
 ”    10  ” ” ”  9,800  ”  ” ”  200 กรัม 
 ”    20  ” ” ”  19,800  ”  ”  ”  200 กรัม 
 ”    30  ” ” ”  29,800  ”  ”  ”  200 กรัม 
หมายเหตุ เครื่องช่ังนี้ถาผูขายไดทําการชั่งสินคา (เงาะ) จะทําใหผูขายไดเปรียบผูซื้อถึง 200 กรัม ตามที่

ไดพิสูจนตรวจสอบขางตนแลวนั้น 
 สํานักงาน………………………..มาตราชั่งตวงวัด จังหวัด……………….. 
  

เจาพนักงานชั่งตวงวัดผูพิสจูน………………………………………. 
วันที่………………………………………………….…… 
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ตัวอยางการเขยีนบัตรพิสูจนของกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางการเขียนบัตรหามใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานพิสูจน 
 

เครื่องช่ังนี้ผิดกฎหมาย  คือ.-       
กอนชั่งเข็มเบนเลยศูนย  200 กรัม       
เมื่อสอบน้ําหนกัดวยแบบมาตรา  ผิด       
น้ําหนักฝายนอย = 200 กรัม       
ทําใหผูขายสินคาไดเปรียบผูซื้อสินคา  
เปนจํานวนน้ําหนักถึง  200  กรัม       
วันที่                      พ.ศ.  
  
  

เจาพนักงานชั่งตวงวัด 

บัตรพิสูจนของกลาง 
 

เครื่อง       ช่ัง     ชนิดท่ี  6     
พิกัดกําลัง            35    กิโลกรัม     
รายของ      นายรักชั่ง      ใชดี     
.      จําหนายผลไม    (เงาะ)      
.       จํานวน  1  ราย             .    
ผูขอใหพิสูจน    พนักงานสอบสวน   สน,    
สภ.อ.,    สภ.ต.   จังหวัด 
   
 

ระวังใหบัตรติดอยูกับเครื่องเสมอ 

บัตรหามใช 
นาม     นายรักชั่ง    ใชดี                 
ยี่หอ      รับซื้อขาวเปลือก  
ถนน                 นนทบุรี  
ตําบล      บางกระสอ  
อําเภอ       เมือง  
จังหวัด      นนทบุรี  
เครื่อง  ช่ัง  ชนิดท่ี4  พิกัดกําลัง   500  กก.  
ผิดอยางไร    ชํารุด       ผิดน้ําหนักทั้งทางฝาย
 นอยและทางฝายมาก  ไมแนนอน
  
วันที่                   
            นายตรวจ  
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ตัวอยางการเขียนใบยึดเครื่องชั่งตวงวัด 
 

ใบยึดเครื่องชั่งตวงวัด 
 ขาพเจานายตรวจมาตราชั่งตวงวัด ไดยึดเครื่องช่ัง ของ  นายรักชั่ง    ใชดี   
รานยี่หอ            ขายเงาะ                        ตําบล                 บางกะสอ                อําเภอ              เมือง   
จังหวัด               นนทบุรี                        ไวดังตอไปนี้ 
 

เคร่ือง จํานวน ผิดฐาน 

ช่ัง ชนิดท่ี 6 พิกัดกําลัง 35 กก. 

หมายเลขประจําเครื่อง 0008-26 

เครื่องหมายสวนตัว   ม 

1 เครื่อง ชํารุด มีน้ําหนักผิดท้ังฝายมากและผิด 

น้ําหนักทางฝายนอย ไมแนนอน 

 

 

ยึดสง สนง. กลาง 

 
เมื่อวันที่..........................................เดือน....................................พ.ศ. 25................................ 
 
 
 

..................................................................... 
นายตรวจมาตราชั่งตวงวัด 
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ตัวอยางบันทึกการตรวจคนและจับกุม 

 
บันทึกการจับกุม 

     สถานที่บันทึก           ท่ีวาการอําเภอเมอืงนครราชสีมา              . 
      วันที่         30         เดือน      พฤษภาคม     พ.ศ.     2544 .  

บันทึกนี้จัดทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานแสดงวา 

 วันนี้           20  พฤษภาคม  2544            เวลาประมาณ  15.30  น.             นายตรวจชั่งตวงวัด
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  2542  โดย         นาย  ก     และนาย   ข             ไดรวมกันทํา
การจับกุมตัวผูตองหา  จํานวน   1   คน   คือ                 นาง   ค                                  พรอมของกลาง
จํานวน   1   รายการ ไดแก     เครื่องช่ังสปริง    เหตุเกิดท่ี    ตลาดเทศบาล   5    หมูท่ี                          .

ถนน                                         อําเภอ/เขต          เมือง                   ตําบล/แขวง            ในเมือง      .                         
จังหวัด        นครราชสีมา                                 โดยกลาวหาวา     ตามมาตรา  79  พ.ร.บ.  ช่ังตวงวัด              
ใชหรือมีเครื่องช่ังไวเพื่อใชในกิจการตามมาตรา 25   วรรคหนึ่ง โดยรูวาเครื่องช่ังตวงวัดมีความเที่ยงผิด
เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (ระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับ             
ไมเกิน 20,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ สามารถเปรียบเทียบปรับได)          

และไดแจงขอกลาวหาใหทราบแลวทุกประการ  พรอมสอบถามผูตองหา        นาง    ค          ใหการวา 
รับสารภาพตามที่กลาวหา                                                                                                                                                                  

อันเปนการใหการดวยความเต็มใจ  ไมมีผูใดจงใจ  ใหคํามั่นสัญญา  ขูเข็ญ  หลอกลวงหรือโดยมิชอบดวย
ประการอื่นใด 

สวนของกลางไดทําการ     ยึด         อายัดไว  ณ  สถานที่   สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด  เขต 2-6 นครราชสีมา 

โดยใหอยูในความดูแลรับผิดชอบของ              สนง.     สาขาชั่งตวงวัดเขต  2-6  นครราชสีมา                .
ซึ่งไดตรวจดูและรับวาเปนการถูกตองแลว 
 อนึ่ง  ในการจับกุมครั้งนี้นายตรวจชั่งตวงวัดและผูรวมทําการจับมิไดบังคับ  ขูเข็ญหรือเรียก รับ  
ยอมจะรับทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดมาเปนประโยชนสวนตนหรือผูอื่น  อีกทั้งมิไดทําใหผูใดไดรับ
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อันตรายแกกายหรือจิตใจ  และมิไดทําใหทรัพยสินของผูตองหาและบริวารสูญหาย  เสียหาย  เสื่อมคา
หรือไรคาแตประการใด 

 อานใหผูตองหาฟงโดยละเอียดแลว  ยอมรับวาบันทึกนี้ถูกตองตามความจรงิทุกประการ  จึงลง
ลายมือช่ือไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน 

 ลงช่ือ………………………………….ผูตองหา 

  (                     นาง  ค                    ) 
 ลงช่ือ………………………………….ผูกลาวหา 
  (                                                     ) 
 ลงช่ือ………………………………….ผูจับกุม 
   (                     นาย  ก                    ) 
 ลงช่ือ………………………………….ผูจับกุม 
  (                         ต                         ) 
 ไดรับบันทึกจับกุม 
 พรอมรายงานนายตรวจไวแลว 

 ลงช่ือ………………………………….ผูจับกุม 
  (                          ร                        ) 
(                   นาย    บ                 ) 
 ปลัดอําเภอเมอืงนครราชสีมา 

(กรณีผูวามอบอาํนาจใหปลัดอําเภอเปนผูปรับ) ลงช่ือ......................................................ผูจับกุม/บันทึก/อาน 

  (                     นาย ข                    ) 
          ลงช่ือ.......................................................พยาน 
 ปรับ 1,000  บาท                      (                     นาย ณ                    )  
 ใบเสร็จรับเงิน  เลมท่ี  385049 ลงช่ือ.......................................................พยาน 
 เลขที่  52  (                      นาย ว                    )                     
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ตัวอยางการเขียนรายงานนายตรวจ 

 
รายงานนายตรวจ 

 

     วันที่    30    เดือน    พฤษภาคม    พ.ศ.   2544   

 

 
ขาพเจาไดตรวจราน  หรือโรงงานทําการ                                ขายผลไม  

ของ               นาง  ค                            ยี่หอ          ตลาดสดเทศบาล            เลขที่  

ถนน                               ตําบล                 ในเมือง                               อําเภอ       เมือง  

จังหวัด                     นครราชสีมา                      ถืออาชญาบัตรเลขที่  

หรือถือสําเนาอาชญาบัตรของ                                       ไดพบเครื่องท่ีอยูในรานหรือโรงงาน  ดังรายการ
ตอไปนี้ 
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รายละเอียดเครื่องที่ผิด 
เครื่อง ชนิด พิกัดกําลัง เลขประจําเครื่อง ผิดอยางไร 

ช่ัง สปริง 7  กก. 011-15277-42 

เครื่องหมายสวนตัว  

ช 

เปนเครื่องช่ังสองหนามีเข็มเพียงหนาเดียว  กอนทําการชั่ง          
เข็มเบนเลยศูนยทางน้ําหนักขาด 100  ก. 

สอบชั้น 1 กก. น้ําหนักช่ังไดเทากับ 800 ก. น้ําหนักขาด  = 200 ก. 

     ”       2    ”                   ”          1800 ก.         ”         =  200 ก. 

     ”       3    ”                   ”          2800 ก.         ”         =  200 ก. 

     ”       4    ”                   ”          3800 ก.         ”         =  200 ก. 

     ”       7    ”                   ”          6800 ก.         ”         =  200 ก. 

1  กิโลกรัม  เทากับ  1000 ก. เครื่องช่ังนี้เมื่อใชช่ังขายผูขายจะ
ไดเปรียบผูซื้อตามน้ําหนักที่ขาดดังกลาว 

      ขาพเจารับทราบวานายตรวจมาตราชั่งตวงวัด
ไดมาตรวจและบบีตราหามใชเครือ่งช่ังของขาพเจา
คือ 
.               ดําเนินคดี         .                                         
.                                                                                
รวม          1         เครื่องจริง 
                              ลงช่ือ           ค            .                 
                                     30  /พ.ค.  /  2544  .   

 
 
 

………………………….. 
นายตรวจ 
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ตัวอยางการเขียนการเปรียบเทียบปรับ 

 
บันทึกการเปรียบเทียบปรับ 

     คดีเปรียบเทียบปรับที่  ท่ีวาการอําเภอเมืองนครราชสีมา 
     วันที่      30      เดือน     พฤษภาคม     พ.ศ.         2544   
 
         นาย  ก  และ  นาย  ข                    ผูกลาวหา   

คดีระหวาง 
         นาง  ค                                         ผูกลาวหา   

 
ฐานความผิด   ตามมาตรา   79    พ.ร.บ.   ช่ังตวงวัด       ใชหรือมีเครือ่งช่ังตวงวัดไวเพื่อ 
                   ใชในกิจการตามมาตรา  25  วรรคหนึ่ง  โดยรูวาเครื่องช่ังตวงวัดมีความ 
                 เที่ยงผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผือ่ขาดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง          

                                 
 เมื่อวันที่      30      เดือน      พฤษภาคม      พ.ศ.      2544     เวลาประมาณ    15.30 น.    
นายตรวจชั่งตวงวัด ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ไดกลาวหาวา            นาง ค               . 
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.  2542    เหตุเกิดท่ี        ตลาดเทศบาล 5            .

หมูท่ี          -         .ถนน                  -                     อําเภอ/เขต             เมืองนครราชสีมา          ตําบล/แขวง             
ในเมือง           จังหวัด     นครราชสีมา   . มีผูตองหาชื่อ             นาง    ค                  อายุ    28  ป             
เชื้อชาติ       ไทย           .สัญชาติ       ไทย      .        อาชีพ              คาขาย              อยูบานเลขที่     196   .               
หมูท่ี    7       ถนน       -       อําเภอ              เมือง                    ตําบล/แขวง      หัวทะเล         .                  
จังหวัด             นครราชสีมา          ถือบัตรประจําตัว                    -                        เลขที่          -            .                       
ออกโดย                -                    วันที่ออกบัตร                                             วันหมดอายุ                                    
ช่ือบิดา            นาย  ส               ช่ือมารดา                                 นาง    ถ                                 .และไดแจง
ขอกลาวหาใหทราบแลวทุกประการ พรอมสอบถามผูตองหาใหการวา ใหการรับสารภาพตลอดขอหา            
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 เนื่องจากความผิดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ. 2542 ดังกลาวเปนความผิดท่ี
เปรียบเทียบปรับได และผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบปรับ โดยผูทําการเปรียบเทียบปรับไดทําการ
เปรียบเทียบปรับใหผูตองหาชําระเงินคาปรับจํานวน  10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ซึ่งผูตองหาได
ยินยอมตามที่มีการเปรียบเทียบปรับและชําระเงินคาปรับไวถูกตองแลว  เปนอันถือวาคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 บันทึกนี้ไดอานไดฟงแลวรับรองวาถูกตองตามความจริงทุกประการ  จึงไดลงลายมือช่ือไว
เปนสําคัญ 
 

 ลงช่ือ………………………………….ผูกลาวหา 

  (                     นาย  ก                    ) 

 ลงช่ือ………………………………….ผูตองหา 

  (                     นาง  ค                    ) 

 ลงช่ือ………………………………….ผูทําการเปรียบเทียบ
  (                     นาย  บ                    ) 

 ลงช่ือ………………………………….ผูทําการ/อาน 

  (               นางสาว  อุ                    ) 

 

 ไดรับเงินคาปรับจํานวน  10,000.-  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถวน)  ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี  
385049  เลขที่  52  ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2544  ไวแลว 

 

 ลงช่ือ………………………………….พนักงานเจาหนาท่ี 

  (                     นาย  บ                    ) 
 

 



มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 

146 ภาคผนวก ง  คูมือการปฏิบัติงานของนายตรวจชั่งตวงวัด 

การตรวจสอบใหคํารับรองเครื่องชั่งสปริง 
อัตราเผื่อเหลือเผ่ือขาด 

 

อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสําหรับการใหคํารับรองชั้นแรกและการตรวจสอบ ตามเกณฑของพิกัดกําลังและ
คาข้ันหมายมาตราตรวจรับรองของเครื่องช่ังสปริงท้ังฝายมากและฝายนอย ใหเปนไปตามตาราง
ดังตอไปนี้ 

พิกัดกําลัง 
คาขั้นหมาย
มาตราตรวจ
รับรอง (e) 

พิกัดกําลัง
ตํ่าสุด (Min) 
ไมนอยกวา 

น้ําหนักที่ใชทดสอบ 
อัตราเผื่อเหลือเผื่อ
ขาดสําหรับการให
คํารับรอง (+) 

อัตราเผื่อเหลือเผื่อ
ขาดสําหรับการ
ตรวจสอบ (+) 

3 กก. 
 

7 กก. 
 

15 กก. 
 

20 กก. 
 

35 กก. 
 

60 กก. 
 

10 ก. 
 

20 ก. 
 

50 ก. 
 

50 ก. 
 

100 กก. 
 

200 กก. 

100 ก. 
 

200 ก. 
 

500 ก. 
 

500 ก. 
 

1 กก. 
 

2 กก. 

ไมเกิน 0.5 กก. 
เกิน 0.5 กก. ขึ้นไป 

ไมเกิน 1 กก. 
เกิน 1 กก. ขึ้นไป 
ไมเกิน 2.5 กก. 

เกิน 2.5 กก. ขึ้นไป 
ไมเกิน 2.5 กก. 

เกิน 2.5 กก. ขึ้นไป 
ไมเกิน 5 กก. 

เกิน 5 กก. ขึ้นไป 
ไมเกิน 10 กก. 

เกิน 10 กก. ขึ้นไป 

5 ก. 
10 ก. 
10 ก. 
20 ก. 
25 ก. 
50 ก. 
25 ก. 
50 ก. 
50 ก. 
100 ก. 
100 ก. 
200 ก. 

8 ก. 
15 ก. 
15 ก. 
30 ก. 
38 ก. 
75 ก. 
38 ก. 
75 ก. 
75 ก. 
150 ก. 
150 ก. 
300 ก. 

• เครื่องช่ังสปริงท่ีมีพิกัดกําลังไมเกิน 1 กิโลกรัม ใหถือวาเปนเครื่องช่ังซึ่งมีช้ันความเที่ยง 
ช้ันสี่ 
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การหาคาผลผิดของเครื่องชั่งสปริง 
 โดยสวนมากเครื่องช่ังสปริงจัดเปนเครื่องช่ังท่ีมีสวนแสดงคาแบบอนาลอก โดยมีเข็มช้ีคา
เคลื่อนที่บนหนาปดแสดงตัวเลขอยางตอเนื่องเพื่อแสดงคาน้ําหนัก การหาคาผลผิด (คาอนาลอก (P) หรือ
คาท่ีเครื่องช่ังแสดงจริง) ของเครื่องช่ังสปริง หาได 2 วิธี ดังนี้ 

1. โดยการอานคาเครื่องชั่งแสดงโดยตรง 
1.1 เมื่อวางน้ําหนักทดสอบ (L) ท่ีแนนอนคาหนึ่ง และเข็มช้ีคาเคลื่อนที่แสดงคาน้ําหนัก             

ใหอานคาน้ําหนักที่เครื่องช่ังแสดง เปน P (ในกรณีท่ีเข็มช้ีคาอยูระหวางชองข้ันหมายมาตราใหประมาณ
คาน้ําหนักระหวางชองใหแมนยําท่ีสุด) 

1.2 คาผลผิดของเครื่องช่ัง (E) ท่ีน้ําหนักทดสอบใดๆ ได จากสมการ 
 E = P – L 

 2. โดยการเติมน้ําหนักทดสอบเสริม (     L) 
  2.1 เมื่อช่ังน้ําหนักทดสอบแนนอนคาหนึ่ง เครื่องช่ังแสดงคาใดๆ และเข็มช้ีคาแสดง           
คาน้ําหนักระหวางชองข้ันหมายมาตรา 
  2.2 เติมน้ําหนักเสริมครั้งละ 0.1 e จนกระทั่งเข็มช้ีคาเคลื่อนที่ไปทับขั้นหมายมาตรา               
ท่ีอยูใกลท่ีสุด (เต็มชองข้ันหมายมาตรา) ใหอานคาน้ําหนักที่เครื่องช่ังแสดงเปนคา P และคาน้ําหนัก
ทดสอบทั้งหมด L (คาน้ําหนักทดสอบรวมกับน้ําหนักเสริมท้ังหมด) 
  2.3 คาผลผิด E ของเครื่องช่ัง หาไดจาก 
   E = P - L 

การดําเนินการกอนการทดสอบ 
1. วางเครื่องช่ังบนแทนตรวจสอบที่ไดตั้งระดับอยางถูกตองแลว 
2. ปรับตั้งเข็มช้ีของเครื่องช่ังใหตรงตําแหนงศูนยท้ังสองดาน แลววางน้ําหนักทดสอบที่มี    

คาเทากับ พิกัดกําลังสูงสุดของเครื่องช่ัง ไมนอยกวา 3 ครั้ง จากนั้นปรับตั้งศูนยใหมใหตรงทั้งสองดาน 
อีกครั้ง 

3. ตุมน้ําหนักที่ใชในการทดสอบตองไดรับการสอบเทียบจากสํานักชั่งตวงวัด และ
ระยะเวลาการสอบเทียบไมเกิน 1 ป 
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หลักการทดสอบ 
1. การทดสอบความสามารถในการทําซํ้าได (Repeatability test) 

1.1 หลักเกณฑการทดสอบ 
(1) การทดสอบใหแบงการชั่งออกเปน 2 ชุด 

ชุดท่ีหนึ่ง : ใชน้ําหนักทดสอบเทากับหรือใกลเคียงครึ่งหนึ่งของพิกัดกําลังสูงสุดของ
เครื่องช่ัง (0.5 Max) 

ชุดท่ีสอง : ใชน้ําหนักทดสอบเทากับหรือใกลเคียงพิกัดกําลังสูงสุดของเครื่องช่ัง (Max) 
โดยแตละชุดการทดสอบ ใหช่ังน้ําหนักทดสอบจํานวน 3 ครั้ง 

(2) อานคาน้ําหนักเมื่อการแสดงคาของเครื่องช่ังอยูนิ่งแลว ในกรณีท่ีมีคาเบี่ยงเบนจากศูนย
ระหวางการชั่งสําหรับแตละชุดการทดสอบใหปรับตั้งเครื่องช่ังมาที่ศูนยใหม 

(3) คาแตกตางของผลการชั่งระหวางคาท่ีมากท่ีสุดและนอยท่ีสุด (คาแตกตางของคาอนาลอก                          
(         P = Pmax - Pmin )) สําหรับน้ําหนักทดสอบเดียวกัน ตองไมมากกวาคาสัมบูรณของ
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด (         P  <  MPE ) ของเครื่องชั่งที่น้ําหนักทดสอบนั้นๆ 

1.2 วิธีการทดสอบ 
(1) บันทึกขอมูลของเครื่องช่ังท่ีเกี่ยวของกับการทดสอบลงในตารางทดสอบ เชน พิกัดกําลัง

ต่ําสุดพิกัดกําลังสูงสุด ฯลฯ 
(2) กําหนดน้ําหนักทดสอบ ≅ 50% ของ Max สําหรับชุดการทดสอบแรก 
(3) วางน้ําหนักทดสอบบนกึ่งกลางแทนรับน้ําหนัก เมื่อการแสดงคาหยุดนิ่ง อานแลวบันทึก           

คาน้ําหนักเปน P ท้ังสองดาน 
(4) ยกน้ําหนักทดสอบออก ถาการแสดงคาของเครื่องช่ังไมเปนศูนย ใหกดปรับการตั้งคา 

ศูนยใหม 
(5) ทําตามขั้นตอนที่ (3)-(4) ตามหลักเกณฑการทดสอบขอ (2) 
(6) คํานวณหาคาความแตกตางของคาอนาลอก         P จากสมการ 
                 P = Pmax - Pmin โดยเปรียบเทียบคา      P กั บค า  อั ต ร า เ ผื่ อ เหลื อ เ ผื่ อ ข าด  (mpe)                     

ท่ีน้ําหนักทดสอบนั้น ตามหลักเกณฑการทดสอบขอ (3) บันทึกผลลงในตารางทดสอบ 
(7) กําหนดน้ําหนักทดสอบ ≅ Max สําหรับชุดการทดสอบที่สอง 
(8) ทําตามขั้นตอนที่ (3)-(6) 
(9) ประเมินผลการทดสอบวาเครื่องช่ังผานการทดสอบนี้หรือไม บันทึกผล 
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ตัวอยาง 1 เครื่องช่ังสปริงพิกัดกําลัง 7 กิโลกรัม คาข้ันหมายมาตราตรวจรับรอง (e) 20 กรัม การทดสอบ
ความสามารถในการทําซ้ําได ปรากฏผลดังนี้ 

พิกัดกําลัง คาขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง น้ําหนักทดสอบ (L) MPE (Verification) MPE (Inspection) 
7 กก. 20 ก. ไมเกิน 1 กก. 10 ก. 15 ก. 

