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พระราชบัญญัติ 
พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัตแิห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๔๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มาตรวิทยา”  หมายความว่า  ศาสตร์เก่ียวกับการวัดปริมาณและการประยุกต์ใช้ศาสตร์นั้น  

และให้หมายความรวมถึงกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวกับการสอบเทียบ  ปรับตั้งความถูกต้องของเครื่องมือ  
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาณหรือวิเคราะห์ทดสอบ 
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“มาตรฐานการวัดแห่งชาติ”  หมายความว่า  มาตรฐานของระบบเครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือวัสดุ
อ้างอิงที่ใช้ในการวัดปริมาณ  ที่มีวิธีการเก็บรักษา  วิธีการใช้งานตามวิธีการมาตรฐานระหว่างประเทศ  
รวมถึงมาตรฐานการวัด  มาตรฐานอ้างอิง  วัสดุอ้างอิง  ที่ใช้สําหรับกําหนดค่าพื้นฐานของปริมาณให้กับ
ปริมาณวัดที่เก่ียวข้องในประเทศ  ที่เก็บรักษาไว้โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  หรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมอบหมายเพื่อเป็นพื้นฐานในการกําหนดค่าปริมาณไปยังมาตรฐานการวัดอื่น ๆ  
สําหรับชนิดของปริมาณวัดที่เก่ียวข้อง  และสามารถสอบกลับได้ไปยังมาตรฐานการวัดระหว่างประเทศ  
เพื่อใช้อ้างอิงเป็นมาตรฐานที่มีความถูกต้องสูงสุดของประเทศ 

“การวัดปริมาณ”  หมายความว่า  การวัดปริมาณของหน่วยวัดทางวิทยาศาสตร์ที่กําหนดให้ใช้
เป็นหน่วยวัดตามระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ  เช่น  ปริมาณความยาว  มวล  เวลา  กระแสไฟฟ้า  
อุณหภูมิ  ความเข้มของแสง  และปริมาณสาร 

“การพัฒนาระบบมาตรวิทยา”  หมายความว่า  การศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยทางวิทยาศาสตร์  
เก่ียวกับเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  หรือวัสดุอ้างอิงที่ใช้ในการวัดปริมาณ  เพื่อให้เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  หรือวัสดุ
อ้างอิงดังกล่าว  มีความถูกต้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศ  รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอด
ความถูกต้องของการวัดปริมาณ  การจัดหาและบํารุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือวัสดุอ้างอิงที่ใช้ใน 
การวัดปริมาณ 

“มาตรฐานอ้างอิง”  หมายความว่า  มาตรฐานการวัดที่องค์กรหรือหน่วยงานใช้เป็นมาตรฐาน 
เพื่อการสอบเทียบกับมาตรฐานการวัดอื่น ๆ  สําหรับปริมาณท่ีกําหนด 

“วัสดุอ้างอิง”  หมายความว่า  วัสดุหรือสารมาตรฐานที่มีการระบุสมบัติเฉพาะ  ซึ่งสมบัติเฉพาะนั้น
มีความเป็นเนื้อเดียวและเสถียรพอเพียง  ซึ่งจัดเตรียมขึ้นมาสําหรับใช้ในการวัดหรือการตรวจสอบสมบัติ
เชิงคุณภาพ 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ 
“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๔๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ”  

ประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานกรรมการ 
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(๒) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นรองประธานกรรมการ   
(๓) กรรมการโดยตําแหน่งจํานวนแปดคน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
หรือผู้แทน  และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน   

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิํานวนไม่เกินห้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านมาตรวิทยา 

ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ” 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยา

แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๓)  กําหนดระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนตามมาตรา  ๒๒” 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยา

แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๕)  ออกข้อบังคับว่าด้วยการกําหนดตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  สวัสดิการ

และสิทธิประโยชน์อื่น  การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  การออกจากงาน  
วินัยและการลงโทษทางวินัย  การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงานและลูกจ้าง  และกิจการอื่น
ด้านการบริหารงานบุคคล” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ 
ได้รับแต่งตั้ง 

ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่นดํารงตําแหน่งแทน  
เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

กรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ดํารงตําแหน่งแทน 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้” 
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มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔   
แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  และวัสดุอ้างอิงที่ใช้ในการวัดปริมาณ
ที่มีความถูกต้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศ  ใหรั้ฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดให้เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  หรือวัสดุอ้างอิงที่ใช้ในการวัดปริมาณเป็นเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  
หรือวัสดุอ้างอิงที่ใช้อ้างอิงความถูกต้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อให้ถือเป็นมาตรฐานการวัดแห่งชาติ 

(๒) กําหนดหน่วยการวัดปริมาณที่ใช้ในกิจการประเภทต่าง ๆ  ให้สอดคล้องเป็นระบบเดียวกัน  
และสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ 

