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ระเบียบสํานักงานกลางชัง่ตวงวัด 
วาดวย  การกําหนดแบบมาตรา  และการจัดหาหรือสรางหองปฏิบัติการหรือสถานท่ี 

ของผูขออนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองเคร่ืองวัดความยาว 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

เพื่อกําหนดใหผูผลิตเคร่ืองวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะมวนกลับอัตโนมัติ  ชนิดสายแถบ 
ที่ทําดวยใยแกวสังเคราะห  ชนิดบรรทัดตรง  ผูซ่ึงประสงคจะขออนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรอง
เคร่ืองวัดความยาวที่ตนผลิตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎกระทรวงกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  (๕)  แหงพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
และความในขอ  ๕  (๑)  และขอ  ๕  (๒)  ของกฎกระทรวง  กําหนดหลักเกณฑปฏิบัติสําหรับผูประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรมการคาภายในจึงออกระเบยีบไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด  วาดวย  การกําหนดแบบมาตรา  
และการจัดหาหรือสรางหองปฏิบัติการหรือสถานที่ของผูขออนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรอง
เคร่ืองวัดความยาว  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ผูผลิตเคร่ืองวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะมวนกลับอัตโนมัติ  ชนิดสายแถบที่ทําดวย

ใยแกวสังเคราะห  ชนิดบรรทัดตรง  ตองจัดใหมีเคร่ืองวัดความยาวชนิดบรรทัดตรง  พิกัดกําลังไมนอยกวา  
๒  เมตร  ที่มีชั้นความเที่ยง  ๑  และตองไดรับการสอบเทียบรับรองความถูกตองจากสํานักชั่งตวงวัด 
อยางนอยทุก  ๆ  ๒  ป  เพื่อใชเปนแบบมาตราสําหรับใชตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องวัดความยาว 

ขอ ๔ ผูผลิตเคร่ืองวัดความยาวตองดูแลรักษาแบบมาตราตามขอ  ๓  ใหมีสภาพใชงาน 
ไดทุกขณะ   
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ขอ ๕ ผูผลิตเคร่ืองวัดความยาวตองจัดหาหรือสรางหองปฏิบัติการหรือสถานท่ีพรอมอุปกรณ 
ที่จําเปนไวสําหรับใชตรวจสอบและใหคํารับรองเคร่ืองวัดความยาว  โดยมีลักษณะทั่วไปดังนี้ 

  (๑) เปนหองปฏิบัติการหรือสถานที่ที่มีสภาพมั่นคงถาวร  แข็งแรง  ปลอดภัย  และ
ถูกตองตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่ย่ืนคําขอตออธิบดี  และต้ังอยูในบริเวณที่มีทางคมนาคม 
ไปมาสะดวกกับที่ต้ังของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา 

  (๒) มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสมพอเพียงที่จะติดต้ังโตะหรือแทนทดสอบความเที่ยง
ของเครื่องวัดความยาว 

  (๓) มีโตะหรือแทนทดสอบความเที่ยงของเครื่องวัดความยาวที่ความยาวของโตะหรือแทน
ตองไมนอยกวา  ๕  เมตร  เพื่อใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องวัดความยาว  โดยตอง
จัดใหมีจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับ  ชนิด  จํานวนของเครื่องวัดความยาวที่ตนผลิต 

  (๔) มีระบบไฟฟาสองสวางที่พอเพียง 
  (๕) มีอุปกรณ  เคร่ืองมือชาง  ที่จําเปน  และเพียงพอ 
ขอ ๖ ใหอธิบดีกรมการคาภายในเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ศิริพล  ยอดเมืองเจริญ 
อธิบดีกรมการคาภายใน 
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