  เกิน 1 กก. 20 ก. 30 ก. 
     

 

 1. น้ําหนักทดสอบ (Load)   ≅         0.5   Max      3 กก.     mpe     20 ก. 
           P    = Pmax - Pmin 

จํานวนครั้งที่ชั่ง (No.) เคร่ืองชั่งแสดงคา (คาอนาลอก : P) กก. 
 หนา 1 หนา 2 

1 3.010 2.998 
2 3.008 2.988 
3 3.015 2.990 

ผลตางของคาอนาลอก 
( P) กก. 

0.007 0.010 

ผลการทดสอบ  ผาน  ผาน 
  ไมผาน  ไมผาน 

 

 2. น้ําหนักทดสอบทดสอบ (Load)   ≅    Max      7 กก.      MPE         20 ก.  
         P = Pmax - Pmin 

เคร่ืองชั่งแสดงคา (คาอนาลอก : P) กก. จํานวนครั้งที่ชั่ง (No.) หนา 1 หนา 2 
1 7.018 6.996 
2 7.015 6.986 
3 7.005 6.982 

ผลตางของคาอนาลอก (     P) กก. 0.013 0.014 
  ผาน   ผาน ผลการทดสอบ 

  ไมผาน  ไมผาน 
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2. การทดสอบเครื่องชั่งในการวางน้ําหนักที่ตําแหนงตางๆ (Eccentricity test) 
2.1 หลักเกณฑการทดสอบ 

ในการทดสอบวางน้ําหนักที่ตําแหนงตางๆ (Eccentric loading) ความแตกตางของการแสดงคา
ของเครื่องชั่ง ตองไมเกินคาสัมบูรณของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของน้ําหนักที่ทดสอบนั้น และการแสดงคาท ี่
แตละตําแหนงตองอยูภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดนั้นดวย 

2.2 วิธีการทดสอบ 
(1) ใหแบงพื้นที่ของสวนรับน้ําหนักออกเปน 4 สวน แตละสวนควรมีพื้นที่เทาๆ กัน และ                       

ใสหมายเลขตําแหนง ดังรูปขางลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ใชน้ําหนักทดสอบ เทากับหรือประมาณ 1/3 เทาของพิกัดกําลังสูงสุดของเครื่องชั่ง (Max) 
นั่นคือใชน้ําหนักทดสอบเทากับ L = 1/3*Max วางที่ตําแหนงท่ี 1 หรือ 2 (ในกรณีท่ี
ทดสอบเครื่องช่ังโดยใชน้ําหนักไมทราบคาตองวางเริ่มจากตําแหนงท่ี 1) 

(3) บันทึกคาน้ําหนักทดสอบ L และคาท่ีเครื่องช่ังแสดง P 
(4) เอาน้ําหนักทดสอบทั้งหมดออกจากสวนรับน้ําหนัก 
(5) เปลี่ยนตําแหนงการวางน้ําหนักทดสอบในลําดับถัดไป และทําตามขั้นตอนที่ (3) และ (4) 
(6) คํานวณหาคาผลผิด (E) จากสมการ E = P – L และบันทึกผล 
(7) เปรียบเทียบคาผลผิด (E) ที่แตละตําแหนงกับคาอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ซึ่งคาผลผิดท่ี             

แตละตําแหนงตองไมมากกวาอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 
(8) เปรียบเทียบคาความแตกตางของผลผิด ระหวางตําแหนงตางๆ กับคาอัตราเผื่อเหลือ             

เผื่อขาด โดยคาความแตกตางระหวางตําแหนงตางๆ ตองไมมากกวาคาสัมบูรณของอัตรา 
เผื่อเหลือเผื่อขาดบันทึกผลลงในตารางทดสอบ 

 

1 
2 3 

5 4 
1 

2 3 

5 4 
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ตัวอยาง 2 เครื่องช่ังสปริง มีคาข้ันหมายมาตราตรวจรับรอง 20 กรัม พิกัดกําลังสูงสุด 7 กิโลกรัม                 
การทดสอบเครื่องช่ังในการวางน้ําหนักที่ตําแหนงตางๆ ปรากฏผลดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชั่งแสดงคา  
(P) 
(kg) 

คาผลผดิ 
(E)   
(kg) 

อัตราเผื่อเหลือ       
เผื่อขาด (mpe) 

(kg) 

น้ําหนักทดสอบ 
 (L) 
Kg 

ตําแหนงที่วาง 

หนา 1 หนา 2 หนา 1 หนา 2  
1      
2 3.012 2.988 0.012 -0.012 0.020 
3 3.015 2.985 0.015 -0.015 0.020 
4 3.018 2.982 0.018 -0.018 0.020 

(1/3 Max) 
3 

5 3.018 2.984 0.018 -0.016 0.020 
 ผาน ผลผดิแตละตําแหนงทั้งสองหนา < MPE 

 ไมผาน 
 ผาน 

ผลการ 
ทดสอบ 

ผลตางของผลผิดแตละตําแหนงทั้งสองหนา < MPE 
 ไมผาน 

 
3. การทดสอบความถูกตองของการชั่ง (Weighing test) 

3.1 หลักเกณฑการทดสอบ 
(1) การทดสอบที่จะกลาวถึงนี้ ใชเพื่อตัดสินความถูกตองการทํางานของเครื่องช่ังน้ําหนัก

ทดสอบใดๆ โดยใชตุมน้ําหนักแบบมาตราใชงาน (Working standard) ท่ีไดรับการสอบเทียบ
แลวเทานั้นเปนน้ําหนักทดสอบ (L) 

1 
2 3 

5 4 



มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 

152 ภาคผนวก ง  คูมือการปฏิบัติงานของนายตรวจชั่งตวงวัด 

(2) การทดสอบเครื่องช่ังจะใชน้ําหนักทดสอบหลายคา โดยเริ่มจากศูนย แลวเพิ่มน้ําหนัก          
เขาไปตามคาน้ําหนักทดสอบที่ไดกําหนดไว จนกระทั่งถึงพิกัดกําลังสูงสุดของเครื่องช่ัง 
ในทํานองเดียวกันตองทอนน้ําหนักทดสอบออกจากเครื่องช่ังกลับมาสูจุดทดสอบศูนย          
อีกครั้ง 

(3) การกําหนดน้ําหนักทดสอบเครื่องช่ังตองกําหนด อยางนอย 5 จุด โดยน้ําหนักที่กําหนด
นั้นจะตองมี Min และ Max ของเครื่องช่ัง และคาน้ําหนักที่อยูใกลเคียงจุดท่ีจะทําให            
คาอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด (mpe) เปลี่ยนแปลงดวย 

(4) ประเมินผลการทดสอบ โดยเปรียบเทียบคาผลผิดของเครื่องช่ังกับอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด             
ท่ีน้ําหนักทดสอบนั้นๆ วาเปนไปตามขอกําหนดหรือไม 

3.2 วิธีการทดสอบ 
(1) กําหนดน้ําหนักทดสอบ (L) อยางนอย 5 คา หลักในการเลือกน้ําหนักทดสอบมีดังนี้ 

ก) น้ําหนักทดสอบตองกําหนดเริ่มจากคาพิกัดกําลังต่ําสุด (Min) จนถึงพิกัดกําลังสูงสุด 
(Max) ของเครื่องช่ัง 

ข) ตองกําหนดคาน้ําหนักทดสอบที่อยูใกลเคียงจุดท่ีจะทําใหคาอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 
(mpe) เปลี่ยนแปลงดวย  

 เมื่อเลือกน้ําหนักทดสอบสําหรับเครื่องช่ังท่ีเปลี่ยนขั้นหมายมาตราได ตองเลือก
น้ําหนักทดสอบที่ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด (mpe) แตละ
ชวงการชั่งยอยท้ังหมด 

(2) บันทึกคาน้ําหนักทดสอบใหเปนคา L ลงในตารางทดสอบ 
(3) วางน้ําหนักทดสอบโดยเริ่มจาก Min 
(4) เมื่อการแสดงคาของเครื่องช่ังหยุดนิ่ง อานและบันทึกคาลงในตารางทดสอบโดยให              

เปนคา P 
(5) เพิ่มน้ําหนักทดสอบในคาถัดไป จนถึง Max 
(6) ทอนน้ําหนักทดสอบออก จาก Max จนกระทั่งเครื่องช่ังกลับมาที่จุดศูนยอีกครั้ง 
(7) คาผลผิด E ตามสมการ E = P – L 
(8) เปรียบเทียบคาผลผิด E กับคาอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด (mpe) สําหรับแตละน้ําหนักทดสอบ

ท้ังชวงการเพิ่มน้ําหนัก และการทอนน้ําหนัก วาเปนไปตามขอกําหนดหรือไม บันทึกผล 
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ตัวอยาง 2 เครื่องช่ังสปริง มีคาข้ันหมายมาตราตรวจรับรอง 20 กรัม พิกัดกําลังสูงสุด 7 กิโลกรัม ผลการ
ทดสอบปรากฏดังตารางขางลางนี้ 

 
1. พิจารณาหาคาอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ไดดังนี้ 

 
พิกัดกําลัง คา  e  พิกัดกําลังต่ําสุด น้ําหนักทดสอบ (L) MPE (Verification) MPE (Inspection) 

7 กก.     20 ก.      200 ก. ไมเกิน 1 กก. 10 ก. 15 ก. 
  เกิน 1 กก. 20 ก. 30 ก. 
     

 
2. ผลการทดสอบ 

 

เคร่ืองชั่งแสดงคา (P) (kg) 
 

ผลผิดของเครื่องชั่ง (E) (kg) 
 

หนา 1 หนา 2 หนา 1 หนา 2 

น้ําหนัก
ทดสอบ 

(L)  
Kg 

        

อัตราเผื่อเหลือ
เผ่ือขาด  
(mpe)  
( + kg) 

0 0 0.002 0 0.004 0 0.002 0 0.004 0.010 
0.200 0.205 0.206 2.002 2.003 0.005 0.006 0.002 0.003 0.010 
1.000 1.008 1.010 1.005 1.004 0.008 0.010 0.005 0.004 0.010 
2.000 2.012 2.014 2.012 2.012 0.012 0.014 0.012 0.012 0.020 
3.000 3.015 3.016 3.012 3.010 0.015 0.016 0.012 0.010 0.020 
5.000 5.017 5.018 5.016 5.014 0.017 0.018 0.016 0.014 0.020 
7.000 7.019  7.018  0.019  0.018  0.020 

          
          

 ผานการทดสอบ ผลการทดสอบ 
 ไมผานการทดสอบ 
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4. การทดสอบดิสคริมิเนชั่น (Discrimination test) 
 4.1 หลักเกณฑการทดสอบ 

(1) อัตราการตอบสนองของเครื่องช่ังในการทดสอบดิสคริมิเนชั่น ใหเปนดังนี้ 
 สําหรับเครื่องช่ังสปริงท่ีแสดงคาแบบอนาลอก 

เมื่อเพ่ิมหรือลดน้ําหนักที่มีคาเทากับคาสัมบูรณของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของน้ําหนัก           
ที่ทดสอบ เคร่ืองชั่งตองแสดงคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงไมนอยกวา 0.7 เทาของน้ําหนัก           
ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 

(2) น้ําหนักที่ใชในการทดสอบดิสคริมิเนชั่น มี 3 คาดวยกัน คือ 
- น้ําหนักเทากับพิกัดกําลังต่ําสุด (Min) 
- 1/2 ของ พิกัดกําลังสูงสุด 
-  และพิกัดกําลังสูงสุด (Max) 

 4.2 วิธีการทดสอบ 
(1) วางน้ําหนักทดสอบที่มีคาเทากับพิกัดกําลังต่ําสุดของเครื่องช่ัง (Min) ลงบนสวนรับ

น้ําหนักและทําการบันทึกคาเปน L 
(2) เมื่อเครื่องช่ังอยูในสภาวะสมดุล อานคาและบันทึกผลการชั่งเปน P1  
(3) วางน้ําหนักทดสอบพิเศษ (Extra load) มีคาเทากับอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของน้ําหนัก

ทดสอบ และเมื่อวางน้ําหนักและเอาน้ําหนักออก ตองทําใหเครื่องช่ังเสียสมดุลจน
สังเกตเห็นไดจากชิ้นสวนแสดงคา 

(4) อานคาและบันทึกผลการชั่งเปน P2  
(5) คํานวณและบันทึกคาความแตกตางของการแสดงคา (P2 - P1) 
(6) เอาน้ําหนักทดสอบทั้งหมดออกจากสวนรับน้ําหนัก 
(7) ทําการทดสอบใหมอีกครั้ง ตามขั้นตอน (1) ถึง (6) แตเปลี่ยนน้ําหนักทดสอบใหมใหมีคา

เทากับ 0.5Max และที่มีคาเทากับ Max ตามลําดับ 
(8) ประเมินผลการทดสอบวาเปนไปตามขอกําหนดหรือไม โดยคาความแตกตางของ              

การแสดงคา P2 – P1 > 0.7 mpe (0.7 xmpe) 
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ตัวอยาง 4 การทดสอบดิสคริมิเนชั่น เครื่องช่ังสปริง มีคาข้ันหมายมาตราตรวจรับรอง 20 กรัม พิกัดกําลัง
สูงสุด 7 กิโลกรัม ปรากฏผลดังนี้ 

 
เครื่องช่ังแสดงคา  

(P1) (kg) 
เครื่องช่ังแสดงคา  

(P2) kg 
P2 - P1  

kg 
น้ําหนัก
ทดสอบ 
(L) Kg หนา 1 หนา 2 

เพิ่ม Extra load 
= mpe kg หนา 1 หนา 2 หนา 1 หนา 2 

0.7 *mpe 
kg 

0.200 0.202 0.206 0.010 0.214 0.214 0.012 0.008 0.007 

3.500 3.508 3.510 0.020 3.526 3.528 0.018 0.018 0.014 

7.000 7.018 7.015 0.020 7.035 7.036 0.017 0.019 0.014 

 ผาน 
ทั้งสองหนาปด P2 – P1 > 0.7 *mpe 

 ไมผาน 
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5.  ตารางการทดสอบ 

สาขา/หนวยตรวจเลขที่ : ผูตรวจสอบ : วันที่ : 

แบบตรวจสอบเครื่องชั่งสปริง 
ผูผลิต: ………………………………………. ใบอนุญาตเลขที่ : ……………………………………….. 
เครื่องหมายสวนตัว: ………………………… เครื่องหมายการคา : …………………………..…………. 
ปท่ีผลิต: …………………………………….. หมายเลขประจําเครื่อง (ชว): ......……..…………….…… 
ผูขอคํารับรอง: …………………………….... ท่ีอยู : ……………..…………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………..……………… 
ขอมูลเคร่ืองชั่ง  
ช้ันความเที่ยงเครื่องช่ัง: …………………….. พิกัดกําลังสูงสดุ (Max) : …………………………..……. 
พิกัดกําลังต่ําสุด (Min) : ….……….…คาข้ันหมายมาตราตรวจรับรอง (e) : …………………….……….. 
แบบมาตรา: 
ใบรายงานเลขที่: ……………………..……… ช้ันความเที่ยง: ……………………...………………........ 
สอบเทียบครั้งสุดทาย : …………………………………  
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด (MPE): 

พิกัดกําลัง คาขั้นหมายมาตราตรวจ 
รับรอง 

น้ําหนักทดสอบ  
(L) 

MPE  
(Verification) 

MPE  
(Inspection) 

     
     

 
1. การตั้งศูนยตรงทั้งสองดาน    ผาน        ไมผาน 
2. ทดสอบความสามารถในการทําซํ้าได 
 2.1 น้ําหนักทดสอบ L ประมาณ 0.5 Max =  Pmax – Pmin 
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เคร่ืองชั่งแสดงคา (คาอนาลอก : P) กก. จํานวนครั้งที่ชั่ง (No.) 
หนา 1 หนา 2 

1   
2   
3   

ผลตางของคาอนาลอก (  P )   
 ผาน  ผาน ผลการทดสอบ 
 ไมผาน  ไมผาน 

 
 
 2.2 น้ําหนักทดสอบ L ประมาณ 0.5 Max =                    Pmax - Pmin 
 
 

เคร่ืองชั่งแสดงคา (คาอนาลอก : P) กก. จํานวนครั้งที่ชั่ง (No.) 
หนา 1 หนา 2 

1   
2   
3   

ผลตางของคาอนาลอก (  P )   
 ผาน  ผาน ผลการทดสอบ 
 ไมผาน  ไมผาน 

 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 

158 ภาคผนวก ง  คูมือการปฏิบัติงานของนายตรวจชั่งตวงวัด 

3. ทดสอบการวางน้ําหนักที่ตําแหนงตางๆ (Eccentricity test)  
        
     
 น้ําหนักทดสอบ ประมาณ 1/3 ของ Max =         
  E = P - L       
  
 

เคร่ืองชั่งแสดงคา 
(P) 

คาผลผดิ 
(E) 

อัตราเผื่อเหลือ 
เผื่อขาด (mpe) 

น้ําหนักทดสอบ 
(L) 
Kg 

ตําแหนงที่วาง 
หนา 1 หนา 2 หนา 1 หนา 2  

1      
2      
3      
4      

(1/3 Max) 

5      
 ผาน 

ผลผดิแตละตําแหนงทั้งสองหนา < MPE 
 ไมผาน 
 ผาน 

ผลการ
ทดสอบ 

ผลตางของผลผิดแตละตําแหนงทั้งสองหนา < MPE 
 ไมผาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 
2 3 

5 4 
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4. การทดสอบความถูกตองของการชั่ง (Weighing test) 
 E = P – L 
 

เคร่ืองชั่งแสดงคา (P) ผลผดิของเครื่องชั่ง (E) 
หนา 1 หนา 2 หนา 1 หนา 2 

น้ําหนัก
ทดสอบ 

(L)         

อัตราเผื่อเหลือ 
เผื่อขาด 
(mpe) 

(+) 
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 ผานการทดสอบ 
ผลการทดสอบ 

 ไมผานการทดสอบ 
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5. การทดสอบดิสคริมิเนชั่น (Discrimination) 
 

เครื่องช่ังแสดงคา 
(P1) 

เครื่องช่ังแสดงคา 
(P2) 

P2 - P1 
น้ําหนัก
ทดสอบ  

(L) หนา 1 หนา 2 

เพิ่ม 
Extra load    

= mpe หนา 1 หนา 2 หนา 1 หนา 2 
0.7 *mpe 

         
         
         
         

 ผาน 
ทั้งสองหนาปด P2 - P1 > 0.7 *mpe 

 ไมผาน 
 
สรุปผลการทดสอบ 
 

ประเมินผลการทดสอบ ไมผานการทดสอบขอ… การดําเนินการ 
 เคร่ืองชั่งผานทุกการทดสอบ 
 เคร่ืองชั่งไมผานทุกการทดสอบ 
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การเปรียบเทียบปรับ 
ตาม พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 
และพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 

 

เหตุผล 
 -  เพื่อลดมาตรการควบคุมของรัฐมาเปนการกํากับดูแลใหปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีเหมาะสม           
อันเปนการสงเสริมและใหความเปนธรรมแกผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องช่ังตวงวัดมากยิ่งข้ึนรวมทั้ง
เพื่อสงเสริมผูประกอบธุรกิจในการผลิตเครื่องช่ังตวงวัดเพื่อการสงออกไปนอกราชอาณาจักร 

 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
 “นายตรวจชั่งตวงวัด” หมายความวา ขาราชการพลเรือนหรือพนักงานสวนทองถิ่น             
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้” 

