
ประมาณการค่าธรรมเนียมการตรวจสอบความเที่ยงและการออกหนังสือรายงานผลการตรวจสอบความเที่ยง (เครื่องตวงและเครื่องวัด) 
 

 เครื่องตวงและเครื่องวดั 
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบความเที่ยง ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรายงานผล 

พิกัดก าลัง ค่าธรรมเนียม (เครื่องละ)  พิกัดก าลัง ค่าธรรมเนียม (ฉบับละ) 
1 บิวเรท  50 บาท  200 บาท 
2 ปิเปท 

 
50 บาท ไม่เกิน 1 ลิตร 

เกิน 1 ลิตร ไม่เกิน 5 ลิตร 
เกิน 5 ลิตร ไม่เกิน 20 ลติร 

เกิน 20 ลติร ขึ้นไป 

100 บาท 
200 บาท 
300 บาท 
500 บาท 

3 ฟลาสค ์
 

50 บาท ไม่เกิน 1 ลิตร 
เกิน 1 ลิตร ไม่เกิน 5 ลิตร 

เกิน 5 ลิตร ไม่เกิน 20 ลติร 
เกิน 20 ลติร ขึ้นไป 

100 บาท 
200 บาท 
300 บาท 
500 บาท 

4 เครื่องตวงอื่นๆ 
เช่น กระบอกตวง, พิคะโนมิเตอร์,  
ลูกจุ่ม  เป็นต้น 

 
50 บาท ไม่เกิน 1 ลิตร 

เกิน 1 ลิตร ไม่เกิน 5 ลิตร 
เกิน 5 ลิตร ไม่เกิน 20 ลติร 

เกิน 20 ลติร ขึ้นไป 

100 บาท 
200 บาท 
300 บาท 
500 บาท 

5 ถังตวงโลหะ ไม่เกิน 1 ลิตร 
เกิน 1 ลิตร ไม่เกิน 5 ลิตร 

เกิน 5 ลิตร ไม่เกิน 20 ลติร 
เกิน 20 ลิตร ไม่เกิน 100 ลติร 

เกิน 100 ลิตร ไมเ่กิน 1,000 ลิตร 
เกิน 1,000 ลิตร ไมเ่กิน 2,000 ลิตร 
เกิน 2,000 ลิตร ไมเ่กิน 3,000 ลิตร 
เกิน 3,000 ลิตร ไมเ่กิน 4,000 ลิตร 
เกิน 4,000 ลิตร ไมเ่กิน 5,000 ลิตร 
เกิน 5,000 ลิตร ไมเ่กิน 6,000 ลิตร 

10 บาท 
20 บาท 
40 บาท 
50 บาท 

200 บาท 
300 บาท 
400 บาท 
500 บาท 
600 บาท 
700 บาท 

ไม่เกิน 100 ลติร 
เกิน 100 ลติร ไมเ่กิน 1,000 ลิตร 

เกิน 1,000 ลิตร ขึ้นไป 

100 บาท 
500 บาท 
800 บาท 

6 บรรทัดโลหะ ไม่เกิน 1 เมตร 
เกิน 1 เมตร ไมเ่กิน 5 เมตร 

เกิน 5 เมตร ไมเ่กิน 10 เมตร 
เกิน 10 เมตร ไม่เกิน 50 เมตร 

เกิน 50 เมตรขึ้นไป 

20 บาท 
30 บาท 
50 บาท 

100 บาท 
200 บาท 

ไม่เกิน 0.5 เมตร 
เกิน 0.5 เมตร ไมเ่กิน 1 เมตร 

เกิน 1 เมตร ไมเ่กิน 2 เมตร 
เกิน 2 เมตร ไมเ่กิน 5 เมตร 

เกิน 5 เมตร ขึ้นไป 

100 บาท 
200 บาท 
300 บาท 
500 บาท 
800 บาท 

7 สายแถบโลหะ ไม่เกิน 1 เมตร 
เกิน 1 เมตร ไมเ่กิน 5 เมตร 

เกิน 5 เมตร ไมเ่กิน 10 เมตร 
เกิน 10 เมตร ไม่เกิน 50 เมตร 

เกิน 50 เมตร ขึ้นไป 

20 บาท 
30 บาท 
50 บาท 

100 บาท 
200 บาท 

ไม่เกิน 0.5 เมตร 
เกิน 0.5 เมตร ไมเ่กิน 1 เมตร 

เกิน 1 เมตร ไมเ่กิน 2 เมตร 
เกิน 2 เมตร ไมเ่กิน 5 เมตร 

เกิน 5 เมตร ขึ้นไป 

100 บาท 
200 บาท 
300 บาท 
500 บาท 
800 บาท 

8 มาตรวดัความยาวอัตโนมตัิส าหรบั 
วัดความสูงของระดบัของเหลวในถังเก็บ 

ไม่เกิน 1 เมตร 
เกิน 1 เมตร ไมเ่กิน 5 เมตร 

เกิน 5 เมตร ไมเ่กิน 10 เมตร 
เกิน 10 เมตร ไม่เกิน 50 เมตร 

เกิน 50 เมตร ขึ้นไป 

20 บาท 
30 บาท 
50 บาท 

100 บาท 
200 บาท 

ไม่เกิน 0.5 เมตร 
เกิน 0.5 เมตร ไมเ่กิน 1 เมตร 

เกิน 1 เมตร ไมเ่กิน 2 เมตร 
เกิน 2 เมตร ไมเ่กิน 5 เมตร 

เกิน 5 เมตร ขึ้นไป 

100 บาท 
200 บาท 
300 บาท 
500 บาท 
800 บาท 

9 มาตรวดัปรมิาตร  1,000 บาท/ ผลิตภัณฑ ์  1,000 บาท / ผลิตภัณฑ ์
10 มาตรวดัมวลโดยตรง  1,000 บาท  1,000 บาท 
11 ไปป์ปรูฟเวอร ์  1,000 บาท  1,000 บาท 
12 คอมแพ็คท์ปรูฟเวอร์  1,000 บาท  1,000 บาท 
13 เครื่องวัดความชื้นข้าว  500 บาท  500 บาท / ผลิตภัณฑ ์
 

15-พ.ค.-2557 