(๓) กําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการใช้  การเก็บรักษา  การสอบเทียบ  การซ่อมบํารุง  
และการดําเนินการอย่างอื่นที่เก่ียวกับเครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือวัสดุอ้างอิงที่ใช้ในการวัดปริมาณ 

(๔) กําหนดกิจการอื่นใดอันจําเป็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๑๒ ให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล  อยู่ภายใต้

การกํากับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น  
และรายได้ของสถาบันให้นําเข้าสมทบกองทุนโดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

กิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่พนักงานและลูกจ้างของสถาบันต้องได้รับการคุ้มครอง
และประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว  ทั้งนี้  พนักงานและลูกจ้างที่พ้นจาก
ตําแหน่งด้วยเหตุมีอายุครบตามที่กําหนด  ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง 

ทรัพย์สินของสถาบันไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
มาตรา ๑๓ สถาบันมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาระบบมาตรวิทยา  จัดหาและเก็บรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติ  วัสดุอ้างอิง  

มาตรฐานของประเทศทุกสาขา  เพื่อให้สอดคล้องกับระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ  รวมถึงการถ่ายทอด
ความถูกต้องของการวัดปริมาณไปสู่ผู้ใช้งาน 

(๒) ดําเนินการและสนับสนุนในการวิเคราะห์  ทดสอบ  และสอบเทียบ  ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม
การวัดปริมาณของประเทศ 

(๓) ดําเนินการและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ  
เพื่อการยอมรับในระหว่างประเทศ   

(๔) ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพด้านมาตรวิทยาและความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
ทดสอบ  และสอบเทียบ 
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มาตรา ๑๔ สถาบันมีอํานาจหน้าที่กระทํากิจการต่าง ๆ  ภายในวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๑๓  
และอํานาจเช่นว่านี้  ให้รวมถึง 

(๑) บริหารกองทุนตามกฎหมาย  และระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) ศึกษา  สํารวจ  และวิเคราะห์ทางวิชาการต่าง ๆ  เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางเป้าหมาย  

นโยบาย  และจัดทําแผนงานโครงการและมาตรการต่าง ๆ  ในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศ  
แล้วเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

(๓) ออกใบรับรองผลการวัดปริมาณที่ได้จากการวัด  วิเคราะห์  ทดสอบ  หรือสอบเทียบให้กับ
เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  หรือวัสดุอ้างอิง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่สถาบันกําหนด 

(๔) ศึกษา  พัฒนาเทคโนโลยีการวัดปริมาณ  และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรวิทยา
ของภาครัฐ  ผู้ประกอบการภาคเอกชน  และสถาบันการศึกษา  ส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมด้านนี้ระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชน  และสถาบันการศึกษา  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๕) มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีมาตรฐานและความสามารถด้านมาตรวิทยาเป็นตัวแทน
ในกิจกรรมด้านมาตรวิทยาในระดับระหว่างประเทศเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

(๖) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  ทดสอบ  และสอบเทียบ  ในกิจกรรม
ด้านมาตรวิทยาและระบบการถ่ายทอดความถูกต้อง  การให้บริการข้อมูลและการให้คําปรึกษาทางเทคโนโลยี
การวัดปริมาณ  และการให้บริการอื่น ๆ  ในส่วนที่เก่ียวกับมาตรวิทยา 

(๗) ดําเนินการและสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการศึกษา  พัฒนาเทคโนโลยี  การวัดปริมาณ  
ระบบการถ่ายทอดความถูกต้องของเครื่องมือและอุปกรณ์การวัดปริมาณ  หรือความสามารถสอบกลับได้  
ตลอดจนการจัดโครงการลงทุนและโครงการที่เก่ียวข้องกับการรับเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาจากต่างประเทศ  
เพื่อให้ระบบมาตรวิทยาของประเทศมีประสิทธิภาพ  เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับในระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ 

(๘) ดําเนินการและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรวิทยาของประเทศ  รวมทั้ง
การพัฒนากําลังคนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

(๙) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ  และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็น
หน้าที่ของสถาบัน  และงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(๑๐) จัดให้ได้มา  ถือกรรมสิทธิ์  เช่า  ให้เช่า  เช่าซื้อ  ให้เช่าซื้อ  ยืม  ให้ยืม  แลกเปล่ียน  โอน   
รับโอน  และขายหรือจําหน่ายด้วยวิธีใด ๆ  ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์  รวมทั้งหลักทรัพย์ต่าง ๆ  
ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้มอบหรืออุทิศให้ 

(๑๑) เรียกค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากการศึกษา  พัฒนาเทคโนโลยี  การวัดปริมาณ  หรือ
ความสามารถสอบกลับได้  การอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา  การจําหน่ายผลิตผลที่ได้จากการดําเนินงาน  
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และค่าบริการในการให้บริการ  รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนและค่าบริการนั้น  
ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

(๑๒) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในกิจการ 
ที่เก่ียวกับการศึกษา  พัฒนาเทคโนโลยีการวัดปริมาณ  และความสามารถสอบกลับได้ 