 อํานาจหนาที่ของนายตรวจชั่งตวงวัด 
 มาตรา 52 ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหนายตรวจชั่งตวงวัดมีอํานาจ 
 (1) เขาไปในสถานที่ผลิต สถานที่ขาย หรือสถานท่ีเก็บเครื่องช่ังตวงวัดหรือสินคาหีบหอ
ชนิดท่ีรัฐมนตรีกําหนดใหผูบรรจุตองปฏิบัติตามมาตรา 62 ในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบเครื่อง 
ช่ังตวงวัดหรือสินคาหีบหอนั้น 
 (2) เขาไปในสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดท่ีใชในกิจการดังระบุไวในมาตรา 25 
 (3) คนสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือท่ีเปนความผิดตามมาตรา 270 หรือมาตรา 271 แหงประมวลกฎหมายอาญา            
ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการงาน และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อไดวา
หากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาไดจะมีการยักยาย ซุกซอน หรือทําลายเครื่องชั่งตวงวัด หรือสินคาหีบหอ         
ท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิดและการคนในเวลาดังกลาวขางตนยังไมแลวเสร็จจะกระทําตอไปก็ได 
 (4) ยึดหรืออายัดเครื ่องชั่งตวงวัด หรือสินคาหีบหอที่เกี ่ยวของกับการกระทําความผิด           
ท่ีบัญญัติไวใน (3)  
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 ในการปฏิบัติหนาท่ีตาม (1) (2) (3) และ (4) นายตรวจชั่งตวงวัดจะนําขาราชการหรือลูกจาง 
ในสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาไปชวยปฏิบัติงานดวยก็ได 
 มาตรา 53 เครื่องช่ังตวงวัดท่ียึดหรืออายัดไวตามมาตรา 52 (4) หากปรากฏวาไมจําเปนตองใช
เปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดี ใหสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาสงคืนหรือถอนการอายัด
เครื่องช่ังตวงวัดนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ยึดหรืออายัด 
 เครื่องช่ังตวงวัดท่ียึดไวตามวรรคหนึ่ง ถาพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือศาล             
ไมพิพากษาใหริบและผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดขอรับคืนภายในกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันที่มีคําสั่งเด็ดขาด ไมฟองคดีหรือวันที่มีคําพิพากษาถึงท่ีสุด แลวแตกรณี ใหตกเปนของกรมการคา
ภายในและใหจัดการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 เครื่องช่ังตวงวัดท่ีอายัดไวตามวรรคหนึ่ง ถาพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาล             
ไมพิพากษาใหริบ ใหนายตรวจชั่งตวงวัดถอนการอายัดโดยมิชักชา 
 มาตรา 54 สินคาหีบหอท่ียึดหรืออายัดไวตามมาตรา 52(4) นายตรวจชั่งตวงวัดมีอํานาจสั่ง         
ใหเจาของหรือผูครอบครองแกไขหีบหอนั้นใหถูกตอง หรือจะสั่งใหทําลายหีบหอของสินคานั้นแลวคืน
สินคาใหแกเจาของหรือผูครอบครองก็ได 
 ในกรณีท่ีเจาของหรือผูครอบครองไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายตรวจชั่งตวงวัดตามวรรคหนึ่ง 
นายตรวจชั่งตวงวัดมีอํานาจทําลายหีบหอของสินคานั้น แลวคืนสินคาใหแกเจาของหรือผูครอบครอง                    
โดยเจาของหรือผูครอบรองเปนผูเสียคาใชจายในการคืนสินคานั้นแตในกรณีทําลายหีบหอแลว ถาสินคานั้น 
โดยสภาพไมอาจคืนไดจะแจงใหเจาของหรือผูครอบครองถายสินคาจากหีบหอแลวนําสินคาคืนไป
ภายในเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่แจง หากเจาของหรือผูครอบครอง              
ไมปฏิบัติตามใหสินคานั้นตกเปนของกรมการคาภายในและใหจัดการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 มาตรา 55 เครื่องช่ังตวงวัดหรือสินคาหีบหอท่ียึดไวตามมาตรา 52(4) ถาขณะยึดไมปรากฏ
เจาของหรือผูครอบครองและไมมีผูใดมาแสดงตนเปนเจาของหรือผูครอบครองภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ยึด ใหตกเปนของกรมการคาภายในและใหจัดการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 มาตรา 56 สินคาหีบหอท่ียึดไวตามมาตรา 52(4) ถาเปนของเสียงายหรือถาเก็บรักษาไวจะเปน
การเสี่ยงตอความเสียหายหรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกินสมควร อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายจะจัดการขายหรือจําหนายสินคาหีบหอนั้นกอนถึงกําหนด ตามมาตรา 55 ก็ได ไดเงินเปน
จํานวนสุทธิเทาใดใหยึดไวแทนสินคาหีบหอนั้น 
 การขายหรือจําหนายสินคาหีบหอตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
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 มาตรา 57 ในกรณีท่ีนายตรวจชั่งตวงวัดตรวจพบเครื่องชั่งตวงวัดท่ีไมถูกตองตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเครื่องช่ังตวงวัดท่ีมีความเที่ยงของเครื่องผิดเกินอัตรา
เผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง นายตรวจชั่งตวงวัดมีอํานาจทําลายเครื่องหมายคํารับรอง
และทําเครื่องหมายหามใชเครื่องช่ังตวงวัดนั้นจนกวาจะไดมีการแกไขใหถูกตองและนําไปใหพนักงาน
เจาหนาท่ีตรวจสอบ เพื่อใหคํารับรองใหมหรือยึดเครื่องช่ังตวงวัดนั้นแลวนําสงสํานักงานกลางหรือ
สํานักงานสาขา 
 เครื่องช่ังตวงวัดท่ียึดไวตามวรรคหนึ่ง  หรือเครื่องช่ังตวงวัดท่ีไมปรากฏเจาของหรือ                     
ผูครอบครอง หากเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยึดใหเครื่อง          
ช่ังตวงวัดนั้นตกเปนของกรมการคาภายใน และใหจัดการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด หากเจาของหรือ           
ผูครอบครองมาขอรับเครื่องช่ังตวงวัดนั้นคืนภายในกําหนด ใหสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา               
คืนเครื่องช่ังตวงวัดใหแกเจาของหรือผูครอบครองเพื่อนําไปแกไขใหถูกตอง ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีอธิบดีกําหนด แตถาสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาพิจารณาเห็นวาเครื่องช่ังตวงวัดนั้น             
ไมสามารถแกไขใหถูกตองไดหรือมีสภาพไมสมควรจะใชเปนเครื่องช่ังตวงวัดตอไป ก็ใหตกเปนของ
กรมการคาภายในและใหจัดการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 มาตรา 58 ในการปฏิบัติหนาท่ีของนายตรวจชั่งตวงวัดตามมาตรา 52 ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร 
 มาตรา 59 ในการปฏิบัติหนา ท่ีตามพระราชบัญญัตินี้  นายตรวจชั่ งตวงวัดตองแสดง             
บัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 
 บัตรประจําตัวนายตรวจชั่งตวงวัด ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 60 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหนายตรวจชั่งตวงวัดเปนเจาพนักงาน             
ตามประมวลกฎหมายอาญา 
 ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง 
 หมวด 1 ความผิดตอเจาพนักงาน มาตรา 136 – 146 
 หมวด 2 ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ มาตรา 147 – 166 
เปนบทบัญญัติท่ีกําหนดขึ้นเพื่อคุมครองสิทธิและจํากัดสิทธิของเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
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เปรียบเทยีบความผิดและบทกาํหนดโทษ 

ความผิดตอเจาพนักงาน ความผิดตอบุคคลธรรมดา 
มาตรา 136 ผูใดดูหมิ่นเจาพนักงานซึ่งกระทําการ
ตามหนาท่ี หรือเพราะไดกระทําการตามหนาท่ี 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ          
ไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ฯลฯ 

มาตรา 393 ผูใดดูหมิ่นผูอื่นซึง่หนา หรือดวยการ
โฆษณา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน        
หรือปรับไมเกนิหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ฯลฯ 

ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ความผิดตอบุคคลธรรมดา 
มาตรา 161 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาท่ี           
ทําเอกสารกรอกขอความลงในเอกสารหรือดแูล
รักษาเอกสาร กระทําการปลอมเอกสารโดยอาศัย
โอกาสที่ตนมีหนาท่ีนั้น  ตองระวางโทษจําคุก       
ไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

ฯลฯ 

มาตรา 265 ผูใดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสาร
ราชการ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือน          
ถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึง             
หนึ่งหมื่นบาท 

ฯลฯ 

 จากบทบัญญัติขางตนดังกลาวแสดงใหเห็นวา เจาพนักงานเมื่อไดปฏิบัติหนาท่ีราชการตาม
กฎหมายยอมไดรับการคุมครองมากยิ่งกวาบุคคลธรรมดา ขณะเดียวกันหากเจาพนักงานปฏิบัติหนาท่ี
ราชการโดยทุจริต หรือประพฤติมิชอบ กฎหมายไดบัญญัติใหเจาพนักงานตองรับโทษหนักยิ่งกวาบุคคล
ธรรมดาเชนกัน 
 มาตรา 61 เพื่อประโยชนในการจับกุมและปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหนายตรวจชั่งตวงวัดเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วาดวย จับ ขัง จําคุก คน และปลอยช่ัวคราว 
 หมวด 1 จับ ขัง จําคุก มาตรา 77-90 
 หมวด 2 คน มาตรา 91-105 
 หมวด 3 ปลอยช่ัวคราว มาตรา 106-119 ทวิ 

 จับ 
 มาตรา 78  พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจะจับผูใดโดยไมมีหมายจับนั้นไมได เวนแต              
ในกรณีตอไปนี้ 
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(1) เมื่อบุคคลนั้นไดกระทําความผิดซึ่งหนาดั่งบัญญัติไวในมาตรา 80 
(2) เมื่อพบบุคคลนั้นกําลังพยายามกระทําความผิด หรือพบโดยมีพฤติการณอันควรสงสัย            

วาผูนั้นจะกระทําความผิด โดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอื่นอันสามารถอาจใชในการกระทํา
ความผิด 

(3) เมื่อมีเหตุอันควรสงสยัวาผูนั้นไดกระทําความผิดมาแลว และจะหลบหนี 
(4) เมื่อมีผูขอใหจับโดยแจงวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิด และแจงดวยวาไดรองทุกขไว             

ตามระเบียบแลว เมื่อพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญจับดวยตนเองไมตองมีหมาย แตตอง  
เปนในกรณีท่ีอาจออกหมายจับได หรือจับไดตามประมวลกฎหมายนี้ 
 มาตรา 80 ท่ีเรียกวาความผิดซึ่งหนานั้น ไดแก ความผิดซึ่งเห็นกําลังกระทําหรือพบในอาการใด
ซึ่งแทบจะไมมีความสงสัยเลยวาเขาไดกระทําความผิดมาแลวสด ๆ 
 อยางไรก็ดี ความผิดอาญาดั่งระบุไวในบัญชีทายประมวลกฎหมายนี้ ใหถือวาความผิดนั้น            
เปนความผิดซึ่งหนาในกรณี ดังนี้ 

(1) เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไลจับดั่งผูกระทําโดยมีเสียงรองเอะอะ 
(2) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากกระทําผิดในถิ่นแถวใกลเคียงกับที่เกิดเหตุนั้น 

และมีสิ่งของที่ไดมาจากการกระทําผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอื่นอันสันนิษฐานไดวาไดใช
ในการกระทําผิด หรือมีรองรอยพิรุธเห็นประจักษท่ีเสื้อผาหรือเนื้อตัวของผูนั้น 
 มาตรา 81 จะมีหมายจับหรือไมก็ตาม หามมิใหจับ 
 (1) ในที่รโหฐาน เวนแตจะไดทําตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ อันวาดวยการคน             
ในที่รโหฐาน 
 (2) ในพระราชวัง หรือในที่ซึ่งพระมหากษัตริย พระมเหสี ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ประทับหรืออยู นอกจากจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอน 
 มาตรา 83  ในการจับนั้น เจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งทําการจับตองแจงแกผูท่ีจะถูกจับนั้นวาเขา
ตองถูกจับแลวสั่งใหผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจพรอมดวยผูจับ แตถา
จําเปนก็ใหจับตัวไป 
 ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับ ขัดขวาง หรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนี หรือพยายามจะหลบหนี 
ผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือความปองกันทั้งหลายเทาท่ีเหมาะสมแกพฤติการณแหงเรื่องในการจับผูนั้น 
 มาตรา 84 เจาพนักงานหรือราษฎรผูทําการจับตองเอาตัวผูถูกจับไปยังท่ีทําการของพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจโดยทันที และเมื่อถึงท่ีนั้นแลว ถามีหมายจับก็ใหเอาออกอานใหผูถูกจับฟง ท้ังให
แจงเหตุท่ีจับนั้นดวย 
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 พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งเปนผูนําผูถูกจับมาสงนั้น จะควบคุมผูถูกจับไวหรือปลอย
ช่ัวคราวก็ได เมื่อจับโดยมีหมายใหรายงานตอไปยังเจาหนาท่ีซึ่งออกหมายนั้น ถาเจาหนาท่ีซึ่งออกหมาย
ตองการตัว ก็ใหจัดการสงผูถูกจับไปให 
 ถาราษฎรเปนผูจับใหบันทึกชื่อ อาชีพ ท่ีอยูของผูจับอีกทั้งขอความและพฤติการณแหงการจับ
นั้นไว แลวใหผูจับลงลายมือช่ือกํากับไวเปนสําคัญ 
 ในกรณีท่ีจําเปน เจาพนักงานหรือราษฎรที่ทําการจับจะจัดการพยาบาลผูถูกจับเสียกอนนําตัว
ไปสงตามมาตรานี้ก็ได 
 มาตรา 85 เจาพนักงานผูจับหรือรับตัวผูถูกจับไวมีอํานาจคนตัวผูตองหาและยึดสิ่งของตาง ๆ          
ท่ีอาจใชเปนพยานหลักฐานได 
 การคนนั้นจักตองทําโดยสุภาพ ถาคนผูหญิงตองใหหญิงอื่นเปนผูคน 
 สิ่งของใดที่ยึดไว เจาพนักงานมีอํานาจยึดไวจนกวาคดีถึงท่ีสุด เมื่อเสร็จคดีแลวก็ใหคืน               
แกผูตองหาหรือแกผูอื่นซึ่งมีสิทธิเรียกรองขอคืนสิ่งของนั้น เวนแตศาลจะสั่งเปนอยางอื่น 

 ควบคุมตัว 
 มาตรา 86 หามมิใหใชวิธีควบคุมผูถูกจับเกินกวาท่ีจําเปนเพื่อปองกันมิใหเขาหนีเทานั้น 
 มาตรา 87 หามมิใหควบคุมผูถูกจับเกินกวาจําเปนตามพฤติการณแหงคดี 
 ในกรณีซึ่งเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดท่ีมีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ                
จะควบคุมผูถูกจับไวไดเทาเวลาที่จะถามคําใหการ และที่จะรูตัววาเปนใครและที่อยูของเขาอยูท่ีไหน
เทานั้น 
 หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจับมาถึงท่ีทําการของ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ แตมิใหนับเวลาเดินทางตามปกติท่ีนําตัวผูถูกจับมาศาลรวมเขา             
ในกําหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนั้นดวย ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนเพื่อทําการสอบสวนหรือมีเหตุจําเปน   
อยางอื่นจะยืดเวลาเกินกวาสี่สิบแปดชั่วโมงก็ได เทาเหตุจําเปน ท้ังนี้รวมกันแลวมิใหเกินเจ็ดวัน 
 ถาเกิดความจําเปนที่จะควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาเวลาในวรรคกอนเพื่อใหการสอบสวน         
เสร็จสิ้นใหสงผูตองหามาศาลใหพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนยื่นคํารองตอศาลขอหมายขัง
ผูตองหานั้นไว ใหศาลสอบถามผูตองหาวาจะมีขอคัดคานประการใดหรือไม และศาลอาจเรียกพนักงาน
อัยการหรือพนักงานสอบสวนมาชี้แจงเหตุจําเปนหรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาก็ได 
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 ในกรณีความผิดอาญาที่ไดกระทําลงมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหกเดือนหรือปรับ                    
ไมเกินหารอยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ศาลมีอํานาจสั่งขังไดครั้งเดียวมีกําหนดไมเกินเจ็ดวัน 
 ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินกวาหกเดือน แตไมถึงสิบป หรือปรับ 
เกินกวาหารอยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได แตครั้งหนึ่งตองไมเกิน 
สิบสองวัน และรวมกันทั้งหมดตองไมเกินสี่สิบแปดวัน 
 ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปข้ึนไป จะมีโทษปรับดวยหรือ             
ไมก็ตาม ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได แตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวันและรวมกันทั้งหมด
ตองไมเกินแปดสิบสี่วัน 
 ในกรณีท่ีศาลสั่งขังครบสี่สิบแปดวันแลว หากพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวน                
ยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอขังตอไปอีกโดยอางเหตุจําเปน ศาลจะสั่งขังตอไปไดก็ตอเมื่อพนักงานอัยการ
หรือพนักงานสอบสวนไดแสดงถึงเหตุจําเปน และนําพยานหลักฐานมาใหศาลไตสวนจนเปนที่พอใจแกศาล 
การไตสวนชั้นนี้ ผูตองหาจะแตงทนายเพื่อแถลงขอคัดคานและซักถามพยานก็ได 
 ถาพนักงานสอบสวนตองไปทําการสอบสวนในทองท่ีอื่น นอกเขตของศาลซึ่งไดสั่งขัง
ผูตองหาไว พนักงานสอบสวนจะยื่นคํารองขอใหโอนการขังไปยังศาลในทองท่ีท่ีจะตองไปทําการ
สอบสวนนั้นก็ได เมื่อศาลที่สั่งขังไวเห็นเปนการสมควรก็ใหสั่งโอนไป 

 คน 
 มาตรา 92 หามมิใหคนในที่รโหฐานโดยไมมีหมายคน เวนแตพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
เปนผูคน และในกรณีตอไปนี้ 

(1)  เมื่อมีเสียงรองใหชวยมาจากขางในที่รโหฐาน 
(2)  เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหนากําลังกระทําลงในที่รโหฐาน 
(3)  เมื่อบุคคลที่ไดกระทําความผิดซึ่งหนาขณะที่ถูกไลจับหนีเขาไปหรือมีเหตุอันแนนแฟน             

ควรสงสัยวาไดเขาไปซุกซอนตัวอยูในที่รโหฐานนั้น 
(4) เมื่อมีความสงสัยตามสมควรวาสิ่งของที่ไดมาโดยการกระทําผิดไดซอนหรืออยูในนั้น 

ประกอบทั้ง ตองมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาไดสิ่งของนั้นจะถูกโอนยาย
เสียกอน 

(5) เมื่อท่ีรโหฐานนั้นผูจะตองถูกจับเปนเจาบาน และการจับนั้นมีหมายจับหรอืจับตามมาตรา 78 
 เมื่อพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญคนดวยตนเองไมตองมีหมายคนก็ได แตตอง
เปนในกรณีท่ีอาจออกหมายคนหรือคนไดตามประมวลกฎหมายนี้ 



มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 

168 ภาคผนวก ง  คูมือการปฏิบัติงานของนายตรวจชั่งตวงวัด 

 มาตรา 93 หามมิใหทําการคนบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เวนแตพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจเปนผูคนในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใชในการ
กระทําความผิดหรือซึ่งไดมาโดยการกระทําความผิด หรือซึ่งมีไวเปนความผิด 
 มาตรา 94 ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ทําการคนในที่รโหฐาน สั่งเจาของหรือคน             
อยูในนั้นหรือผูรักษาสถานที่ซึ่งจะคน ใหยอมใหเขาไปโดยมิหวงหามอีกทั้งใหความสะดวกตามสมควร
ทุกประการในอันที่จะจัดการตามหมาย ท้ังนี้ใหพนักงานผูนั้นแสดงหมายหรือถาคนไดโดยไมตอง                
มีหมายก็ใหแสดงนามและตําแหนง 
 ถาบุคคลดังกลาวในวรรคตนมิยอมใหเขาไป เจาพนักงานมีอํานาจใชกําลังเพื่อเขาไปในกรณี
จําเปน จะเปดหรือทําลายประตูบาน ประตูเรือน หนาตาง รั้ว หรือสิ่งกีดขวางอยางอื่นทํานองเดียวกัน             
นั้นก็ได 
 มาตรา 96 การคนในที่รโหฐานตองกระทําระหวางพระอาทิตยข้ึนและตก มีขอยกเวนดังนี้ 

(1) เมื่อลงมือคนแตในเวลากลางวัน ถายังไมเสร็จจะคนตอไปในเวลากลางคืนก็ได 
(2) ในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติใหคนไดเปนพิเศษ จะทําการคน          

ในเวลากลางคืนก็ได 
(3) การคนเพื่อจับผูดุรายหรือผูรายสําคัญจะทําในเวลากลางคืนก็ได แตตองมีอนุญาตพิเศษ                

จากอธิบดีกรมตํารวจ หรือขาหลวงประจําจังหวัด เพื่อการคนในจังหวัดนั้น สวนหัวหนาในการคนนั้น
ตองเปนนายอําเภอหรือนายตํารวจซึ่งมียศตั้งแตช้ันนายรอยตํารวจตรีข้ึนไป 

การปลอยชั่วคราว 
มาตรา 114 เมื่อจะปลอยช่ัวคราวโดยใหมีประกันและหลักประกันดวย กอนปลอยตัวไป                 

ใหผูรองขอประกันจัดหาหลักประกันมาดั่งตองการ 
หลักประกันมี 3 ชนิด คือ 
(1) มีเงินสดมาวาง 
(2) มีหลักทรัพยอื่นมาวาง 
(3) มีบุคคลมาเปนหลักประกัน โดยแสดงหลักทรัพย 
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 ความผิดและบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติความผิดและบทกําหนดโทษไวใน
มาตรา 66-88 และบัญญัติเรื่องการเปรียบเทียบปรับและการปลอยช่ัวคราวไวในมาตรา 89-91 โดยให
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย สําหรับความผิดท่ีเกิดในกรุงเทพมหานครและผูวาราชการจังหวัดหรือ         
ผูซึ่งผูวาราชการมอบหมายสําหรับความผิดท่ีเกิดในจังหวัดอื่นมีอํานาจเปรียบเทียบสําหรับความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือท่ีมีโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ ถาผูมีอํานาจเปรียบเทียบขางตนเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษจําคุก หรือไมควร        
ถูกฟองรอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.    ความผิดที่เปรียบเทียบได 

ลําดับที่ ฐานความผิด บทกําหนดโทษ 
1 

 
มาตรา 9 ใชเครื่องช่ังตวงวัดอืน่นอกจากที่กฎหมาย
กําหนด 

มาตรา 66 ปรับไมเกิน 5,000 บาท 
 

2 
 

 

มาตรา 10 ใชมาตราชั่งตวงวัด หรือทําการชั่งตวงวัด 
ในการซื้อขายหรือจําหนายสนิคาโดยไมปฏิบัติตาม
ประกาศของรัฐมนตรี 

มาตรา 67 ปรับไมเกิน 5,000 บาท 
 
 

มาตรา 18 ไมยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจภายใน 15 วัน นับแตวันทราบการสูญ
หายหรอืถูกทําลาย 

มาตรา 19 ไมแสดงหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ 
หรือใบแทนไวในที่เปดเผย 
มาตรา 50 ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 
วันนับแตวันทราบการสูญหายหรอืถูกทําลาย 

3 
 
 
 
 

 

มาตรา 51 ไมแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนไวท่ีเปดเผย 

มาตรา 69 ปรับไมเกิน 1,000 บาท 
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา 21 ผูประกอบธุรกิจไมประกอบธุรกิจให
ถูกตองตามหลกัเกณฑท่ีกําหนดกฎกระทรวง 
มาตรา 24 ผูประกอบธุรกิจในการขายทําการขายหรือ
จําหนายเครื่องชั่งตวงวัดท่ีไมมีการใหคํารับรองหรือคํา
รับรองสิ้นอายุเวนที่มีการกําหนดยกเวน 
มาตรา 25 ผูใดใชเครื่องช่ังตวงวัดท่ีไมมีการใหคํา
รับรองหรอืคํารับรองสิ้นอายุในการซื้อขายหรือ
แลกเปลี่ยนสินคากับผูอื่น หรือการใหบริการชั่ง ตวง 
วัด หรอืการใชเพื่อประโยชนในการคํานวณ
คาตอบแทน คาภาษีอากร และคาธรรมเนียม 

ผูใดไมปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรี 
เรื่อง กําหนดขอปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องช่ังตวงวัด
เพื่อใหผูใชเครื่องช่ังตวงวัดถอืปฏิบัติ 
มาตรา 28 ผูผลติ ผูนําเขา ผูขาย ผูซอมแซมเครื่องช่ัง
ตวงวัดหรือผูใหบริการ ไมแจงการเปลี่ยนแปลงหรอื
การประกอบกิจการสําหรับสถานที่หรือสํานกังาน
นั้นๆ ทุกแหง 

มาตรา 70 จําคุกไมเกิน 6 เดือน 
หรือปรับไมเกนิ 20,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

มาตรา 22 ผูประกอบธุรกิจในการใหบริการช่ังตวงวัด 
ไมออกหนงัสือแสดงผลการชั่งตวงวัดใหแกผูขอรับ
บริการ 

มาตรา 71 ปรับไมเกิน 5,000 บาท 
 
 

6 มาตรา 27 ไมแจงการเคลื่อนยายเครื่องช่ังตวงวัด           
ชนิดติดตรงึอยูกับที่ภายใน 15 วันนับแตวันทีต่ิดตั้งเสร็จ
เพื่อใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบความเที่ยง           
ของเครื่องช่ังตวงวัดนั้นใหม 
 

มาตรา 73 ปรับไมเกิน 10,000 บาท 
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ลําดับที่ ฐานความผิด บทกําหนดโทษ 
7 
 
 
 
 
 

มาตรา 25 ผูใดใชหรือมีเครื่องช่ังตวงวัดเพือ่ใชในการ
ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินคาหรือการใหบริการหรอื
การใชเพื่อประโยชนในการคํานวณคาตอบแทน             
คาภาษีอากร และคาธรรมเนยีม โดยรูวาเครื่องชัง่ตวงวัด
นั้นมีความเที่ยงผิดเกินอัตราเผือ่เหลอืเผื่อขาด       
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 79 จําคุกไมเกิน 6 เดือน 
หรือปรับไมเกนิ 20,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

8 
 
 
 

มาตรา 34 ผูประกอบธุรกิจในการผลิต นําเขา ขายหรือ
ซอมเครื่องช่ังตวงวัดไมนําเครือ่งช่ังตวงวัดมาให
พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบเพื่อใหคํารับรองภายใน
เวลาที่กําหนด 

มาตรา 81 จําคุกไมเกิน 6 เดือน 
หรือปรับไมเกนิ 20,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

9 มาตรา 58 ไมอํานวยความสะดวกตามสมควร              
แกนายตรวจชั่งตวงวัด ซึ่งปฏิบัติการตามหนาท่ี 

มาตรา 82 ปรับไมเกิน 5,000 บาท 

10 มาตรา 62 ผูบรรจุใดฝาฝนประกาศของรัฐมนตรี             
ท่ีกําหนดชนิดของสินคาหีบหอท่ีตองแสดงปริมาณ
หรือบรรจุสินคาตามปริมาณที่กําหนด 

มาตรา 83 จําคุกไมเกิน 6 เดือน 
หรือปรับไมเกนิ 20,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

11 มาตรา 85 ผูใดขายหรือจําหนายหรอืมีไวเพือ่ขายหรือ
จําหนายซึ่งสินคาหีบหอท่ีแสดงปริมาณไวโดยรูวา
ปริมาณของสินคาท่ีบรรจุในหีบหอไมถูกตองตามที่
แสดงไว ซึ่งนาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรอื
ประชาชน 

มาตรา 85 จําคุกไมเกิน 6 เดือน 
หรือ ปรับไมเกนิ 20,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

12 มาตรา 62 (1) ผูขายหรือมีไวเพือ่ขายสินคาหีบหอ          
ไมแสดงปริมาณของสินคาหีบหอ 
มาตรา 64 วรรคหนึ่ง ไมแสดงปริมาณของสินคาตาม
มาตราชั่งตวงวดัตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งสินคาหีบหอ
ท่ีนําเขาในราชอาณาจักรที่แสดงปริมาณของสินคาตาม
มาตราชั่งตวงวดัของตางประเทศ 

มาตรา 86 ปรับไมเกิน 5,000 บาท 
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ลําดับที่ ฐานความผิด บทกําหนดโทษ 
13 

 
 
 
 
 
 

 

มาตรา 64 ผูนําเขาผูใดนําบรรดาสินคาหีบหอเขามาใน
ราชอาณาจักรที่แสดงปริมาณของสินคาตามมาตราชั่ง
ตวงวัดของตางประเทศ โดยไมปฏิบัติตามวิธีการแสดง
ปริมาณของสินคาและอัตราเปรียบเทียบที่รัฐมนตรี
กําหนด 
          ผูนําเขาไมปฏิบัติตามวิธีการหรอืเงื่อนไขที่
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเกี่ยวกับการแสดง 
ปริมาณของสินคาท่ีนําเขามาในราชอาณาจักร 

มาตรา 87 ปรับไมเกิน 5,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

14 มาตรา 88 กรณีท่ีผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล  
ผูท่ีเปนกรรมการผูจัดการ ผูจดัการหรอืผูแทนของนิติ
บุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิด
นั้นๆ ดวย 

ผูกระทําความผิดตองรับโทษ
ตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิด
นั้นๆ อีกฐานความผิดหนึ่งดวย 

 
2. ความผิดที่เปรียบเทียบไมได มีดังนี้ 
  2.1 มาตรา 68 มาตรา 72 มาตรา 77 มาตรา 78 มาตรา 80 มาตรา 84 และมาตรา 88 กําหนดโทษ           
จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  2.2 มาตรา 74 มาตรา 76 และมาตรา 88 กําหนดใหจําคุกไมเกิน 7 ป และปรับไมเกิน 280,000 บาท 
  2.3 มาตรา 75 มาตรา 76 และมาตรา 88 กําหนดโทษจําคุกไมเกิน 3 ป และปรับไมเกิน 
120,000 บาท 
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การเปรียบเทียบปรับและการปลอยชั่วคราว 
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 

  
 มาตรา 89 ถาเจาพนักงานตอไปนี้เห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก หรือไมควร              
ถูกฟองรองสําหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน          
หกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ใหมีอํานาจเปรียบเทียบ ดังนี้ 

(1) อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย สําหรับความผิดท่ีเกิดในกรุงเทพมหานคร 
(2) ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิดท่ีเกิด               

ในจังหวัดอื่นเมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่
เปรียบเทียบใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหดําเนินคดีตอไป 
 มาตรา 90 ในกรณีท่ีนายตรวจชั่งตวงวัดเปนผูจับกุมผูตองหาในความผิดท่ีเปรียบไดตาม          
พระราชบัญญัตินี้ และผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบ ถาผูตองหาหรือผูมีประโยชนเกี่ยวของรองขอ 
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย หรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายแลวแต
กรณี จะปลอยผูตองหาชั่วคราวในระหวางรอการเปรียบเทียบหรือรอการชําระเงินคาปรับโดยมีประกัน
หรือมีประกันและหลักประกันก็ได ท้ังใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา             
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 นายตรวจชั่งตวงวัดเมื่อไดพบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และมีการจับกุม
ผูกระทําผิดใหผูจับกุมจัดทําบันทึกการจับกุม ซึ่งอาจใชแบบตามตัวอยางที่แนบ 1. และกรณีท่ีเปน
ความผิดท่ีเปรียบเทียบได นายตรวจชั่งตวงวัดตองนําตัวผูตองหามาสงใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ
พิจารณาดําเนินการตอไป 
 ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับตองสอบถามผูตองหาวาไดกระทําผิดจริงและยินยอมชําระคาปรับ
หรือไมหากผูตองหายินยอมชําระคาปรับ ก็ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับแจงอัตราคาปรับ เพื่อให
ผูตองหาชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบ ภายใน 30 วันนับแตวันที่เปรียบเทียบ ท้ังนี้ผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบจะตองจัดทําบันทึกการเปรียบเทียบปรับซึ่งอาจใชแบบตามตัวอยางที่แนบ 2. ดวย และเมื่อ   
ไดชําระคาปรับแลวใหถือวาคดีอาญาเปนอันเลิกกัน ตามมาตรา 37(4) ซึ่งสิทธินําคดีอาญาฟองยอม          
ระงับไป ตามมาตรา 39 (3) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 มาตรา 37 คดีอาญาเลิกกันได ดังตอไปนี้ 
 (1) ............................................................................................................................................. 
 (2) ............................................................................................................................................. 
 (3) ............................................................................................................................................. 
 (4) ในคดีซึ่งเปรียบเทียบไดตามกฎหมายอื่น เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบ
ของพนักงานเจาหนาท่ีแลว 
 มาตรา 39 สิทธินําคดีอาญามาฟองยอมระงับไป ดังตอไปนี้ 
 (1) ............................................................................................................................................. 
 (2) ............................................................................................................................................. 
 (3) เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา 37 
 (4) ............................................................................................................................................. 
 (5) ............................................................................................................................................. 
 (6) ............................................................................................................................................. 
 (7) ............................................................................................................................................. 

กรณีท่ีผูตองหายินยอมชําระเงินคาปรับตามที่เปรียบเทียบแตไมสามารถชําระเงินคาปรับได           
ในวันที่เปรียบเทียบ และประสงคจะชําระเงินคาปรับในวันอื่น (ภายใน 30 วัน นับแตวันที่เปรียบเทียบ) 
เมื่อผูตองหายื่นคํารองขอใหปลอยช่ัวคราวซึ่งอาจใชแบบตามตัวอยางที่ 3. กอนปลอยตัวผูตองหาไป            
ผูมีอํานาจเปรียบเทียบจะตองใหผูตองหาทําสัญญาประกันพรอมหลักประกัน ท้ังนี้ หลักประกันจะตอง
เปนไปตามมาตรา 114 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน
กําหนดเวลา 30 วันนับแตวันเปรียบเทียบ ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับสงเรื่องใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดีตอไป 
 มาตรา 91 ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผู ใดกระทําความผิดที่ เปรียบเทียบไดตาม
พระราชบัญญัตินี้ และผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดี
มอบหมาย หรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมอบหมายแลวแตกรณี ภายในเจ็ดวัน   
นับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบและใหนํามาตรา 90 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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 บทบัญญัติมาตรานี้เปนกรณีท่ีเจาหนาท่ีตํารวจพบวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ดวยตนเอง ซึ่งผูกระทําความผิดใหสารภาพและยินยอมใหเจาหนาท่ีตํารวจ
เปรียบเทียบในลักษณะดังกลาวนี้กฎหมายบังคับใหเจาหนาท่ีตํารวจตองสงเรื่องใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมาย สําหรับความผิดท่ีเกิดในกรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดมอบหมายสําหรับความผิดท่ีเกิดในจังหวัดอื่นภายในกําหนด 7 วัน นับแตวันที่ผูกระทําความผิด
ยินยอมใหเปรียบเทียบ เพื่อใหผูมีอํานาจดําเนินการเปรียบเทียบผูกระทําความผิดตอไป 
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เอกสารสรุปคําบรรยาย 
 
 ดังท่ีไดทราบแลววา พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ไดมีการแกไขเพิ่มเติม บทบัญญัติ          
ของกฎหมายโดยใหอํานาจอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดมอบหมายทําการเปรียบเทียบผูกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. นี้ ไดเองในบางความผิด โดยไมตอง
สงพนักงานสอบสวนรวมทั้งไดกําหนดใหนายตรวจชั่งตวงวัดเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา (ซึ่งบัญญัติไวในมาตรา 60) และเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา เพื่อประโยชนในการจับกุมปราบปรามผูกระทําความผิดกฎหมายฉบับนี้ (ซึ่งบัญญัติ
ไวในมาตรา 61)  
 การท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจไวเชนนี้ ก็หมายความวาตอไปนี้นายตรวจชั่งตวงวัดยอม             
มีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับเจาหนาท่ีตํารวจทุกประการ ซึ่งจะแตกตางกับกฎหมายเดิมท่ีไมไดใหอํานาจไว 
สวนการใชอํานาจตามที่กฎหมายใหไวจะตองดําเนินการอยางไรนั้นตาม พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 
ไมไดกําหนดไวโดยตรง ดังนั้นจึงตองนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในสวนที่เกี่ยวของ             
มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 แตกอนที่จะกลาวถึงหลักเกณฑการปฏิบัติกรณีท่ีมีผูกระทําความผิดตามกฎหมายนี้เกิดข้ึน          
เราก็ควรจะตองทราบกฎหมายหลักของประเทศ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540          
ซึ่งการกําหนดหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา         
ในการที่จะดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดกอน โดยมีมาตราที่สําคัญๆ ดังนี้ 
 มาตรา 6 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือ
ขอบังคับขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินี้เปนอันใชบังคับมิได  
 มาตรา 26  การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  
 มาตรา 28  วรรคสอง บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถ          
ยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได  
 มาตรา 29  วรรคหนึ่ง การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํา
มิได เวนแตโดยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาท่ี
จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได  
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 มาตรา 31  วรรคสอง การจับ คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคล หรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิ 
และเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
 มาตรา 33 ในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวา ผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด  
 กอนมีคดีพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้น
เหมือนเปนผูกระทําความผิดมิได  
 มาตรา 35 บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหะสถาน บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะ          
อยูอาศัยและครอบครองเคหะสถานโดยปกติสุข การเขาไปในเคหะสถานโดยปราศจากความยินยอม          
ของผูครอบครองหรือการตรวจคนเคหะสถานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ         
แหงกฎหมาย  
 มาตรา 237 ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใดจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมาย 
ของศาลหรือผูนั้นไดกระทําความผิดซึ่งหนาหรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นไดโดยไมมีหมายตามที่กฎหมาย
บัญญัติ โดยผูถูกจับจะตองไดรับการแจงขอกลาวหา และรายละเอียดแหงการจับโดยไมชักชาจะตอง
ไดรับโอกาสแจงใหญาติหรือผูซึ่งถูกจับไววางใจทราบในโอกาสแรกและผูถูกจับซึ่งยังถูกคุมอยูตองถูก
นําตัวไปศาลภายใน 48 ช่ัวโมง นับแตเวลาที่ผูถูกนําตัวไปถึงท่ีทําการของพนักงานสอบสวน  
 มาตรา 238 ในคดีอาญาการคนในท่ีรโหฐานจะกระทําไมได เวนแตจะมีคําสั่งหรือหมาย          
ของศาลหรือมีเหตุใหคนโดยไมตองมีคําสั่งหรือหมายของศาล ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 มาตราสําคัญที่เกี่ยวของก็คงจะมีเพียงเทานั้น ซึ่งจะเห็นไดวา กฎหมายรัฐธรรมนูญจะให
ความสําคัญกับเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนอยางมาก ดังนั้นในการดําเนินการใดๆ ในฐานะ          
เจาพนักงานตามกฎหมาย ก็ควรตองมีความระมัดระวังและปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเครงครัด 
เพื่อปองกันการถูกฟองคดี  
 ตอไปก็จะกลาวถึงหลักเกณฑ การปฏิบัติในเรื่องการจับ การคน การควบคุม การปลอย
ช่ัวคราว ซึ่งเรื่องเหลานี้เปนหัวใจสําคัญของการดําเนินการกรณีท่ีมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน โดย
หลักเกณฑตาง ๆ มีกําหนดไวตาม พ.ร.บ. มาตราชั่วตวงวัด พ.ศ. 2542 อยูแลวบางสวน โดยจะขอกลาวถึง
หลักเกณฑท่ีกําหนดไวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญาควบคูกันไป  

การจับ (มาตรา 78-86) 
 มาตรา 78 บัญญัติวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจะจับผูใดโดยไมมีหมายจับไมได          
แสดงวา โดยหลักการจับผูตองหาตองมีหมายจับเสมอ โดยผูมีอํานาจออกหมายจับ เปนไปตามมาตรา 58 



มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 

178 ภาคผนวก ง  คูมือการปฏิบัติงานของนายตรวจชั่งตวงวัด 

คือ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญหรือศาล แลวแตกรณีโดยการออกหมายจะออกโดย
พลการหรือโดยมีผูรองขอก็ได ถามีผูรองขอตองสอบใหปรากฏเหตุผลท่ีสมควรกอน สําหรับเหตุท่ี          
จะออกหมายจับเปนไปตามมาตรา 66 ซึ่งมี 4 กรณี คือ  

1. เมื่อผูตองหาซึ่งถูกสงสัยโดยมีเหตุอันควรหรือจําเลยเปนผูไมมีท่ีอยูเปนหลักแหลง  
2. เมื่อความผิดท่ีผูตองหาถูกสงสัยโดยมีเหตุอันควรหรือท่ีจําเลยถูกฟองมีอัตราโทษอยางสูง

ตั้งแต 3 ปข้ึนไป  
3. เมื่อผูตองหาหรือจําเลย ซึ่งไมไดถูกควบคุมหรือขังอยูไมมาตามหมายเรียกหรือตามนัด 

โดยไมมีขอแกตัวอันควรก็ดี ไดหนีไปก็ดี มีเหตุอันควรสงสัยวาจะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับ
พยานหลักฐานโดยทางตรงหรือทางออมก็ดี  

4. เมื่อผูตองหาหรือจําเลยซึ่งถูกปลอยช่ัวคราวมิสามารถทําสัญญาประกันใหจํานวน          
เงินสูงกวาเดิม หรือหาหลักประกันมาเพิ่มหรือใหดีกวาเดิม  

โดยหมายจับนี้ใชไดเรื่อยไปจนกวาจะจับได เวนแตความผิดนั้นจะขาดอายุความหรือถอน
หมายคืน สวนแบบของหมายจับไดขอตัวอยางจากตํารวจมาแลวและไดแนบไวในเอกสารประกอบ          
คําบรรยาย  

แตมาตรา 78 ก็มีขอยกเวนใหจับโดยไมตองมีหมายจับไดในกรณี ดังนี้  
1. เมื่อบุคคลนั้นไดกระทําความผิดซึ่งหนา ดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 80  
 ความผิดซึ่งหนา หมายความถึง ความผิดซึ่งเห็นกําลังกระทําหรือพบในอาการใด ซึ่งแทบ

จะไมมีความสงสัยเลยวา เขาไดกระทําความผิดมาแลวสด ๆ  
2. เมื่อพบบุคคลนั้นกําลังพยายามกระทําความผิดหรือพบโดยพฤติการณอันควรสงสัยวา          

ผูนั้นจะกระทําความผิดโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอื่นอันสามารถอาจใชในการกระทําความผิด  
3. เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาผูนั้นไดกระทําความผิดมาแลวจะหลบหนี 
4. เมื่อมีผูขอใหจับโดยแจงวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิด และแจงดวยวาไดรองทุกขไว 

ตามระเบียบแลว 
5. ในกรณีท่ีพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญเปนผูจับเอง สามารถจับไดโดย                

ไมตองมีหมายจับ แตการจับนั้นจะตองมีเหตุใหออกหมายจับได หรือจับโดยไมตองมีหมายตามมาตรา 
78(1)-(4)  

6. ถาบุคคลที่ถูกจับตามหมายหลบหนี หรือมีผูชวยใหหนีไปได เจาพนักงานผูจับมีอํานาจ
ติดตามจับกุมผูนั้นโดยไมตองมีหมายอีก ตามมาตรา 65 
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 ขอจํากัดในการจับ  
ในการจับกุมผูตองหากฎหมายไดกําหนดขอบเขตเกี่ยวกับพื้นที่และสถานที่ ท่ีจะจับกุม

ผูกระทําความผิดดังนี้  
1. ขอจํากัดในเรื่องเขตอํานาจของเจาพนักงาน ถาเปนพนักงานปกครองจะตองจับภายใน

เขตท่ีตนมีอํานาจดูแลพื้นที่เทานั้น ตํารวจมีอํานาจจับไดท่ัวราชอาณาจักร ท้ังในและนอกเวลาปฏิบัติ
หนาท่ี สวนนายตรวจชั่งตวงวัด แมไมมีกฎหมายกําหนดไวก็ควรท่ีจะจับกุมผูกระทําความผิดในเขตพื้นที่
ท่ีตนดูแลเทานั้น  

2. ขอจํากัดสถานที่ การจับบุคคลไมวาจะมีหมายจับหรือจับไดโดยไมมีหมายหามมิให         
จับในสถานที่ตอไปนี้ (ม.81) 
  2.1 ในที่รโหฐาน เวนแตจะไดทําตามประมวลกฎหมายนี้ อันวาดวยการคนในที่รโหฐาน        
คําวา ท่ีรโหฐาน หมายถึง สถานที่ใดๆ ท่ีไมใชสถานที่ท่ีเปนที่สาธารณะสถาน สวนคําวา สาธารณะสถาน
คือสถานที่ใดๆ ท่ีบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได  
  2.2 ในพระราชวังหรือในที่ซึ่งพระมหากษัตริย พระมเหสีหรือผูสําเร็จราชการแทน
พระองคประทับหรืออยูนอกจากไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  

วิธีปฏิบัติในการจับ  
1. กอนจับตองแสดงตัว คือ แสดงบัตรเจาพนักงาน (บัตรนายตรวจชั่งตวงวัด)  
2. ในการจับ เจาพนักงานหรือราษฎร ซึ่งทําการจับตองแจงแกผูท่ีจับนั้นวา เขาตองถูกจับ

และสั่งใหผูถูกจับไปยังท่ีทําการของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจพรอมดวยผูจับ ถาจําเปนก็ใหจับตัว
ไป (มาตรา 83 วรรคแรก)  

 เปนดุลพินิจของผูจับที่จะตองเลือกใชวิธีใหเหมาะสมแกพฤติการณวาจะปฏิเสธอยางไร
จึงเหมาะสม  

3. ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับกุมหรือหลบหนีหรือพยายามจะ
หลบหนี ผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือความปองกันทั้งหลายเทาท่ีเหมาะสมแกพฤติการณแหงเรื่อง           
ในการจับนั้น (83 วรรคแรก)  

