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กฎกระทรวง 

กําหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดและ 
ค่าทําการตรวจสอบเคร่ืองชั่งตวงวัดนอกสถานที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และมาตรา  ๓๘   
แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว ้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  

พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๒) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๔๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  

พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
ข้อ ๓ ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ  ให้เรียกเก็บตามอัตรา  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) การผลิต 
 (ก) เคร่ืองชั่ง ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (ข) เคร่ืองตวง ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (ค) เคร่ืองวัด ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๒) การนําเข้า 
 (ก) เคร่ืองชั่ง ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (ข) เคร่ืองตวง ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (ค) เคร่ืองวัด ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
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(๓) การขาย 
 (ก) เคร่ืองชั่ง ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
 (ข) เคร่ืองตวง ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
 (ค) เคร่ืองวัด ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๔) การซ่อม 
 (ก) เคร่ืองชั่ง ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (ข) เคร่ืองตวง ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (ค) เคร่ืองวัด ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๕) การให้บริการชั่ง ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๖) การให้บริการตวง ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๗) การให้บริการวัด ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ  ให้เรียกเก็บตามอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การผลิต 
 (ก) เคร่ืองชั่ง ปีละ ๑,๐๐๐ บาท 
 (ข) เคร่ืองตวง ปีละ ๑,๐๐๐ บาท 
 (ค) เคร่ืองวัด ปีละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๒) การนําเข้า 
 (ก) เคร่ืองชั่ง ปีละ ๒,๐๐๐ บาท 
 (ข) เคร่ืองตวง ปีละ ๒,๐๐๐ บาท 
 (ค) เคร่ืองวัด ปีละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๓) การซ่อม 
 (ก) เคร่ืองชั่ง ปีละ ๑,๐๐๐ บาท 
 (ข) เคร่ืองตวง ปีละ ๑,๐๐๐ บาท 
 (ค) เคร่ืองวัด ปีละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๔) การให้บริการชั่ง ปีละ ๕๐๐ บาท 
(๕) การให้บริการตวง ปีละ ๕๐๐ บาท 
(๖) การให้บริการวัด ปีละ ๕๐๐ บาท 
ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ผู้ผลิตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรองเคร่ืองชั่ง

ตวงวัดที่ตนผลิต  ปีละ  ๕,๐๐๐  บาท 
ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ผู้ซ่อมเป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรองเคร่ืองชั่ง

ตวงวัดที่ตนซ่อม  ปีละ  ๑,๐๐๐  บาท 
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ข้อ ๗ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต  ให้เรียกเก็บเท่ากับค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
ข้อ ๘ ค่าธรรมเนียมการออกใบแทนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจให้เรียกเก็บ  ฉบับละ  

๑๐๐  บาท 
ข้อ ๙ ค่าธรรมเนียมการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เรียกเก็บ  ฉบับละ  ๑๐๐  บาท 
ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการให้คํารับรองชั้นแรกสําหรับเคร่ืองชั่งไม่อัตโนมัติ  

ให้เรียกเก็บตามอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เคร่ืองชั่งที่แสดงค่าได้เองและก่ึงแสดงค่าได้เอง 
 (ก) แสดงน้ําหนักไม่เกิน  ๒๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๑๐๐ บาท 
 (ข) แสดงน้ําหนักเกิน  ๒๐  กิโลกรัม   
  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๒๐๐ บาท 
 (ค) แสดงน้ําหนักเกิน  ๑๐๐  กิโลกรัม 
  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๓๐๐ บาท 
 (ง) แสดงน้ําหนักเกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม   
  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๔๐๐ บาท 
 (จ) แสดงน้ําหนักเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม   
  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๕๐๐ บาท 
 (ฉ) แสดงน้ําหนักเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม   
  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๑,๐๐๐ บาท 
 (ช) แสดงน้ําหนักเกิน  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม   
  แต่ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (ซ) แสดงน้ําหนักเกิน  ๕๐,๐๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๒) เคร่ืองชั่งสปริง 
 (ก) แสดงน้ําหนักไม่เกิน  ๒๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๒๐ บาท 
 (ข) แสดงน้ําหนักเกิน  ๒๐  กิโลกรัม   
  แต่ไม่เกิน  ๖๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๔๐ บาท 
 (ค) แสดงน้ําหนักเกิน  ๖๐  กิโลกรัม 
  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๖๐ บาท 
 (ง) แสดงน้ําหนักเกิน  ๑๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๘๐ บาท 
(๓) เคร่ืองชั่งที่แสดงค่าเองไม่ได้ 
 (ก) แสดงน้ําหนักไม่เกิน  ๒๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๒๐ บาท 
 (ข) แสดงน้ําหนักเกิน  ๒๐  กิโลกรัม 
  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๑๐๐ บาท 
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 (ค) แสดงน้ําหนักเกิน  ๑๐๐  กิโลกรัม 
  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๒๐๐ บาท 
 (ง) แสดงน้ําหนักเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 
  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๕๐๐ บาท 
 (จ) แสดงน้ําหนักเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 
  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๑,๐๐๐ บาท 
 (ฉ) แสดงน้ําหนักเกิน  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม   
  แต่ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (ช) แสดงน้ําหนักเกิน  ๕๐,๐๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๔) เคร่ืองชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน   
 (ก) แสดงน้ําหนักไม่เกิน  ๑๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๑๐๐ บาท 
 (ข) แสดงน้ําหนักเกิน  ๑๐๐  กิโลกรัม 
  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๒๐๐ บาท 
ข้อ ๑๑ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการให้คํารับรองชั้นแรกสําหรับเครื่องชั่งอัตโนมัติ 

