
 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงพาณิชย 
เร่ือง  กําหนดแบบมาตราชั้นหนึ่งตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่สมควรจัดใหมีแบบมาตราชั้นหนึ่งสําหรับใชตรวจสอบความเที่ยงของแบบมาตราชั้นสอง
ของสํานักงานกลางชั่งตวงวัด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๓  แหงพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงพาณิชย  เร่ือง  กําหนดแบบมาตราชั้นหนึ่ง
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหมาตรฐานแหงชาติดานมวลตาม  ๔.๒  ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานแหงชาติ  เกี่ยวกับหนวยการวัดปริมาณ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  และ
วัสดุอางอิงที่ใชในการวัดปริมาณ  ลงวันที่  ๑๓   กันยายน   พ.ศ .   ๒๕๔๙   ออกตามความใน
พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  เปนแบบมาตราชั้นหนึ่งทางมวล   
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

ขอ ๔ ใหมาตรฐานแหงชาติดานความยาวตาม  ๑๐.๒  ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานแหงชาติ  เกี่ยวกับหนวยการวัดปริมาณ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  
และวัสดุอางอิงที่ใชในการวัดปริมาณ  ลงวันที่  ๑๓  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๔๙  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  เปนแบบมาตราชั้นหนึ่งทางความยาว  
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เกริกไกร  จีระแพทย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
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