4. เจาพนักงานหรือราษฎรผูทําการจับตองเอาตัวผูถูกจับไปยังท่ีทําการของพนักงาน              
ฝายปกครองหรือตรวจโดยทันที และเมื่อถึงท่ีนั้นแลว ถามีหมายจับก็ใหเอาออกอานใหผูถูกจับฟงท้ังให
แจงเหตุท่ีจับนั้นดวย (84 วรรคแรก) 

5. พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจผูรับตัวผูถูกจับไว มีหนาท่ีตองแจงแกผูถูกจับถึงสิทธิ
ตามกฎหมาย กลาวคือ  
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มาตรา 7 ทวิ ผูถูกจับหรือผูตองหาที่ถูกควบคุมหรือจับมีสิทธิดังตอไปนี้  
(1) พบและปรึกษาผูท่ีจะเปนทนายสองตอสอง  
(2) ไดรับการเยี่ยมตามสมควร 
(3) ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย  
ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งรับมอบตัวผูถูกจับหรือผูตองหามีหนาท่ีแจงใหผูถูกจับ

หรือผูตองหานั้นทราบถึงสทิธิตามวรรคหนึ่ง 
6. พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ซึ่งเปนผูนําผูถูกจับมาสงนั้น จะควบคุมผูถูกจับไวหรือ

ปลอยช่ัวคราวก็ได เมื่อจับโดยมีหมายใหรายงานตอไปยังเจาหนาท่ี ซึ่งออกหมายนั้น ถาเจาหนาท่ีซึ่ง       
ออกหมายตองการตัวก็ใหจัดสงผูถูกสงจับไปให (มาตรา 84 วรรคสอง) 

7. เจาพนักงานผูจับหรือรับตัวผูถูกจับไวมีอํานาจคนผูตองหาและยึดสิ่งของตางๆ ท่ีอาจ           
ใชเปนพยานหลักฐานได (มาตรา 85 วรรคแรก)  

การคนหาจะตองกระทําโดยสุภาพ ถาเปนผูหญิงตองใหหญิงอื่นเปนผูคน (มาตรา 85 วรรคสอง) 
สิ่งของใดที่ยึดไว เจาพนักงานมีอํานาจยึดไวจนกวาคดีจะถึงท่ีสุด เมื่อเสร็จแลวก็ใหคืน          

แกผูตองหา หรือแกผูอื่น ซึ่งมีสิทธิเรียกรองขอคืนสิ่งของนั้น เวนแตศาลจะสั่งเปนอยางอื่น (มาตรา 85 
วรรคทาย)   

8. เมื่อมีการจับตัวผูกระทาํความผิดตองบันทึกการจับกุมทุกครั้ง ตามแบบที่กําหนด  
 
 ขอสังเกต  

- เมื่อนายตรวจชั่งตวงวัดจับกุมผูกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. นี้ไดแลว หากเปนความผิด
ตาม พ.ร.บ. นี้มีโทษปรับสถานเดียว หรือท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 2 หมื่นบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ ซึ่งอยูในอํานาจเปรียบเทียบของอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด (มาตรา 89) ก็ใหนําตัวมา          
ท่ีสถานที่ท่ีกําหนดไวสําหรับการเปรียบเทียบปรับ เพื่อทําการปรับ ซึ่งแตละจังหวัดอาจกําหนดสถานที่
แตกตางกัน แลวแตผูวาราชการหรือผูไดรับมอบหมายกําหนด แตถาหากวาผูตองหาไมยินยอมเสียคาปรับ
หรือยินยอมแลวแตไมชําระคาปรับภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ตองนําตัวสงพนักงานสอบสวนดําเนินคดี
ตอไป นอกจากนี้สําหรับความผิดท่ีมีอัตราโทษสูงกวาท่ีกําหนดไวตามมาตรา 89 นี้ จะตองนําสงพนักงาน
สอบสวนดําเนินคดีท้ังสิ้น  

- นายตรวจชั่งตวงวัดไมมีอํานาจเปรียบเทียบปรับเอง จึงตองนําตัวผูตองหาสงไปยัง             
ผูมีอํานาจเปรียบเทียบทันที สอดคลองกับมาตรา 84 วรรคแรก เวนแตจะไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบ  
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 การควบคุมผูตองหา (มาตรา 86-87) 
 เมื่อจับตัวผูตองหาไดแลว ก็ตองมีการควบคุมตัวไว ซึ่งผูมีอํานาจควบคุมผูถูกจับ ไดแก 
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจโดยมีอํานาจควบคุมไวในระหวางสืบสวนและสอบสวน ซึ่งรวมถึง
นายตรวจชั่งตวงวัด มีอํานาจควบคุมเพื่อรอการเปรียบเทียบรอการชําระคาปรับ เพราะถาผูตองหาไมยอม
เสียคาปรับก็ตองสงใหตํารวจดําเนินคดี  

 วิธีการควบคุม (มาตรา 86) หามใชวิธีควบคุมผูถูกจับเกินกวาท่ีจําเปนเพื่อปองกันมิใหเขาหนี
เทานั้น อยางไรจึงจะเปนการเหมาะสมตองพิเคราะหดูพฤติการณความเหมาะสมเปนกรณีไปโดยคํานึง 
ถึงผูถูกจับวาเปนเด็ก คนชรา เปนหญิงหรือคนพิการ เปนตน 
 ฎีกา 889/2581 
 ฎีกา 744/2581 

 ระยะเวลาในการควบคุม (มาตรา 87)  
1. การควบคุมตัว สามารถทําไดเทาท่ีจําเปนตามพฤติการณ แหงคดี ควรสังเกตวา เมื่อความ

จําเปนตามพฤติการณแหงคดีหมดสิ้นไป แมระยะเวลาควบคุมจะมีเหลืออยูก็ควบคุมไมได  
2. ในกรณีความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ           

จะควบคุมผูถูกจับไวไดเทาเวลาที่จะถามคําใหการ และที่จะรูตัววาเปนใคร ท่ีอยูของเขาอยูท่ีไหนเทานั้น 
เวนเสียแตวาเจาพนักงานเห็นวาถาปลอยจะหลบหนีไป 

3. ในกรณีความผิดสูงกวาความผิดลหุโทษ กฎหมายหามมิใหควบคุมผูถูกควบคุมจับไว        
เกินกวา 48 ช่ัวโมง นับแตเวลาที่ผูถูกจับมาถึงท่ีทําการของพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจแตมิใหนับ
เวลาเดินทางตามปกติท่ีนําตัวผูถูกจับมาศาล รวมเขาในกําหนดเวลา 48 ช่ัวโมงนั้น ดวยในกรณีท่ีมีเหตุ
จําเปนเพื่อทําการสอบสวนหรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นจะยืดเวลาเกินกวา 48 ช่ัวโมงก็ได เทาเหตุจําเปน          
แตไมใหเกิน 7 วัน หากมีความจําเปนตองควบคุมไวนานกวานี้ตองรองขอตอศาลใหสั่งขังตอไป 

ขอสังเกตในเรื่องการควบคุมผูถูกจับนี้ แมวานายตรวจชั่งตวงวัดจะมีอํานาจควบคุมตัวได
แตเนื่องจากสํานักงานชั่งตวงวัดไมมีสถานที่ควบคุมตัว ประกอบกับเปนเรื่องยุงยากพอสมควร ซึ่งนายตรวจ
ช่ังตวงวัด คงไมมีความชํานาญ ดังนั้น หากจะตองทําการควบคุมตัวผูถูกจับไปสงมอบใหพนักงานสอบสวน 
เพื่อควบคุมตอไป จนกวาในอนาคตจะมีการกําหนดวิธีปฏิบัติในเรื่องนี้โดยชัดเจน 
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การปลอยชั่วคราว (มาตรา 106-119) 
 ในเรื่องนี้มีกําหนดไวตาม ป.วิอาญา มาตรา 106-119 แตตาม พ.ร.บ. มาตรา ช่ังตวงวัด พ.ศ. 2542           
ไดมีบทบัญญัติไวโดยเฉพาะในมาตรา 90 
 มาตรา 90 ในกรณีท่ีนายตรวจชั่งตวงวัดเปนผูจับกุมผูตองหาในความผิดท่ีเปรียบเทียบไดตาม
พระราชบัญญัตินี้ และผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบ ถาผูตองหาหรือผูมีประโยชนเกี่ยวของรองขอ 
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย                 
แลวแตกรณี จะปลอยผูตองหาชั่วคราว ในระหวางรอการเปรียบเทียบหรือรอการชําระเงินคาปรับ โดยมี
ประกันหรือมีประกันและหลักประกันก็ได ท้ังนี้ ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 
 โดยขอแยกทําความเขาใจเปนประเด็นๆ สําคัญ ดังนี้ 
 ประเด็นแรก ผูท่ีจะมีอํานาจรองขอปลอยช่ัวคราว กฎหมายไดกําหนดไวมีอยู 2 ประเภท คือ  

1. ตัวผูตองหาเอง  
2. ผูมีประโยชนเกี่ยวของ หมายถึง ญาติพี่นอง บิดามารดา บุตร ภริยา นายจาง ผูบังคับบัญชา

หรือทนายความ 
ประเด็นที่สอง ผูมีอํานาจปลอยช่ัวคราวกฎหมายไดกําหนดใหบุคคลตอไปนี้มีอํานาจปลอย

ช่ัวคราว คือ  
1. กรณีท่ีเปนความผิดท่ีเปรียบเทียบได ตาม พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 มาตรา 89           

ผูมีอํานาจ ไดแก 
1.1 อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย สําหรับความผิดเกิดในเขตกรุงเทพมหานคร  
1.2 ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายสําหรับความผิดเกิด         

ในตางจังหวัด  
2. กรณีความผิดท่ีไมอาจเปรียบเทียบไดตาม พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 ผูมีอํานาจ 

คือ เจาพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ 
ประเด็นที่สาม การปลอยช่ัวคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามี 3 วิธี คือ 
1. โดยไมตองมีประกัน 
2. โดยมีประกัน 
3. โดยมีประกันและหลักประกัน 
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แตกรณีตาม พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 มีเพียง 2 วิธี (มาตรา 90) คือ  
1. โดยมีประกัน (มีสัญญาวา ผูตองหาจะมาพบเมื่อถูกเรียกหรือตามนัดถาไมมาตองเสีย

คาปรับตามที่กําหนดไวในสัญญา)  
2. โดยมีประกันและหลักประกัน (นอกจากมีสัญญาประกันแลว ตองมีหลักทรัพยมาวาง 

เปนประกันดวย) 
- หลักประกันมี 3 ชนิด คือ 1. มีเงินสดมาวาง 2. มีหลักทรัพยอื่นมาวาง 3. มีบุคคลมา

เปนหลักประกันโดยแสดงหลักทรัพย (ม.114) 
- ในกรณีท่ีใชหลักประกันเปนเงินสด ใหใชเงินตราในรัฐบาลไทยเทานั้น  
- ในกรณีท่ีมีหลักประกันอยางอื่นมาวาง เชน หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ โดยเฉพาะ

โฉนดที่ดิน หนังสือ นส.3 ก ตั๋วเงินที่ธนาคารรับรองแลว แคชเชียรเช็ค บัญชีเงินฝาก ของผูท่ีจะประกัน
ซึ่งมีเงินอยูตามจํานวนที่กําหนด เปนตน 

- กรณีบุคคลมาเปนหลักประกันโดยแสดงหลักทรัพยใหพิจารณาหลักฐานตางๆ 
ประกอบ เชน ตําแหนง อาชีพ การงาน หนาท่ี ฐานะ หรือช่ือเสียงท่ีเปนที่เช่ือถือได เปนตน  

- ในการพิจารณาหลักประกันจะตองพิจารณาถึงความสมบูรณของหลักฐานที่นํามา
ประกอบดวย ดังนี้ 

(1) ผูยื่นรองขอประกันจะตองมีบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานที่ทางราชการ
ออกใหนํามาแสดง 

(2) ผูยื่นรองขอประกันซึ่งมีคูสมรสตามกฎหมาย ตองมีหนังสือใหความยินยอมของ        
คูสมรสมาแสดงในการทําสัญญาประกันดวย  

 ประเด็นที่สี่ เมื่อไดรับคํารองขอปลอยช่ัวคราวใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือ             
ผูวาราชการจังหวัดหรือผูวาราชการจังหวัดมอบหมายแลวแตกรณี รับพิจารณาและสั่งการโดยอาศัย
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้  

1. ความหนักเบาแหงขอหา 
2. พยานหลักฐานที่นํามาสืบแลวมีเพียงใด  
3. พฤติการณตางๆ แหงคดีเปนอยางไร เชน เปนการกระทําความผิดครั้งแรก หรือผูกระทํา

ความผิดเปนผูเยาว เปนตน 
4. เชื่อถือผูรองขอประกันหรือหลักประกันไดเพียงใด  
5. ผูตองหานาจะหลบหนีหรือไม 
6. ภัยอันตรายหรือความเสียหายท่ีเกิดจากการปลอยช่ัวคราวมีเพียงใดหรือไม  
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ประเด็นที่หา ในกรณีผิดสัญญาประกัน เมื่อผูตองหาหรือผูประกันไมปฏิบัติตามนัดของอธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย หรือผูวาราชการจังหวัด หรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายแลวแตกรณี 
ใหปฏิบัติดังนี้  

1. กรณีหลักประกันเปนเงินสดมาวาง ใหริบเงินประกันสงเปนรายไดแผนดิน และมีหนังสือ            
รองทุกขตอพนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับผูตองหาในความผิดท่ีขอประกันตัว (คดีหนีประกัน) 

2. กรณีหลักประกันเปนหลักทรัพยมาวาง หรือในกรณีอื่นการบังคับหลักประกันใหแจง          
ใหผูประกันชําระเงินตามจํานวนที่ประกันเสียกอนภายในกําหนดระยะเวลา 60 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียน เมื่อพนกําหนดแลวผูประกันยังไมนําเงินมาชําระใหสงเรื่องตอพนักงาน
อัยการดําเนินการฟอง  

ประเด็นที่หก การกําหนดวงเงินในการขอประกันใหอยูในดุลพินิจของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมาย ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายแตตองไมนอยกวาอัตราโทษขั้นต่ํา                 
ท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น  

ประเด็นที่เจ็ด การเก็บรักษาหลักทรัพยท่ีรับไวเปนหลักประกันใหอธิบดี หรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมาย ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดเก็บรักษาไว ดังนี้  

1. ในพื้นที่กรุงเทพมหานครใหเก็บรักษาไวท่ีกองคลัง  
2. ในจังหวัดอื่นใหอยูในความรับผิดชอบของผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการ

จังหวัดมอบหมาย  
 ประเด็นที่แปด สัญญาประกันยอมระงับสิ้นไปเมื่อ  

1. ผูเอาประกันขอถอนสัญญาประกันหรือขอถอนหลักประกันโดยยอมทําไดเมื่อผูทํา 
สัญญาประกันมอบตัวผูตองหาคืนตอผูมีอํานาจปลอยช่ัวคราว  

2. เมื่อคดีถึงท่ีสุด 
กรณีสัญญาประกันระงับสิ้นไป ใหผูมีอํานาจปลอยช่ัวคราวคืนหลักประกันแกผูท่ีควรรับไป

และใหมีหลักฐานในการสงมอบหลักประกันทรัพยคืนไวดวย  

การคน (มาตรา 91-105) 
 กรณีเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 91-105 และ พ.ร.บ. มาตรา          
ช่ังตวงวัด พ.ศ. 2542  มาตรา 52 โดยการคนแบงเปน 2 สวน คือ คนในที่รโหฐานและคนในที่สาธารณสถาน 
 สําหรับคําวา ท่ีรโหฐานและที่สาธารณสถาน คืออะไร ก็ไดพูดไปแลว 
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1. การคนในที่รโหฐาน 
- การคนในที่รโหฐานจะตองมีหมายคนเสมอ (มาตรา 92) ซึ่งผูมีอํานาจออกหมายคน

ไดแกศาลเทานั้น เปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 238 ซึ่งจะแตกตาง 
จากหมายจับที่ตองใหอํานาจพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญออกหมายจับได แตท้ังนี้มี
ขอยกเวน คือ จะคนในที่รโหฐาน โดยไมมีหมายคนก็ได แตตองใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 
รวมท้ังนายตรวจชั่งตวงวัดเปนผูคนและในกรณีตอไปนี้ (ม.92)  

1. เมื่อมีเสียงรองใหชวยมาจากขางในที่รโหฐาน 
2. เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหนากําลังกระทําลงในที่รโหฐาน 
3. เมื่อบุคคลที่ไดกระทําความผิด ซึ่งหนาท่ีขณะที่ถูกไลจับหนีเขาไปหรือมีเหตุ          

อันแนนแฟนควรสงสัยวาไดเขาไปซุกซอนตัวอยูในที่นั้น  
4. เมื่อความสงสัยตามสมควรวาสิ่งของที่ไดมาโดยกระทําผิดไดซอนหรืออยูในนั้น

ประกอบกับทั้งตองมีเหตุอันควรเชื่อวา เนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได สิ่งของนั้นจะถูก
โยกยายเสียกอน 

5. เมื่อท่ีรโหฐานนั้น ผูจะตองถูกจับเปนเจาบาน และการจับนั้นมีหมายจับ  
นอกจากนี้ยังมีขอยกเวนใหอํานาจนายตรวจชั่งตวงวัดโดยตรง ในการคนในที่รโหฐานได               

โดยไมตองมีหมาย ซึ่งบัญญัติไวตาม พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 มาตรา 52 คือ  
1. เขาไปในสถานที่ผลิต สถานที่ขายหรือสถานที่เก็บเครื่องชั่งตวงวัด หรือสินคาหีบหอ

ชนิดท่ีรัฐมนตรีกําหนดใหผูบรรจุ ตองปฏิบัติตามมาตรา 62 ในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบเครื่อง             
ช่ังตวงวัดหรือสินคาหีบหอนั้น 

2.  เขาไปในสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัดท่ีใชในกิจการดังระบุไว              
ในมาตรา 25 (เครื่องช่ังตวงวัดท่ีใชในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินคากับผูอื่น หรือการใหบริการ              
ช่ังตวงวัด หรือใชเพื่อประโยชนในการคํานวณคาตอบแทน คาภาษีอากร และคาธรรมเนียม) 

3. คนสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือท่ีเปนความผิดมาตรา 270 หรือมาตรา 271 แหงประมวลกฎหมายอาญา ในเวลา
ระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการงาน และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อไดวา              
หากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได จะมีการยักยาย ซุกซอน หรือทําลายเครื่องชั่งตวงวัด หรือสินคาหีบหอ   
ท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิด และการคนในเวลาดังกลาวขางตนยังไมแลวเสร็จจะกระทําตอไป          
ก็ได  
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4. ยึดหรืออายัดเครื่องช่ังตวงวัดหรือสินคาหีบหอท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิด             
ท่ีบัญญัติไวใน (3)  

 ในการปฏิบัติหนาท่ี (1) (2) (3) และ (4) นายตรวจชั่งตวงวัดจะนําขาราชการหรือลูกจาง          
ในสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาไปชวยปฏิบัติงานดวยก็ได  

- วิธีการคนในที่รโหฐานและวิธีปฏิบัติภายหลังการคนจะโดยมีหมายหรือไมก็ตาม  
1. ใหเจาพนักงานที่ทําการคนในที่รโหฐานสั่งเจาของหรือคนที่อยูในนั้นหรือผูรักษา

สถานที่ซึ่งจะคนใหยอมใหเขาไปโดยมิหวงหาม อีกทั้งใหความสะดวกตามสมควรทุกประการในอันที่ 
จะจัดการตามหมาย ท้ังนี้ ใหพนักงานผูนั้นแสดงหมาย หรือถาคนไดโดยไมตองมีหมายก็ใหแสดงนาม
และตําแหนง (บัตรนายตรวจชั่งตวงวัด)  

 ถาบุคคลดังกลาวในวรรคตนมิยินยอมใหเขาไป พนักงานมีอํานาจใชกําลังเพื่อเขาไป             
ในกรณีจําเปนจะเปดหรือทําลายประตูบาน ประตูเรือน หนาตาง รั้วหรือสิ่งขัดขวางอยางอื่นทํานอง
เดียวกันนั้นก็ได (ม.94)  

2. การคนในที่รโหฐานตองกระทําระหวางพระอาทิตยข้ึนและตก แตมีขอยกเวน           
ดังนี้ (ม.96)  

(1) เมื่อลงมือคนตั้งแตในเวลากลางวัน ถายังไมเสร็จจะคนตอไปในเวลากลางคืน          
ก็ได  

(2) ในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติใหคนในเวลากลางคืนก็ได  
3. ในกรณีคนโดยมีหมาย เจาพนักงานผูมีช่ือในหมายคน หรือผูรักษาการแทน เทานั้น          

มีอํานาจเปนหัวหนาไปจัดการใหเปนไปตามหมายนั้น (มาตรา 97)  
4. การคนในที่รโหฐานนั้นจะคนไดแตเฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ตองการคน

เทานั้น แตมีขอยกเวนดังนี้ (มาตรา 98)  
(1) ในกรณีท่ีคนหาสิ่งของโดยไมจํากัดสิ่ง เจาพนักงานผูคนมีอํานาจยึดสิ่งของใดๆ

ท่ีซึ่งนาจะใชเปนพยานหลักฐานเพื่อเปนประโยชนหรือยัดผูตองหาหรือจําเลย  
(2) เจาพนักงานซึ่งทําการคนมีอํานาจจับบุคคล หรือสิ่งของในที่คนนั้นไดเมื่อ               

มีหมายอีกตางหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหนา  
5. ในการคนนั้น เจาพนักงานตองพยายามมิใหมีการเสียหาย และการกระจัดกระจาย

เทาท่ีจะทําได (มาตรา 99)  
6. ถามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลไดเอาสิ่งของที่ตองการพบซุกซอนในรางกาย           

เจาพนักงานผูคนมีอํานาจคนตัวผูนั้น ดังบัญญัติไวตามมาตรา 85 (มาตรา 100)  
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7. สิ่งของซึ่งยึดไดในการคนใหหอหรือบรรจุหีบหอตีตราไว หรือใหทําเครื่องหมาย         
ไวเปนสําคัญ (มาตรา 101)  