(๑๓) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา  พัฒนาเทคโนโลยีการวัดปริมาณ  หรือความสามารถ
สอบกลับได้  และการประดิษฐ์หรือพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์การวัดปริมาณ  หรือความรู้เทคโนโลยี 
ที่ใช้เป็นมาตรฐานในกิจการด้านมาตรวิทยา 

(๑๔) เข้าร่วมกิจการหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น  หรือถือหุ้นในบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  
เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศ 

(๑๕) กู้ยืมเงิน  ให้กู้ยืมเงิน  โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน  ทั้งนี้  เพื่อการศึกษา  พัฒนา
เทคโนโลยีการวัดปริมาณ  และการบริการวิเคราะห์  ทดสอบ  หรือสอบเทียบความถูกต้องของเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์การวัดปริมาณ 

(๑๖) กระทําการอื่นใดอันจําเป็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
การกู้ยืมเงิน  การให้กู้ยืมเงิน  หรือการลงทุนตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  

หากเกินวงเงินที่กําหนดไว้ในระเบียบ  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน” 
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาระบบ

มาตรวิทยาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ให้ผู้อํานวยการได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด” 
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๑/๑)  ของมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติพัฒนา

ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
“(๑/๑)  มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์” 
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น  (๘)  ของมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติพัฒนา

ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
“(๘)  ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการที่เก่ียวข้องกับสถาบัน   

หรือกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน” 
มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติพัฒนา

ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
“การขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๖  (๑/๑)  ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดเวลา 

ในสัญญาจ้าง” 
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มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความใน  (๘)  ของมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาระบบ
มาตรวิทยาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๘)  ผลประโยชน์จากค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากการศึกษา  พัฒนาเทคโนโลยีการวัดปริมาณ  
หรือความสามารถสอบกลับได้  การอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา  การจําหน่ายผลิตผลที่ได้จาก 
การดําเนินงาน  และจากค่าบริการ” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  และมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติ
พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๒ การใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  เพื่อใช้ใน
กิจการดังต่อไปนี้ 

(๑) การดําเนินงานและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรวิทยา  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านมาตรวิทยาของประเทศ  การพัฒนากําลังคน  การติดตามประเมินผล  การเผยแพร่ผลงานวิจัย   
และการส่งเสริมการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ 

(๒) การบริหารกองทุน 
(๓) การดําเนินงานของสถาบัน   
(๔) การดําเนินงานของประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  กรรมการและอนุกรรมการ  

ตลอดจนเงินเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของบุคคลดังกล่าว 
มาตรา ๒๓ ให้สถาบันวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงิน  

แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของสถาบันได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
ให้สถาบันจัดทํางบการเงินส่งผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  เพื่อตรวจสอบ 
ปีบัญชีให้เป็นไปตามปีงบประมาณ 
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบ

เป็นผู้สอบบัญชีของสถาบัน  และทํารายงานการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ 
มาตรา ๒๔ ให้สถาบันจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี  

โดยแสดงงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว  พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี  รวมทั้งแสดงผลงาน
ของสถาบันในปีที่ล่วงมาแล้วด้วย” 

มาตรา ๑๕ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติซึ่งดํารงตําแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๖ มิให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๖  (๑/๑)  แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาระบบ 
มาตรวิทยาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มาใช้บังคับแก่ผู้ดํารงตําแหน่ง
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ผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  โดยให้บุคคลนั้น 
ดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระหรือด้วยเหตุอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัินี้ 

มาตรา ๑๗ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  และข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติพัฒนา 
ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคง
ใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีประกาศ  ระเบียบ  และข้อบังคับตามพระราชบัญญัติ
พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๘ ใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๖๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  บัญญัติขึ้นเพ่ือให้มีมาตรการในการสร้างระบบและมาตรฐานด้านมาตรวิทยาของประเทศ 
โดยสอดคล้องกับหลักปฏิบัติของมาตรวิทยาทางฟิสิกส์เป็นหลัก  จึงมีบทบัญญัติบางประการท่ีไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน  เน่ืองจากมาตรวิทยาและโครงสร้างระบบมาตรวิทยาระหว่างประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลง
ขอบข่ายเพ่ือรองรับการพัฒนาและการประยุกต์ที่ขยายไปสู่มาตรวิทยาทางเคมีและชีวภาพซึ่งมีบทบาทอย่างมาก
ต่อการพัฒนาคุณภาพของบริการทางการแพทย์  อุตสาหกรรมยา  อุตสาหกรรมอาหาร  และอุตสาหกรรมเกษตร   
ทั้งเป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน  และความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเพ่ือให้ระบบมาตรวิทยาของประเทศสามารถ
รองรับมาตรวิทยาทางเคมีและชีวภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  รวมท้ังปรับปรุง
บทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ  อํานาจหน้าที่ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  และการใช้จ่าย
เงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา  เพ่ือให้การดําเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