8. การคนในที่รโหฐานนั้น กอนลงมือคนใหเจาพนักงานผูคนแสดงความบริสุทธิ์
เสียกอน และเทาท่ีสามารถจะทําไดใหคนตอหนาผูครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผูนั้น 
หรือถาหาบุคคลเชนกลาวนั้นไมได ก็ใหคนตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคน ซึ่งเจาพนักงานไดขอรอง
มาเปนพยาน 

 การคนที่อยูหรือสํานักงานของผูตองหา หรือจําเลย ซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยูให           
ทําตอหนาผูนั้น ถาผูนั้นไมสามารถหรือไมติดใจมากํากับจะตั้งผูแทนหรือใหพยานมากํากับก็ได             
ถาผูแทนหรือพยานไมมี ใหคนตอบุคคลในครอบครัวหรือตอหนาพยานดังกลาวในวรรคกอน  

 สิ่งของใดที่ยึดไดตองใหผูครอบครองสถานที่บุคคลในครอบครัวผูตองหา จําเลย 
ผูแทน หรือพยานดู เพื่อใหรับรองวาถูกตอง ถาบุคคลเชนกลาวนั้นรับรองหรือไมยอมรับรองก็ใหบันทึก
ไว (มาตรา 102)  

9. ใหเจาพนักงานผูคนบันทึกรายละเอียดแหงการคนและสิ่งของที่คนไดนั้น ตองทํา
บัญชีรายละเอียดไว  

 บันทึกการคนและบัญชีสิ่งของนั้นใหอานใหผูครอบครองสถานที่ บุคคลใน
ครอบครัว ผูตองหา จําเลย ผูแทน หรือพยานฟง แลวแตกรณี แลวใหผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองไว (มาตรา 103)  

10.  เจาพนักงานที่คนโดยมีหมาย ตองรีบสงบันทึก และบัญชีดังกลาวในมาตรากอน              
พรอมดวยสิ่งของที่ยึดมา ถาพอจะสงไดไปยังผูออกหมาย หรือเจาพนักงานอื่นตามที่กําหนดไวในหมาย  

 ในกรณีท่ีคนโดยไมมีหมาย โดยเจาพนักงานอื่น ซึ่งไมใชพนักงานสอบใหสงบันทึก 
บัญชีและสิ่งของไปยังพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาท่ีใด ซึ่งตองการสิ่งเหลานั้น (มาตรา 104)  

2. การคนในที่สาธารณสถาน 
  มีหลักการเปนไปตามมาตรา 93 กลาวคือ กฎหมายหามมิใหทําการคนบุคคลใดในที่
สาธารณะสถานแตมีขอยกเวน คือ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ รวมถึง นายตรวจชั่งตวงวัด เปนผู
คนไดในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวา บุคคลนั้นมีสิ่งของในครอบครอง เพื่อจะใชในการกระทําความผิด 
หรือซึ่งไดมาโดยกระทําผิด หรือซึ่งมีไวเปนความผิด เชนตัวอยาง เจาพนักงานตํารวจมีเหตุอันควรสงสัยวา 
นาย ก. พาฝนเถื่อนมาจากจังหวัดเชียงใหม ก็ไปทําการดักพบ นาย ก. ท่ีหัวลําโพงและทําการคนหีบหอ
และเครื่องเดินทางดังนี้ ยอมมีอํานาจทําได  
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  การคนในที่สาธารณะสถานนี้ กฎหมายมิไดบัญญัติวา จะตองมีหมายคนหรือไม ฉะนั้น 
จึงควรเปนที่เขาใจวา จะมีหมายคนหรือไมก็ตามก็จะกระทําการคนไดในเมื่อเขาเกณฑดังท่ีกลาวมาแลว
ขางตนนี้ 
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ระเบียบจังหวัด (ช่ือจังหวัด) 

วาดวยการเปรียบเทียบคดีและการปลอยชั่วคราว 
ตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 

พ.ศ. 2545 
----------------------------------- 

 
 เพื่อใหการปฏิบัติงานพิจารณาการเปรียบเทียบคดีและการปลอยช่ัวคราวผูตองหาตามความ         
ในมาตรา 89 และมาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 เปนไปตามวัตถุประสงค        
การปรับปรุงสวนราชการและสามารถดําเนินการไปดวยความสะดวกรวดเร็ว และเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
ผูวาราชการจังหวัดจึงวางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีและการปลอยช่ัวคราวไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบจังหวัด (ช่ือจังหวัด) วาดวยการเปรียบเทียบคดีและ         
การปลอยช่ัวคราวตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2545” 
 ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่.............ตุลาคม 2545 เปนตนไป 
 ขอ 3. บรรดาระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งอื่นใด ซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4. ใหผูวาราชการจังหวัด (ช่ือจังหวัด) เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 ขอ 5. ในระเบียบนี้ 
 “ผูวาราชการจังหวัด” หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด (ช่ือจังหวัด)  
 “ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีและปลอยช่ัวคราว” หมายถึง ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวา
ราชการจังหวัดมอบหมาย 
 “การเปรียบเทียบคดี” หมายถึง การท่ีผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีและปลอยช่ัวคราวเห็นวา 
ผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก หรือไมควรถูกฟองรอง และไดใชอํานาจเปรียบเทียบคดีสําหรับ
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ความผิดท่ีเปรียบเทียบคดีไดตามระเบียบนี้ โดยผูตองหายินยอมที่จะชําระเงินคาปรับตามจํานวน              
ท่ีเปรียบเทียบ 
 “การปลอยช่ัวคราว” หมายถึง การที่ผูมีอํานาจเปรียบเทียบและปลอยช่ัวคราวอนุญาตให
ผูตองหาพนจากการถูกควบคุมสําหรับความผิดท่ีเปรียบเทียบคดีไดตามระเบียบนี้ ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง       
ท่ีมีการกําหนดในระหวางรอการเปรียบเทียบคดี หรือรอการชําระเงินคาปรับ โดยมีประกันหรือมีประกัน
และหลักประกันก็ได 
 ขอ 6. ความผิดท่ีเปรียบเทียบคดีไดตามระเบียบนี้ เปนความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือ
ความผิดท่ีมีโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ซึ่งอยูในอํานาจ    
ท่ีจะทําการเปรียบเทียบไดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 
 ขอ 7. แบบบันทึกการจับกุม แบบบันทึกการตรวจคน แบบบันทึกการเปรียบเทียบคดี                
แบบคํารองขอปลอยช่ัวคราวและสัญญาประกัน แบบหมายเรียกของพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อใหไปชําระ
คาปรับ ซึ่งเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีและการปลอยช่ัวคราว ใหใชตามแบบแนบทายระเบียบนี้ 
 ขอ 8. ระเบียบนี้ใหใชบังคับสําหรับการเปรียบเทียบคดีและการปลอยช่ัวคราว กรณีความผิด
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ท่ีเกิดข้ึนหรืออางหรือเช่ือวาไดเกิดข้ึนในเขตจังหวัด           
(ช่ือจังหวัด) 

หมวด 2 
การเปรียบเทยีบคดี 

 ขอ 9. เมื่อมีการกระทําความผิดในคดีท่ีเปรียบเทียบคดีไดตามระเบียบนี้ ใหนายตรวจชั่งตวงวัด
ผูพบการกระทําความผิดทําบันทึกการจับกุมพรอมแจงใหผูตองหาทราบวา ความผิดนั้นเปนความผิด                   
ท่ีเปรียบเทียบคดีได และสอบถามความยินยอมวาจะใหเปรียบเทียบคดีหรือไม 
 ในกรณีท่ีผูตองหายินยอมให เปรียบเทียบคดี  ใหนําตัวผูตองหาสงมอบใหผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีและปลอยช่ัวคราวดําเนินการเปรียบเทียบคดีโดยมิชักชา เพื่อใหเปนไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่บัญญัติใหควบคุมผูถูกจับกุมไวไมเกินกวาความจําเปนตามพฤติการณ
แหงคดี โดยระหวางรอการเปรียบเทียบคดีหรือรอการชําระเงินคาปรับนั้นถาผูตองหาหรือผูมีประโยชน
เกี่ยวของ รองขอใหปลอยช่ัวคราวใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีและปลอยช่ัวคราวดําเนินการใหเปนไป
ตามหมวด 3 วาดวยการปลอยช่ัวคราว 
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 ในกรณีท่ีผูตองหาไมยินยอมใหเปรียบเทียบคดีใหนําผูตองหาพรอมบันทึกการจับกุม              
ไปยังพนักงานสอบสวน เพื่อดําเนินคดีตอไป 
 ขอ 10. เมื่อผูตองหายินยอมชําระเงินคาปรับใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีและปลอยช่ัวคราว
พิจารณาบันทึกการจับกุม รวมท้ังเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของในการเปรียบเทียบคดี ซึ่งเปนหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาพฤติการณในการกระทําความผิดวาเปนความผิดตามขอกลาวหาหรือครบ
องคประกอบความผิดหรือไมกอนเปรียบเทียบคดี 
 ในกรณีท่ีผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีและปลอยช่ัวคราวตรวจพิจารณาแลวเห็นวาความผิด              
ตามขอกลาวหาไมสอดคลองกับขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตางๆ ไมวาท้ังในปญหาขอเท็จจริงและ
ปญหาขอกฎหมายในเรื่องขอการเปรียบเทียบคดีแลว ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีและปลอยช่ัวคราว          
แจงนายตรวจชั่งตวงวัดผูพบการกระทําความผิดและจับกุมดําเนินการแกไขใหถูกตองกอนลงรับคดี 
 ขอ 11. การลงรับคดีเพื่อเปรียบเทียบคดีนั้น ใหบันทึกช่ือผูกลาวหา ช่ือผูตองหา ท่ีอยู ขอหา          
ในการกระทําความผิด วัน เวลาที่จับกุม และสถานที่ท่ีเกิดเหตุ ตลอดจนคําใหการของผูตองหาที่ยินยอม
ใหเปรียบเทียบคดีในสมุดคดีและใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีและปลอยช่ัวคราวสั่งเปรียบเทียบคดี               
โดยกําหนด จํานวนเงินคาปรับ พรอมแจงผูตองหาทราบเพื่อชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบ
ตอไป   
 ขอ 12. การกําหนดเงินคาปรับที่จะเปรียบเทียบคดีใหเปนไปตามอัตราการเปรียบเทียบคดี           
ท่ีกําหนดไวทายระเบียบนี้ 
 ขอ 13. ในกรณีท่ีผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีและปลอยช่ัวคราวเห็นวา ไมอาจเปรียบเทียบคดีได
หรือ ผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบคดีแตไมชําระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลาใหสงเรื่องใหพนักงาน
สอบสวน ดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 
 ขอ 14. ในกรณีท่ียังไมไดตัวผูกระทําความผิด เมื่อไดลงรับคดีแลว ใหแจงสํานักงานการคา
ภายในจังหวัด (ช่ือจังหวัด) เสนอเรื่องสงใหพนักงานสอบสวน เพื่อทําการสืบสวนหาตัวผูกระทําความผิด 
เมื่อไดตัวผูกระทําความผิดมาแลวและเห็นวาเปนคดีท่ีอยูในอํานาจที่จะเปรียบเทียบคดีได ใหผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีและปลอยช่ัวคราวดําเนินการเพื่อเปรียบเทียบคดีตามที่กําหนดไวในหมวดนี้ 
 ขอ 15. ในกรณีท่ีผูตองหาไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือยินยอมใหเปรียบเทียบแตไมยินยอม
ชําระคาปรับ หรือคดีท่ียังไมไดตัวผูกระทําความผิด หรือคดีท่ีไมอาจเปรียบเทียบคดีได หรือคดีท่ีมี               
การปลอยช่ัวคราวหรือคดีท่ีผูตองหาชําระคาปรับแลว ใหบันทึกรายละเอียดแหงคดีท่ีไดดําเนินการ              
แลวลงในสมุดคดี 
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 สํานวนและเอกสารที่เกี่ยวของกับคดีท่ีไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใหนําสงสํานักงานการคา
ภายในจังหวัด (ช่ือจังหวัด) เพื่อรวบรวมเก็บรักษาไวตามระเบียบของทางราชการ 
 ขอ 16. การรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน การเก็บรักษาและการนําเงินคาปรับสงคลังจังหวัด 
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการนั้น 

หมวด 3 
การปลอยชั่วคราว 

 ขอ 17. เมื่อมีการกระทําความผิดท่ีจะทําการเปรียบเทียบคดีไดตามระเบียบนี้ ผูตองหา                          
ซึ่งยินยอมใหเปรียบเทียบคดีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อาจยื่นคํารองขอใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีและ
ปลอยช่ัวคราวทําการปลอยช่ัวคราวไดในระหวางรอการเปรียบเทียบคดีหรือรอการชําระเงินคาปรับ                
โดยมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันก็ได ตามแบบทายระเบียบนี้ 
 ขอ 18. เมื ่อผู ม ีอํานาจเปรียบเทียบคดีและปลอยชั ่วคราวพิจารณาเห็นวา  ประกันหรือ
หลักประกันที ่ผูรองขอปลอยช่ัวคราวนํามาแสดงเปนไปตามระเบียบนี้ ใหมีคําสั่งปลอยช่ัวคราว                  
โดยมิชักชาและมีกําหนดระยะเวลาชั่วคราว ดังนี้ 

(1) กรณีรอการเปรียบเทียบคดี มีกําหนดระยะเวลาไมเกิน 30 วัน 
(2) กรณีรอการชําระเงินคาปรับ มีกําหนดระยะเวลาไมเกิน 15 วัน 

 ในกรณีท่ีไมอาจกระทําใหเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีและ
ปลอยช่ัวคราวจะขยายระยะเวลาการปลอยช่ัวคราวไดอีกแตไมเกิน 30 วัน 
 การคํานวณระยะเวลาการปลอยช่ัวคราว ใหเริ่มนับแตวันที่มีการปลอยช่ัวคราวและใหนับ           
เปนหนึ่งวันเต็มโดยไมคํานึงถึงจํานวนชั่วโมง 
 ขอ 19. เมื่อจะทําการปลอยช่ัวคราว กอนปลอยตัวผูตองหาใหผูตองหา ผูประกัน และผูเปน
เจาของหลักประกัน ลงลายมือช่ือในคํารองขอปลอยช่ัวคราวและสัญญาประกัน 
 ขอ 20. ในการปลอยช่ัวคราวโดยใหมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันนั้น หลักประกัน 
ท่ีจะนํามาใชเพื่อประกอบการพิจารณามี 3 ชนิด คือ 

(1) เงินสด 
(2) หลักทรัพยอื่น 
(3) บุคคลเปนประกันโดยแสดงหลักทรัพย 
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 การกําหนดวงเงินในการขอประกัน กรณีท่ีหลักประกันเปนเงินสดใหใชเงินตราของรัฐบาล
ไทยท่ีมีจํานวนเงินไมนอยกวาอัตราเปรียบเทียบคดีความผิดแนบทายระเบียบนี้ หรือหลักทรัพยอื่นตอง   
ไมนอยกวาสองเทาของอัตราเปรียบเทียบคดีความผิดแนบทายระเบียบนี้ 
 การใชบุคคลเปนประกันโดยแสดงหลักทรัพย ใหพิจารณาจากหลักฐาน เชน ตําแหนง หนาท่ี 
อาชีพ การงาน ฐานะหรือช่ือเสียงท่ีเชื่อถือได 
 ขอ 21. ในกรณีท่ีผูรองขอปลอยช่ัวคราวใชหลักทรัพย ท่ีเปนตราสารแสดงสิทธิทางการเงิน 
เชน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทประจํา พันธบัตร ตั๋วสัญญาใชเงิน ฯลฯ เปนหลักประกัน                    
ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีและปลอยช่ัวคราวแจงอายัดไปยังหนวยงานที่ออกตราสารนั้นๆ แลวแตกรณี
โดยเร็วท่ีสุด ตามแบบแจงการอายัดทายระเบียบนี้ 
 ขอ 22. ในการทําสัญญาประกัน ผูประกันตองนําหลักฐานหรือเอกสารมาแสดงตอผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีและปลอยช่ัวคราว ดังนี้ 

(1) หนังสือไดรับความยินยอมจากคูสมรสใหเขาทําสัญญาประกันได 
(2) บัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให 

ขอ 23. การเก็บรักษาหลักประกันและหลักฐานอื่นๆ ท่ีนํามาประกันหรือเปนหลักประกัน              
ใหเก็บรักษาไว ณ สํานักงานการคาภายในจังหวัด (ช่ือจังหวัด) .  

ขอ 24. ถาความปรากฏตอมาหรือเนื่องจากกลฉอฉล ทําใหหลักทรัพยตามสัญญาประกันต่ําลง
หรือมูลคาของหลักทรัพยไมเปนไปตามระเบียบนี้ ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีและปลอยช่ัวคราวเรียก         
ผู ท่ีเกี่ยวของกับสัญญาประกันมาพรอมกัน และใหเปลี่ยนหรือเพิ่มหลักทรัพยตามสัญญาประกัน              
ใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

ขอ 25. การผิดสัญญาประกันโดยผูตองหาหรือผูประกันไมปฏิบัติตามนัด หรือหมายเรียก              
ของผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีและปลอยช่ัวคราว ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีและปลอยช่ัวคราวสงเรื่อง
ใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมาย และใหดําเนินการเกี่ยวกับหลักประกันดังนี้ 

(1) กรณีหลักประกันเปนเงินสด ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีและปลอยช่ัวคราว
ดําเนินการริบเงินตามสัญญานั้น และนําสงเปนรายไดแผนดิน 

(2) การบังคับหลักทรัพยท่ีเปนหลักประกันหรือกรณีอื่น ใหแจงผูประกันชําระเงิน
ตามจํานวนที่กําหนดในสัญญาประกันภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง เมื่อพน
กําหนดเวลาดังกลาวแลวผูประกันไมนําเงินมาชําระใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีและปลอยช่ัวคราว
ดําเนินการสงเรื่องใหพนักงานอัยการดําเนินการฟองรองบังคับตามสัญญาประกันตอไป 
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 ขอ 26. สัญญาประกันยอมระงับสิ้นไปเมื่อ 
(1) ผูประกันขอถอนสัญญาประกัน โดยมอบตัวผูตองหาคืนตอผูมีอํานาจเปรียบเทียบ

คดีและปลอยช่ัวคราว 
(2) เมื่อคดีถึงท่ีสุด 
(3) โดยเหตุอื่น 

ในกรณีสัญญาประกันระงับตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีและปลอยช่ัวคราว                    
คืนหลักประกัน (ถามี) แกผูท่ีควรรับไป พรอมจัดทําหลักฐานในการสงมอบคืนหลักประกันไวดวย 
 
 

ประกาศ ณ วันที่        ตุลาคม พ.ศ. 2545 
 
 

(..................................................) 
ผูวาราชการจังหวัด (ช่ือจังหวดั) 
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บันทึกการจับกุม 

 
สถานที่บันทึก                                                             . 
วันที่   เดือน                    พ.ศ.  . 

 
บันทึกนี้จัดทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานแสดงวา 
 วันนี ้                   เวลาประมาณ                น. นายตรวจชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่ง
ตวงวัด พ.ศ.2542 โดย  
ไดรวมกันทําการจับกุมตัวผูตองหา จํานวน  คน คือ   
    
พรอมของกลาง จํานวน รายการ ไดแก   
เหตุเกิดท่ี      หมูท่ี   ถนน  
.ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต  จังหวัด   
โดยกลาวหาวา    
      
และไดแจงขอกลาวหาใหทราบแลวทุกประการ พรอมสอบถามผูตองหา  
    
ใหการวา   
    
อันเปนการใหการดวยความเต็มใจ ไมมีผูใดจงใจ ใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบดวย
ประการอื่นใด  

สวนของกลางไดทํา           ยึด            อายัดไว ณ สถานที่   
โดยใหอยูในความดูแลรับผิดชอบของ   
ซึ่งไดตรวจดูและรับวาเปนการถูกตองแลว  
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 อนึ่ง ในการจับกุมครั้งนี้ นายตรวจชั่งตวงวัดและผูรวมทําการจับกุมมิไดบังคับขูเข็ญหรือ          
เรียก รับ ยอมจะรับทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดมาเปนประโยชนสวนตนหรือผูอื่น อีกทั้งมิไดทําใหผูใด
ไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ และมิไดทําใหทรัพยสินของผูตองหาและบริวารสูญหาย เสียหาย          
เสื่อมคาหรือไรคาแตประการใด  

 อานใหผูตองหาฟงโดยละเอียดแลว ยอมรับวาบันทึกนี้ถูกตองตามความจริงทุกประการ            
จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน  
 

 ลงช่ือ   ผูตองหา  
   (  )  

 ลงช่ือ    ผูตองหา  
   (  )  

 ลงช่ือ    ผูตองหา  
   (  )  

 ลงช่ือ    ผูจับกุม 
   (  ) 

 ลงช่ือ    ผูจับกุม 
   (  )  

  ลงช่ือ    ผูจับกุม/บันทึก/อาน 
   (   )  

 ลงช่ือ    พยาน 
   (  )  

 ลงช่ือ    พยาน 
   (  )  
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บันทึกการเปรียบเทียบคดี 

 
   คดีเปรียบเทียบที่   

   วันที่   เดือน  พ.ศ.  .  
 

   ผูกลาวหา  

  คดีระหวาง  
   ผูตองหา  
 

 ฐานความผิด    
 
  เมื่อวันที่   เดือน   พ.ศ.  เวลาประมาณ     น.  
นายตรวจชั่งตวงวัด ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 ไดกลาวหาวา  
      
       . กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวง
วัด พ.ศ. 2542.เหตุเกิดท่ี      
หมูท่ี  ถนน   ตําบล/แขวง   
อําเภอ/เขต    จังหวัด  . 
มีผูตองหาชื่อ     อายุ  ป เช้ือชาติ  สัญชาติ  . 
อาชีพ   อยูบานเลขที่ หมูท่ี  ถนน   
อําเภอ/เขต    ตําบล/แขวง จังหวัด   
ถือบัตรประจําตัว              เลขที่                       ออกโดย                                              .  
วันที่ออกบัตร     วันหมดอายุ    
ช่ือบิดา     ช่ือมารดา    
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และไดแจงขอกลาวหาใหทราบแลวทุกประการ พรอมสอบถามผูตองหาใหการวา    
   
   
   
     

 เนื่องจากความผิดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ดังกลาวเปนความผิด                
ท่ีเปรียบเทียบคดีได และผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบคดี โดยผูทําการเปรียบเทียบคดีไดทําการ
เปรียบเทียบคดีใหผูตองหาชําระเงินคาปรับ จํานวน   บาท (                                  ) 
ซึ่งผูตองหาไดยินยอมตามที่มีการเปรียบเทียบคดีและชําระเงินคาปรับไวถูกตองแลว เปนอันถือวาคดี          
เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

 บันทึกนี้ไดอานใหฟงแลว รับรองวาถูกตองตามความจริงทุกประการ จึงไดลงลายมือช่ือไว               
เปนสําคัญ 
 

 ลงช่ือ                                  ผูกลาวหา  
  (   ) 
 ลงช่ือ     ผูตองหา  
  (   ) 
 ลงช่ือ     ผูทําการเปรียบเทียบ 
  (   ) 
 ลงช่ือ    ผูตรวจคน  
  (   ) 
 ลงช่ือ    ผูบันทึก/อาน  
  (   ) 

 ไดรับเงินคาปรับ จํานวน   บาท (  ) 
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี  เลขที่  วันที่     ไวแลว  

 ลงช่ือ   พนักงานเจาหนาท่ี  
 (  ) 
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คํารองขอปลอยชั่วคราวและสัญญาประกัน 

 

   เขียนที่   

   วันที่  เดือน  พ.ศ.  .  
 

 1. ขาพเจา                            .ผูตองหา/ผูมีประโยชนเกี่ยวของ  
โดยเปน     .กับผูตองหา มีความประสงคขอใหผูมีอํานาจ
ปลอยช่ัวคราวทําการปลอยตัวผูตองหาชั่วคราว ไดแก                                             ในระหว างรอการ
เปรียบเทียบปรับ/รอการชําระเงินคาปรับ ตามคดีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 
 2. ขาพเจา                            ผูรองขอประกัน  
อายุ   ป เชื้อชาติ  สัญชาติ  อยูบานเลขที่  หมู    
ถนน    ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   
จังหวัด     โทรศัพท  โทรสาร  
ขอทําสัญญาประกันตอผูมีอํานาจปลอยช่ัวคราว เพื่อรับประกันตัวผูตองหาดังกลาวขางตน โดยมี                
สิ่งตอไปนี้ไวเปนประกันและหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของขาพเจา  
  วางเงินสด จํานวน บาท (   ) 
  มีหลักทรัพย จํานวน                                     รายการ ไดแก                     
  ซึ่งเปนของ   เปนจํานวน บาท  
  มีบุคคล ไดแก   
  โดยแสดงหลักประกัน คือ   
  เปนจํานวนเงิน  .บาท (   ) 
  โดยไดเคยประกัน/ไมเคยประกันไวในสัญญาประกัน    
   เมื่อวันที่   
  และยินยอมใหแจงอายัดหลักประกันตอผูออกตราสาร/สมุดบัญชี/  
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 3. ในระหวางการรับประกันตัวผูตองหาในคดีนี้ ขาพเจาหรือผูท่ีไดรับการปลอยช่ัวคราว           
จะขอปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของผูมีอํานาจปลอยช่ัวคราว และจะมาตามนัดทุกคราวที่นัด จนกวา          
ผูมีอํานาจปลอยช่ัวคราวจะสั่งใหถอนประกันหรือปลอยตัวไป หรือเมื่อขาพเจาไดนําบุคคลดังกลาว          
มามอบตัวตอผูมีอํานาจปลอยช่ัวคราว โดยไดสั่งใหถอนประกันหรือปลอยตัวไป  
 4. ถาขาพเจาหรือผูท่ีไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวไมปฏิบัติตามสัญญา ขาพเจาขอยอมรับผิด               
และใชเงิน จํานวน  บาท (   ). 
และยินยอมใหผูมีอํานาจปลอยช่ัวคราวดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับหลักประกัน (ถามี) ไดทันที โดยมิพัก              
ตองบอกกลาว  
 

ลงช่ือ  ผูตองหา  
 (   ) 
ลงช่ือ   ผูรองขอประกัน  
 (   ) 
ลงช่ือ   ผูไดรับการประกัน 
 (   ) 
ลงช่ือ   พยาน 
 (   ) 
ลงช่ือ   พยาน 
 (   ) 

 

คําสั่งปลอยชั่วคราวและรับสัญญาประกัน คําสั่งคืนหลักประกัน 
  ไดตรวจพิจารณาประกันและหลักประกัน 
แลว ถูกตองตามระเบียบวาดวยการเปรียบเทียบคดี 
และปลอยช่ัวคราว  
  รับสัญญาประกัน 
  ใหปลอยตัวผูตองหาชั่วคราว 
 

 ลงช่ือ    
 (   ) 

 ผูมีอํานาจปลอยช่ัวคราว  

 เนื่องจากสัญญาประกันระงับสิ้นไปตาม
ระเบียบวาดวยการเปรียบเทียบคดี และปลอยช่ัวคราวฯ 
จึงใหคืนหลักประกันแกผูที่ควรรับไป 
 
 
 

ลงช่ือ   
(   ) 

ผูมีอํานาจปลอยช่ัวคราว 
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หมายเรียก 

   ท่ี   

   วันที่   เดือน  พ.ศ.  .  
 

เรื่อง  ใหไปชําระคาปรับ 
ถึง      
 

 ดวยเมื่อวันที่      เวลาประมาณ      น.  
ขาพเจานายตรวจชั่งตวงวัด ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ไดกระทําการจับกุมผูตองหา 
                
ในความผิดฐาน  ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 อันเปนความผิด             
ที ่เปร ียบเทียบคดีไดและผู ต องหาย ินยอมใหเปรียบเทียบคดี เมื ่อผู ต องหาไดชําระเง ินคาปร ับ                   
จํานวน                              บาท (                                                )  ตามที่ ผู มี อํ านาจ เปรี ยบ เที ยบคดี .         
ไดทําการเปรียบเทียบแลวภายในสิบวันที่เปรียบเทียบคดี (วันที่ลงในหมายนี้) ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 จึงแจงมายังทานเพื่อใหไปชําระเงินคาปรับ จํานวน  บาท 
( ) ณ  กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากฝาฝนไมปฏิบัติตามจะไดสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตาม
กฎหมายตอไป  
 

ลงช่ือ    
( ) 

นายตรวจชั่งตวงวัด  
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 
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บันทึกการตรวจคน 

 

   สถานที่บันทึก   

   วันที่   เดือน  พ.ศ.  .  

บันทึกนี้จัดทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานแสดงวา 

 วันนี้          เวลาประมาณ              .น. นายตรวจชั่งตวงวัด  
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 โดย   
    
ไดรวมกันนําหมายคนของศาล ท่ี  /25  ลงวันที่   
ออกโดย    มาขอกําหนดการตรวจคนที่   
หมูท่ี  ถนน อําเภอ/เขต ตําบล/แขวง   
จังหวัด     ตอหนา   
ซึ่งเปนเจาของผูครอบครองสถานที่หรือผูตองหาหรือบุคคลในครอบครัวหรือพยาน จึงไดแสดงตัวพรอม
หมายคนและอานขอความในหมายคนใหทราบจนเปนที่เขาใจซึ่ง   
ไดอนุญาตใหเขาทําการตรวจคน กอนทําการตรวจคนนายตรวจชั่งตวงวัด และพนักงานเจาหนาท่ีทุกคน 
ไดแสดงความบริสุทธิ์จนเปนที่พอใจแลว เริ่มทําการตรวจคนเมื่อเวลา                                            น. 
จนกระทั่งเวลา      น. จึงเสร็จสิ้นการตรวจคน 

 ผลการตรวจคนปรากฏวา . 
   
   
    
จึงไดยึดสิ่งของจํานวน  รายการ ไดแก  
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ไวเพื่อเปนหลักฐานในการดําเนินคดีตอไป  
สิ่งของที่ยึดมานี้ไดใหอยูในความดูแลรับผิดชอบของ   
ซึ่งไดตรวจดูและรับวาเปนการถูกตองแลว  

 อนึ่ง ในการตรวจคนและยึดสิ่งของจับกุมครั้งนี้ นายตรวจชั่งตวงวัดและผูรวมทําการตรวจคน 
จับกุมมิไดบังคับ ขูเข็ญหรือเรียก รับ ยอมจะรับทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดมาเปนประโยชนสวนตนหรือ
ผูอื่น อีกทั้งมิไดทําใหผูใดไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ และมิไดทําใหทรัพยสินของผูตองหาและ
บริวาร สูญหาย เสียหาย เสื่อมคาหรือไรคาแตประการใด  

 อานใหฟงโดยละเอียดแลว ยอมรับวาบันทึกนี้ถูกตองตามความจริงทุกประการ จึงลงลายมือ
ช่ือไวเปนหลักฐาน  
 

ลงช่ือ  เจาของ/ผูตองหา/.............  
 (   ) 
 

ลงช่ือ  ผูตรวจคน 
 (   ) 
 

ลงช่ือ   ผูตรวจคน 
 (   ) 
 

ลงช่ือ   ผูตรวจคน 
 (   ) 
 

ลงช่ือ   ผูตรวจคน/บันทึก/อาน 
 (   ) 
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ภาคผนวก  จ 
ขอมูลสถานที่ติดตอและเบอรโทรศัพทของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
- สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
- สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด 
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กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 

 
กลุมจังหวัด 1 

เขต 1  
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  

เชียงใหม นายจรูญ ยานะสาร  053-894742 053-894742  
ตอ 18 

tharmacy_gmi@yahoo.com 

ลําพูน นายจิระ วิภาสวงศ  053-560640 053-560640 lp_fda@yahoo.com 
lp_fda@thaimail.com 

ลําปาง นางผองพรรณ   
      สุเมธวานิชย  

054-323533 054-323533 fdapv52@fda.moph.go.th 

แมฮองสอน นางภัทรา นวลคํา  053-611549 053-611322 pharmss@yahoo.com , 
fdapv58@fda.moph.go.th 

เชียงราย นายปกรชัย  ดีเปนธรรม  053-910300 053-910345 ntpss@yahoo.com 
ntpss@hotmail.com 
pakornchai2000@yahoo.com 
p_kaewkhampa@hotmail.com 

พะเยา นางสาวไพจิตร  
ชัยจํารูญพันธ  

054-409199 054-409198 fdapv56@fda.moph.go.th 
fdapv56@yahoo.com 

แพร นายนพคุณ  
         เอกวรธนานนท 

054-621096 
054-532019 

054-521383  fdapv54@fda.moph.go.th 
tiamtin@yahoo.com 

นาน นายสมจิตต ใจวิถ ี 054-774090 054-774090 fdapv55@fda.moph.go.th 
epi_nan2@yahoo.com 
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กลุมจังหวัด 2 

เขต 2  
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  
พิษณุโลก นายสุริยะ  

       วิริยะประสิทธิ์  
055-225078 055-245088 arunyat@hotmail.com 

ตาก นายคัมภีร  
       ตันภูมิประเทศ  

055-518100 055-512609 kampee_t@yahoo.com 

เพชรบูรณ นายสิทธิพร ธีระโกศล  056-722644 056-711299 kratae_kosone@yahoo.com 
สุโขทัย นายสมคิด  

       ตันติไวทยพันธุ  
055-614271 055-614271 fdapv53@fda.moph.go.th 

อุตรดิตถ นางพรพิมล  
       ภูวธนานนท  

055-416454 
055-444228  

055-411848 phat076@yahoo.com 

 
 

กลุมจังหวัด 3 

เขต 3  
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  

นครสวรรค นายชูชัย รัตนศรีทอง 056-232001-6 
ตอ 140,141 

056-225212 fdapv60@fda.moph.go.th 
sanchai_b@hotmail.com 

อุทัยธานี นายจํารัส นิมิตพรชัย 056-511565 
ตอ 205 

056-511327 fdapv61@fda.moph.go.th 

กําแพงเพชร นายศิริชัย  
       ลิ้มเลิศเจริญวนิช 

055-705188 
055-705187 

055-705200 rxkpp@yahoo.com 
rxkpp@hotmail.com 

พิจิตร นายวรวิทย  
       พูลสวัสดิ์กิติกูล 

056-611288  
ตอ 104,107,108 

056-611044 pharmkbs@yahoo.com  
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กลุมจังหวัด 4 

เขต 4 
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  
นนทบุรี นายวิวัติ สุขลิ้ม 02-5803195 02-5803195 fdapv12@fda.moph.go.th 

korn_nan@hotmail.com  
พระนครศรีอยธุยา นายจาตุรัส วุฒิวรศิร ิ 035-322011 035-244332 

035-322516 
kjurai@hotmail.com 
kjurai@yahoo.com 

ปทุมธานี นางพิกุล เสียงประเสริฐ 02-5814595 
02-5816454  
ตอ 405,406 

02-5816454 
ตอ200 

pv13@fda.moph.go.th 
morakot@health2.moph.go.th 

อางทอง นายประสาท ลิ่มดุลย  035-611222 
ตอ315,316 
035-614252 

035-620839 ang_pharm@yahoo.com 
 
 

เขต 5  
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  
สระบุรี นางดวงกมล นตุราวงศ  036-223118 

036- 211015 
036-212084 duangkamol@asia.com  

สิงหบุร ี นายวัชระพันธ ศรีสวัสดิ ์ 036-523465  036-512750  watsri2000@hotmail.com  
a-kom@thaimail.com 

ชัยนาท นายชัยวัฒน  
       สิงหหิรานุสรณ  

056-414941 
ตอ114,104 

056-411973 ssjchainat@thaimail.com 

ลพบุรี นางสาวนภาพร  
             วิทิตนิภัทรภาค 

036-424773  036-412515  pho1601@health2.go.th 
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กลุมจังหวัด 5 

เขต 6  
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  
ราชบุรี นางบุญศรี เลาหภักด ี 032-327607 

032-337025 
032-325225 fdapv70@fda.moph.go.th 

boonsri_l@hotmail.com 
สุพรรณบุร ี นายวีระชัย นลวชัย  035-525869 

ตอ 310,311  
035-525867 lik0410@yahoo.com 

lek_weerachai@hotmail.com 
นครปฐม นายวีระศักดิ์ เหลาตระกูล  034-242092 

034-213279-
80 

034-251550 fdapv73@fda.moph.go.th 

กาญจนบุรี นายวรรณะ วีระพาสุข  034-518106 
ตอ 113,130 

034-518106  
ตอ 130 
034-511730 

consumer_kan@yahoo.com 

เขต 7  
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  
เพชรบุรี นายพงษพิสิทธิ์  

       นานานุกูล  
032-400902  032-418072  mammo_047@hotmail.com 

fdapv76@fda.moph.go.th 
ประจวบคีรีขันธ นายชวลิต วิสิทธิ์ผองพิบูล 032-603760 

032-550885 
032-602002  fdapv77@fda.moph.go.th 

share@gmail.com 
สมุทรสงคราม นางมยุรี กลาณรงค  034-716888 034-711124 

ตอ 101,104 
fdapv75@fda.moph.go.th 

สมุทรสาคร นายสมจิตต จันทรอําพร 034-413922  
ตอ 113,114 

034-840513 sakhonfda.hotmail.com 
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กลุมจังหวัด 6 

เขต 8  
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  

ฉะเชิงเทรา นางเรณู ธรรมสถิต 038-511189 038-512400  chatri744@hotmail.com 
pv24@fda.moph.go.th 

สมุทรปราการ นายพีระ ชาติพิกุลทอง  02-3955752 02-3951034 pharmacy@spko.moph.go.th 
นครนายก นายทรงชัย ใจกลา  037-386402 037-386392 pv26@fda.moph.go.th 
สระแกว นายสานิษ ศิริปน  037-425141 

ตอ 302,308, 
309 

037-425147 ekachai_h@thaimail.com 

ปราจีนบุรี นายไพฑูรย ชอไม  
 

037-216768 
037-211626 

037-211124 phar@pho.in.th  

เขต 9 
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  
ชลบุรี นางรติกร  

       ประเสริฐไทยเจริญ  
038-279464 
ตอ 115,123 

038-274932  jamjit_2000@yahoo.com 

ระยอง นายอนุเทพ ขวัญเลิศมงคล  038-967532 038-611336 fdapv21@fda.moph.go.th 
mink_ry@hotmail.com 

จันทบุรี นายประเสริฐ สกุลนิยมพร 039-301090 039-311553  
ตอ 111 

sandymour625@hotmail.com 

ตราด นายสันติ ศุภนันธร 039-511011  
ตอ 311,401 

039-530347 ssjtrat@yahoo.com 
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กลุมจังหวัด 7 

เขต 10  
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  
อุดรธาน ี นายมะโนตร นาคะวัจนะ  042-221678 042-221678 

042-247897 
udnkbs@hotmail.com 

หนองบัวลําภ ูภก. ศิริชัย ระบาเลิศ 042-312049-50  
ตอ 115 

042-312992 pharnb@hotmail.com 
phar_nb@yahoo.com 

หนองคาย ภก.ราเชนทร พิเชษฐพันธุ  042-465067-70 042-412650 fdapv43@fda.moph.go.th 
เลย นายสุรวิชย วลิาศคัมภีร  042-812745 042-811702 loei_fda@hotmail.com 

เขต 12 
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  
ขอนแกน 

 
ภก.เชิดชัย อริยานุชิตกุล 043-221125 

043-227725 
043-224037  cherd_kk@yahoo.com  

sun-sai-story@chaiyo.com 
มหาสารคาม นายศุภกิจ  

       ประทีปพวงรัตนะ  
043- 777979  043-777970  gasianboss@yahoo.com 

รอยเอ็ด ภก.วุฒินันท ตปนียากร  043-511754 
043-518638 

043-511087 teerawooti@thaimail.com 
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กลุมจังหวัด 8 

เขต 11  
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  
มุกดาหาร ภก.ประยูร วงศสกุลนิวัฒน  042-632026 

ตอ106 
042-611741 
ตอ 129  

rxmuk@hotmail.com 
fdapv49@fda.moph.go.th 

สกลนคร รท.ศุภชาติ ยาทองไทย  042-711157 042-711157 mcyingyong@yahoo.com 
fdapv47@fda.moph.go.th 

นครพนม ภก.ณรงคชัย จันทรพร 042-515766 
042-511410 

042-512463 fdapv48@fda.moph.go.th 

กาฬสินธุ ภก. ชูศักดิ์ ทัศนพงศ  043-815418 043-812113 p_kalasin@yahoo.com  
fdapv46@fda.moph.go.th 

 

 

กลุมจังหวัด 9 

เขต 13 
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  

นครราชสีมา ภก.นิวัติ ตั้งกิจเกียรติกุล  044 – 465010-4 
ตอ105, 106 

044 - 465021 palow722@hotmail.com 

ชัยภูม ิ ภก.เอกสุรยี วงศชัยภูมิ  044-836826-29 044-822195 nant@cpho.moph.go.th 
บุรีรัมย ภก.สมพร อุทิศสัมพันธกุล  044-617464 044-611562  

ตอ 112 
fdapv31@fda.moph.go.th  

สุรินทร ภก.ทอง บุญยศ 044-518402-5 
ตอ 205, 206 

044-520645 thongby@hotmail.com 
thongby@gmail.com 
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กลุมจังหวัด 10 

เขต 14 
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  

อุบลราชธานี ภญ.กาญจนา มหาพล 045-262693-
698 ตอ 3220 

045-242225 fdapv34@fda.moph.go.th 
mewna@health2.moph.go.th  

อํานาจเจริญ ภก.อภิชาติ รุงเมฆารัตน  045-451512 
ตอ 112,113 

045-451512  
ตอ 101 

fdapv37@fda.moph.go.th 
rungmekarat@thaimail.com 

ศรีสะเกษ ภก.บรรเจิด  
       เดชาศิลปชัยกุล 

045-616215  
045-616040  
ตอ 305 

045-616042 fdapv33@fda.moph.go.th 
banjert@hotmail.com 

ยโสธร ภก.ประวุฒิ ละครราช  045-724714-7  
ตอ 129,131 
045-712233 

045-724718  fdapv35@fda.moph.go.th 
pravut@hotmail.com 
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กลุมจังหวัด 11 

เขต 15 
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  

สุราษฎรธานี ภญ.อังคณา ศรีนามวงศ  077-283703  077-273998 
077-281263 

fdasurat@hotmail.com 

ชุมพร ภก.สุธรรม ลิมปธนกุลชัย  077-506231 077-511996 cpn_pharm@yahoo.com 
cpn_pharm@thaimail.com 

ระนอง ภญ.เสาวลักษณ กีรติหัตถยากร  077-824880  077-811584  fda_ranong@thaimail.com 

เขต 17 
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  
ภูเก็ต ภญ.จุไร สกุลเผือก  076-211330 

076-2122979 
ตอ 303, 304 

076-222915 pktfda@hotmail.com 
fdapv83@fda.moph.go.th 

พังงา ภก.ภาณุ อุดมผล 076-413300 076-412041 fdaphangnga@hotmail.com 

กระบี่ ภญ.เกศแกว เจโส  075-630148 075-612971  kbconsumer@yahoo.com 
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กลุมจังหวัด 12 

เขต 18 
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  
ปตตานี ภญ.สุนิสา เสียงสกุลไทย  073-336225 073-336027 fdatani@hotmail.com 
ยะลา ภญ.พิกุล จิรรัตนโสภา 073-211726 073-211726  fdapv95@fda.moph.go.th 

นราธิวาส ภญ.จินดา หวังวรวงศ  073-532056-60 
ตอ 110 

073-532060 fdanara@hotmail.com 

เขต 19 
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  
สงขลา ภญ.เปรมรัตน อุไรรัตน  074-312881 

074-311170 
074-325069 

074-326098 yanawimut@hotmail.com 
yanawimut@yahoo.com 

สตูล ภญ.โสภิดา ตั้งวรางกูล  074-723566 074-721523 satun_fda@yahoo.com 
 
 

กลุมจังหวัด 13 

เขต 16  
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  

นครศรีธรรมราช ภญ.อุษณีย อังศุวัฒนากุล  075-343409 –
10 ตอ 121 

075-343409  
ตอ 121 
075-343406  

fda@nakhonsihealth.org 

ตรัง ภญ.อัจจิมา เหลืองดิลก 075-501039 075-501046 fdatrang46@hotmail.com 
พัทลุง ภก.ดุสิต ภัทรพงศพันธุ  074-613127  

ตอ 124 
074-613400 fda_pt@yahoo.com 
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สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 

วิธีการรองเรียน 
1. โทรสายดวน 1166 
2. จดหมายถึง สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
  ตู ปณ. 99 กรุงเทพฯ 10302 
3. สง E-mail ถึง consumer @ocpb.go.th 
 
4. รองเรียนดวยตนเอง 
 ในกรุงเทพฯ  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบรโิภค 
  ทําเนียบรัฐบาล ถนนราชดําเนินนอก 
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
  (โทรสายดวน 1166) 
  ขอคําแนะนําการเตรียมเอกสาร หลักฐาน 
 ตางจังหวัด  คณะอนุกรรมการคุมครองผูบรโิภคประจําจังหวัด 
  ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวดั 
 
5. ขอรับชุดรองเรียนไดท่ี รานเซเวนอีเลฟเวนและรานแฟมิลี่มารท ทุกสาขาทั่วประเทศ ชุดรองเรียน
ประกอบดวยแบบบันทึกคํารองเรียนพรอมซองจดหมายสําหรับสงถึง สคบ. ผูบริโภคเพียงกรอก
รายละเอียดลงในแบบบันทึกคํารองเรียนและแนบหลักฐานเบื้องตนใสซองจดหมาย ปดผนึกใหเรียบรอย 
สงใหพนักงานของรานหรือสะดวกที่จะนํากลับไปกรอกรายละเอียดท่ีบาน แลวปดผนึกซองจดหมาย              
นําไปใสตูไปรษณียใกลบานก็ได โดยไมเสียคาใชจายใดๆ 
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ผูบริโภคมีปญหาจากการซื้อสินคาหรือบริการ 
ขอคําแนะนําหรือรองเรียนไดที่หนวยงานตอไปนี้ 

 
ปญหา หนวยงานที่รับผิดชอบ โทรศัพท 

1. ไมไดรับความเปนธรรมจากการซื้อ
สินคาหรือบริการ 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค (สคบ.) 

สายดวน 1166 

2. โฆษณาเปนเท็จ เกินความจริง กองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา 0-2629-7037-39 

3. ถูกเอาเปรียบดานสินคาหรือบริการ
ท่ัวไป 

กองคุมครองผูบริโภคดานฉลาก 0-2629-7052-55 

4. ถูกเอาเปรียบดานสัญญา บาน ท่ีดิน
จัดสรร อาคารชุด เชาซื้อรถยนต 
รถจักรยานยนต 

กองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา 0-2629-7065-68 

5. ถูกเอาเปรียบดานการขายตรงหรอืตลาด
แบบตรง 

กลุมขายตรงและตลาดแบบตรง 0-2629-7002 

6. ปรึกษาขอกฎหมายที่เกี่ยวกบัการ
คุมครองผูบริโภค 

กองนิติการ(ฝายกฎหมาย) 0-2629-8258-60 

7. ติดตามผลการฟองรองดําเนินคดี กองนิติการ(ฝายคดี) 0-2629-8262-64 

8. ผลิตภัณฑอาหาร ยา เครื่องสําอาง 
เครื่องมือแพทย วัตถุเสพติด วัตถุมีพิษ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) 

สายดวน 1556 
0-2590-7000 

9. รองเรียนไมไดรับความเปนธรรม
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือบริการของ
แพทย 

สํานักงานแพทยสภา 0-2590-1880-1 

10. บริการของสถานพยาบาลเอกชน 
(สถานลดความอวน คลินิก โพลีคลีนิก 
โรงพยาบาลเอกชน) 

กองประกอบโรคศิลปะ 
กระทรวงสาธารณสุข 

0-2590-1997 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก จ  ขอมูลสถานที่ติดตอและเบอรโทรศัพทของหนวยงานที่เกี่ยวของ 221 

ปญหา หนวยงานที่รับผิดชอบ โทรศัพท 
11. รองทุกขเรื่องราคาสินคา การกักตุน 
สินคาไมติดปายราคา 

กรมการคาภายใน แผนกกํากับสินคา
(รับแจงราคาสินคาไมเปนธรรม)  
ศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคา 

0-2547-5357, 
0-2507-5512 
สายดวน 1569 
0-2507-5522 

12. - ขอมูลการจดทะเบียนบริษัท 
      - มาตราชั่ง ตวง วัด คุณภาพน้ํามัน 
เชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น 

กรมพัฒนาธุรกจิการคา 
สํานักงานชั่ง ตวง วัด  
กรมการคาภายใน 

1570 
0-2547-4536-50 

13. การประกันภัยประเภทตางๆ  สายดวนประกันภัย 
กรมการประกันภัย 

1186 

14. คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)             
ฝายกฎหมาย 

0-2202-3301-4 

15. สอบถามการอนุญาตจัดสรรท่ีดิน 
รองเรียน 

กองควบคุมธุรกิจที่ดิน กรมที่ดิน 0-2622-2380,  
0-2222-9829 

16. คดีเศรษฐกิจ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดี
เศรษฐกิจ (สคก.) 

0-234-0040,  
0-2235-3047 
0-2237-1199  
กด 2806 

17. รองเรยีนบริษัททัวรนักทองเที่ยว         
ถูกหลอกลวง 

สํานักงานตํารวจทองเที่ยว 1155 

18. สาธารณูปโภคใน กทม. กรุงเทพมหานคร 1555 
19. รถเมล ขสมก. รถรับจาง รถโดยสาร ศูนยรับเรื่องรองเรียนขนสงมวลชน

กรุงเทพฯ ศูนยคุมครองผูโดยสาร
สาธารณะกรมการขนสงทางบก 

184 
1584 
0-2272-3100 
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สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด 
 
ภาคกลาง 
 1) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี ตั้ง ณ จังหวัดสุพรรณบุรี มีเขตอํานาจใน
ทองท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอางทอง จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดชัยนาท 
 2) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี ตั้ง ณ จังหวัดราชบุรี มีเขตอํานาจในทองท่ี
จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี 
 3) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม ตั้ง ณ จังหวัดนครปฐม มีเขตอํานาจในทองท่ี
จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร 
 4) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี ตั้ง ณ จังหวัดสระบุรี มีเขตอํานาจในทองท่ี
จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครนายก 
 
ภาคเหนือ 
 1) ใหศูนยช่ังตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม) เปนสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-1 เชียงใหม 
ตั้ง ณ จังหวัดเชียงใหม มีเขตอํานาจในทองท่ีจังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน และจังหวัดแมฮองสอนและ         
ใหมีเขตอํานาจในสวนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดท่ีจัดตั้งข้ึน         
ในทองท่ีภาคเหนือดวย 
 2) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลําปาง ตั้ง ณ จังหวัดลําปาง มีเขตอํานาจในทองท่ี
จังหวัดลําปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา 
 3) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-3 แพร ตั้ง ณ จังหวัดแพร มีเขตอํานาจในทองท่ีจังหวัด
แพร จังหวัดนาน และจังหวัดอุตรดิตถ 
 4) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-4 พิษณุโลก ตั้ง ณ จังหวัดพิษณุโลก มีเขตอํานาจใน
ทองท่ีจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัดสุโขทัย และจังหวดัเพชรบูรณ 
 5) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค ตั้ง ณ จังหวัดนครสวรรค มีเขตอํานาจใน
ทองท่ีจังหวัดนครสวรรค จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก และจังหวัดอุทัยธานี 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1) ใหศูนยช่ังตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแกน) เปนสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด          
เขต 2-1 ขอนแกน ตั้ง ณ จังหวัดขอนแกน มีเขตอํานาจในทองท่ีจังหวัดขอนแกน จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัด
มหาสารคาม และจังหวัดรอยเอ็ด และใหมีเขตอํานาจในสวนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดท่ีจัดตั้งข้ึนในทองท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวย 
 2) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี ตั้ง ณ จังหวัดอุดรธานี มีเขตอํานาจในทองท่ี
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลําภู 
 3) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร ตั้ง ณ จังหวัดสกลนคร มีเขตอํานาจในทองท่ี
จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 
 4) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี ตั้ง ณ จังหวัดอุบลราชธานี มีเขตอํานาจ
ในทองท่ีจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และจังหวัดอํานาจเจริญ 
 5) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร ตั้ง ณ จังหวัดสุรินทร มีเขตอํานาจในทองท่ี
จังหวัดสุรินทร จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดศรีสะเกษ 
 6) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา ตั้ง ณ จังหวัดนครราชสีมา มีเขตอํานาจ
ในทองท่ีจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ 
 
ภาคใต 
 1) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-1 สุราษฎรธานี ตั้ง ณ จังหวัดสุราษฎรธานี มีเขตอํานาจ
ในทองท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร ตั้ง ณ จังหวัดชุมพร มีเขตอํานาจในทองท่ี
จังหวัดชุมพร จังหวัดประจวบคีรขัีนธ และจังหวัดระนอง 
 3) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต ตั้ง ณ จังหวัดภูเก็ต มีเขตอํานาจในทองท่ีจังหวัด
ภูเก็ต และจังหวัดพังงา 
 4) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา ตั้ง ณ จังหวัดสงขลา มีเขตอํานาจในทองท่ี
จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล 
 5) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-5 ยะลา ตั้ง ณ จังหวัดยะลา มีเขตอํานาจในทองท่ีจังหวัด
ยะลา จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส 
 6) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่ ตั้ง ณ จังหวัดกระบี่ มีเขตอํานาจในทองท่ีจังหวัด
กระบี่และจังหวัดตรัง 
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ภาคตะวันออก 
 1) ใหศูนยช่ังตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) เปนสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-1 ชลบุรี           
ตั้ง ณ จังหวัดชลบุรี มีเขตอํานาจในทองท่ีจังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด
ระยอง และใหมีเขตอํานาจในสวนท่ีเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด 
ท่ีจัดตั้งข้ึนในทองท่ีภาคตะวันออกดวย 
 2) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี ตั้ง ณ จังหวัดจันทบุรี มีเขตอํานาจในทองท่ี
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดสระแกว 
 
อํานาจหนาที่ของสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด มีดังตอไปนี้ 
 1) เก็บรักษาแบบมาตราชั่งตวงวัด 
 2) ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต นําเขา ขาย ซอมเครื่องช่ังตวงวัด            
หรือใหบริการช่ังสินคาของผูอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินคา 
 3) ตรวจสอบและใหคํารับรองเครื่องช่ังตวงวัด 
 4) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 
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ขอมูลติดตอสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด 
 

ภาค สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด ขอมูลติดตอ 
กลาง เขต 0-1 สุพรรณบุรี 9/9 หมู 4 ถ.มาลัยแมน- บางลี่  

ต.รั้วใหญ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท 
035545705 , 035555752  
โทรสาร 035555352  
suphanburi@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/suphanburi 

 เขต 0-2 ราชบุรี อาคาร 2 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 45  
ถ.หนาอําเภอ ต.หนาเมือง อ.เมอืง จ.ราชบุรี 
70000 
โทรศัพท 032321456 , โทรสาร 032321456 
ratchaburi@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ratchaburi 

 เขต 0-3 นครปฐม 706-708 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน  
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โทรศัพท 034255804 , 034243653 
โทรสาร 034243653 
nakhonpathom@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/nakhonpathom 

 เขต 0-4 สระบุร ี 81 หมู 1 ต.โคกสวาง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 
โทรศัพท 036211668 
โทรสาร 036211668 
saraburi@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/saraburi 
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ภาค สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด ขอมูลติดตอ 
เหนือ เขต 1-1 เชียงใหม 257 หมู 13 ต.บานแพ อ.สันปาตอง  

จ.เชียงใหม 50120 
โทรศัพท 053836060-3 
โทรสาร 053836059 
chiangmai@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/chiangmai 

 เขต 1-2 ลําปาง สํานักงานพาณิชยจังหวัด ถ.บุญวาทย  
ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 
โทรศัพท 054217465, 054219123 
โทรสาร 054217465, 054219123 
lampang@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ lampang 

 เขต 1-3 แพร สํานักงานพาณิชยจังหวัด 35 ถ.เจริญเมือง            
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร 54000 
โทรศัพท 054524590 
โทรสาร 054524590 
phrae@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ phrae 

 เขต 1-4 พิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด (ช้ัน 4) ถ.วงัจันทร  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท 055259402 
โทรสาร 055230528 
phisanulok@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ phisanulok 
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ภาค สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด ขอมูลติดตอ 
 เขต 1-5 นครสวรรค 400/65 ถ.สวรรควิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000 

โทรศัพท 056224560 
โทรสาร 056228597 
nakhonsawan@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ nakhonsawan 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2-1 ขอนแกน หมู 5 บานเพี้ยฟาน ต.สําราญ อ.เมือง  
จ.ขอนแกน 40000 
โทรศัพท 043379470-6 
โทรสาร 043379472 
khonkaen@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ khonkaen 

 เขต 2-2 อุดรธานี 247/1 หมู 7 ถ.อุดร-หนองคาย ต.หมากแขง             
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทรศัพท 042221971 
โทรสาร 042221971 
udonthani@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ udonthani 

 เขต 2-3 สกลนคร 4/4 ถ.ใสสวาง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 
47000  
โทรศัพท 042711918 
โทรสาร 042711918 
sakonnakhon@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ sakonnakhon 
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ภาค สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด ขอมูลติดตอ 
 เขต 2-4 อุบลราชธานี สํานักงานพาณิชยจังหวัด ถ.อปุราช ต.ในเมือง        

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
โทรศัพท 045244937, 045246109 
โทรสาร 045246108 
ubonratchathani@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ ubonratchathani 

 เขต 2-5 สุรินทร 15 ถ.เทศบาล 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร 
32000  
โทรศัพท 044515462 
โทรสาร 044515539 
surin@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ 

 เขต 2-6 นครราชสีมา 230 /27-29 (ตรงขาม บขส.2) ถ.มิตรภาพหนองคาย 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสมีา 30000 
โทรศัพท 044247876 
โทรสาร 044252011 
nakhonratchasima@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ nakhonratchasima 

ใต เขต 3-1 สุราษฎรธานี 27/8 ถ.ตลาดใหม ต.ตลาด อ.เมือง  
จ.สุราษฎรธานี 84000 
โทรศัพท 077281750 
โทรสาร 077281750 
suratthani@ cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ suratthani 
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ภาค สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด ขอมูลติดตอ 
 เขต 3-2 ชุมพร สํานักงานพาณิชยจังหวัด ศูนยราชการ 

เขาสามแกว อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
โทรศัพท 077512017-8 
โทรสาร 077503097 
chumphon@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ chumphon 

 เขต 3-3 ภูเก็ต ถ.รัตนโกสินทร 200 ป (ตรงขามโรงเรียน 
สารพัดชาง) ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
โทรศัพท 076212947 
โทรสาร 076217746 
phuket@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ phuket 

 เขต 3-4 สงขลา หมู 3 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปชาง อ.เมือง  
จ.สงขลา 90000 
โทรศัพท 074311899 
โทรสาร 074326954 
songkhla@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ songkhla 

 เขต 3-5 ยะลา 34 ถ.กาญจนา 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทรศัพท 073213016 
โทรสาร 073213016 
yala@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ yala 

 เขต 3-6 กระบี่ 28-30 ถ.เหมทานนท ต.ปากน้ํา อ.เมือง                
จ.กระบี่ 81000 
โทรศัพท 075631757 
โทรสาร 075631757 
www.vi_jippp @ hotmail.com 
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ภาค สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด ขอมูลติดตอ 
ตะวันออก เขต 4-1 ชลบุรี 154 หมู 3 ถ.พัทยาระยอง ต.หนองปลาไหล  

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทรศัพท 038221567 , 038221716 
โทรสาร 038221690 
chonburi@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ chonburi 

 เขต 4-2 จันทบุร ี อาคารสํานักงานพาณิชยจังหวดัจันทบุรี 
1162 /2 ถ.ทาแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 
22000 
โทรศัพท 039323170 
โทรสาร 039323171 
chanthaburi@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ chanthaburi 

 
 



  

   

 
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ที่ 119 /2549 
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-------------------------------- 

 ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น           
ไดดําเนินการจัดทําพรอมท้ังวาจางสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่มีความรู ความสามารถจัดทํามาตรฐาน
การบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 23 มาตรฐาน โดยแบงคณะทํางาน
รับผิดชอบออกเปน 4 คณะ ดังนี้ 

 - คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ  มาตรฐานสะพาน  มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟา                
ดวยพลังงานแสงอาทิตย มาตรฐานโรงฆาสัตว มาตรฐานสถานีขนสง
ทางน้ํา มาตรฐานสถานีขนสงทางบก และมาตรฐานหองน้ําสาธารณะ 

  - คณะทํางานที่ 2 รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี มาตรฐานการสงเสริม
อาชีพ มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส มาตรฐานการ
จัดการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก และมาตรฐานการ
คุมครองผูบริโภค  

 - คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ  มาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุญาต  มาตรฐาน               
ดานการเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐาน
หอกระจายขาวและมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน  

 - คณะทํางานที่ 4 รับผิดชอบ  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม  มาตรฐานการพัฒนา                  
ปาชุมชน มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐานการสงเสริมศาสนา 
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น มาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว
และมาตรฐานการสงเสริมกีฬา 



 

 

 เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว
เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวของ  และมีความถูกตอง  เหมาะสมสําหรับองคกรปกครอง                    
สวนทองถิ่นนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะตามอํานาจ
หนาท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นสนองตอบความตองการและความพึงพอใจของประชาชน                 
จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครอง                
สวนทองถิ่น เพื่อทําหนาท่ีพิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงรางมาตรฐาน 
23 มาตรฐานดังกลาว ตามบัญชีรายช่ือแนบทายคําสั่งนี้  

 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 
  สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549 
 
 
  ชัยฤกษ  ดิษฐอํานาจ 
  (นายชัยกฤษ  ดิษฐอํานาจ) 
  รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน 
  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

รายชื่อคณะทํางานที่ 2 
พิจารณามาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 

แนบทายคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 119/2549 ลงวันที่ 12 เมษายน 2549 
-------------------------------------------------------- 

 
1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (นายวสันต วรรณวโรทร) ประธานคณะทํางาน  
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  คณะทํางาน 
3.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม  คณะทํางาน 
4.  นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา  คณะทํางาน 
5.  นายกเทศมนตรีเมืองบานฉาง จังหวัดระยอง  คณะทํางาน 
6.  นายกเทศมนตรีเมืองทาเรอืพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี  คณะทํางาน 
7.  นายกเทศมนตรีเมืองกําแพงเพชร  คณะทํางาน 
8.  นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี  คณะทํางาน 
9.  นายกเทศมนตรีตําบลหวยใหญ จังหวัดชลบุร ี  คณะทํางาน 
10.  นายกเทศมนตรีตําบลทาขาม จังหวัดตรัง  คณะทํางาน 
11.  นายกเทศมนตรีตําบลทาชาง จังหวัดนครนายก  คณะทํางาน 
12.  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี  คณะทํางาน 
13.  นายกองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุร ี  คณะทํางาน 
14. นายกองคการบริหารสวนตําบลวังดง จงัหวัดกาญจนบุรี  คณะทํางาน 
15. นายกองคการบริหารสวนตําบลเหลาแดง จังหวัดอุบลราชธานี  คณะทํางาน 
16. นายกองคการบริหารสวนตําบลทากุม จังหวัดตราด  คณะทํางาน 
17. นายกองคการบริหารสวนตําบลพระลับ จังหวดัขอนแกน  คณะทํางาน 
18. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางพระ จังหวัดฉะเชิงเทรา  คณะทํางาน 
19. นายกองคการบริหารสวนตําบลอางทอง จังหวัดพัทลุง  คณะทํางาน 
20. นายกองคการบริหารสวนตําบลเดิมบาง จังหวดัสุพรรณบุร ี  คณะทํางาน 
21. ทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร  คณะทํางาน 
22. ทองถิ่นจังหวัดชัยนาท  คณะทํางาน 
23.  ผูแทนสํานักชั่ง ตวง วัด กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย คณะทํางาน 



 

 

24.  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบรโิภค สํานักนายกรัฐมนตรี คณะทํางาน 
25.  ผูแทนกองสงเสริมงานคุมครองผูบรโิภคดาน คณะทํางาน 
 ผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถิ่น 
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
26. ผูแทนกองสุขาภิบาลอาหาร สาํนักอนามัย กรงุเทพมหานคร คณะทํางาน 
27. ผูแทนมูลนิธิเพื่อผูบริโภค คณะทํางาน 
28. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอาํนาจ  คณะทํางาน 
 ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
29. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  คณะทํางาน 
30. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
31. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย  คณะทํางาน 
32. ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจดัการดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม  คณะทํางาน 
 สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 
33. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น  คณะทํางาน 
34. ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น   คณะทํางาน 
 สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น (นโยบายและแผน)  
35. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น   คณะทํางาน 
 สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

ท่ีปรึกษา 

1.  นายสมพร ใชบางยาง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
2.  นายธวัชชัย ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
3.  นายวัลลภ พริ้งพงษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
4.  นายวสันต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

1.  นายวสันต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
2.  นายอํานวย  ตั้งเจริญชัย ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3. นายธนา ยันตรโกวิท ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น 
5. นางวิภา ธูสรานนท ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจดัการดานสาธารณสุข 
   สวัสดิการสังคม 
6.  นางราตรี  รัตนไชย ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น 
7. นางณัฐกมล เจริญพานิช บุคลากร 7 
8.  นายจีรศักดิ์ ศรีสุมล เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 
9.  นายธีรพันธุ รื่นกลิ่นจันทร เจาพนักงานปกครอง 5 
10. นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
11. วาท่ีร.ต. กองเกียรติ   นัยนาประเสริฐ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3 

คณะผูจัดทําในสวนของคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. ผูชวยศาสตราจารยนักรบ  ระวงัการณ นักวิจัย 
2. ผูชวยศาสตราจารยสินธะวา  คามดิษฐ นักวิจัย 
3. อาจารยสมบูรณ แซเจ็ง นักวิจัย 
4. ดร.ประวิทย เขมะสุนันท นักวิจัย 
5. นายณรงคฤทธิ์ นีละโยธิน นักวิจัย 
6. นางสาววรรัตน รอดมณ ี ผูชวยนักวจิัย 