ให้เรียกเก็บตามอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แสดงน้ําหนักไม่เกิน  ๑๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๕๐๐ บาท 
(๒) แสดงน้ําหนักเกิน  ๑๐๐  กิโลกรัม   
 แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๓) แสดงน้ําหนักเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม   
 แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๔) แสดงน้ําหนักเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม  
 แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๕) แสดงน้ําหนักเกิน  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม   
 แต่ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๔,๐๐๐ บาท 
(๖) แสดงน้ําหนักเกิน  ๕๐,๐๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๕,๐๐๐ บาท 
ข้อ ๑๒ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการให้คํารับรองชั้นแรกสําหรับตุ้มน้ําหนัก  ให้เรียกเก็บ

ตามอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) น้ําหนักไม่เกิน  ๕๐๐  มิลลิกรัม ตุ้มละ ๕ บาท 
(๒) น้ําหนักตั้งแต่  ๑  กรัม  ถึง  ๕๐๐  กรัม ตุ้มละ ๑๐ บาท 
(๓) น้ําหนักตั้งแต่  ๑  กิโลกรัม  ถึง  ๑๐  กิโลกรัม ตุ้มละ ๒๐ บาท 
(๔) น้ําหนักตั้งแต่  ๒๐  กิโลกรัม  ถึง  ๕๐  กิโลกรัม ตุ้มละ ๕๐ บาท 
(๕) น้ําหนักเกิน  ๕๐  กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม ตุ้มละ ๑๐๐ บาท 
(๖) น้ําหนักเกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม ตุ้มละ ๒๐๐ บาท 
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ข้อ ๑๓ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการให้คํารับรองชั้นแรกสําหรับเคร่ืองตวงของเหลว  
ให้เรียกเก็บตามอัตรา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เคร่ืองตวงของเหลวชนิดที่ไม่มีขั้นหมายมาตรา 
 (ก) แสดงปริมาตรไม่เกิน  ๕  ลิตร เคร่ืองละ ๕ บาท 
 (ข) แสดงปริมาตรเกิน  ๕  ลิตร เคร่ืองละ ๑๐ บาท 
(๒) เคร่ืองตวงของเหลวชนิดที่มีขั้นหมายมาตรา 
 (ก) แสดงปริมาตรไม่เกิน  ๑  ลิตร เคร่ืองละ ๕ บาท 
 (ข) แสดงปริมาตรเกิน  ๑  ลิตร เคร่ืองละ ๑๕ บาท 
(๓) เคร่ืองตวงน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันเคร่ือง 
 (ก) แสดงปริมาตรไม่เกิน  ๑  ลิตร เคร่ืองละ ๕ บาท 
 (ข) แสดงปริมาตรเกิน  ๑  ลิตร เคร่ืองละ ๑๐ บาท 
(๔) เคร่ืองตวงน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดสูบ เคร่ืองละ ๕๐ บาท 
ข้อ ๑๔ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการให้คํารับรองชั้นแรกสําหรับเคร่ืองตวงของแห้ง  

เคร่ืองละ  ๕  บาท 
ข้อ ๑๕ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการให้คํารับรองชั้นแรกสําหรับเคร่ืองวัดความยาว  

ให้เรียกเก็บตามอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เคร่ืองวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะม้วนกลับอัตโนมัติและเครื่องวัดความยาว 

ชนิดบรรทัดตรง 
 (ก) แสดงความยาวไม่เกิน  ๕  เมตร เคร่ืองละ ๕ บาท 
 (ข) แสดงความยาวเกิน  ๕  เมตร เคร่ืองละ ๑๐ บาท 
(๒) เคร่ืองวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะและเครื่องวัดความยาวชนิดโซ่  
 (ก) แสดงความยาวไม่เกิน  ๑๐  เมตร เคร่ืองละ ๒๐ บาท 
 (ข) แสดงความยาวเกิน  ๑๐  เมตร เคร่ืองละ ๕๐ บาท 
(๓) เคร่ืองวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะที่ประกอบกับลูกดิ่ง 
 (ก) แสดงความยาวไม่เกิน  ๑๐  เมตร เคร่ืองละ ๕๐ บาท 
 (ข) แสดงความยาวเกิน  ๑๐  เมตร เคร่ืองละ ๑๐๐ บาท 
(๔) เคร่ืองวัดความยาวชนิดสายแถบทําด้วยใยแก้วสังเคราะห์หรือวัสดุอื่นที่ไม่ใช่โลหะและ

เคร่ืองวัดความยาวชนิดพับได้ 
 (ก) แสดงความยาวไม่เกิน  ๕  เมตร เคร่ืองละ ๕ บาท 
 (ข) แสดงความยาวเกิน  ๕  เมตร   
  แต่ไม่เกิน  ๕๐  เมตร เคร่ืองละ ๑๐ บาท 
 (ค) แสดงความยาวเกิน  ๕๐  เมตร เคร่ืองละ ๕๐ บาท 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๖ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการให้คํารับรองชั้นแรกสําหรับมาตรวัดความยาว  
ให้เรียกเก็บตามอัตรา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มาตรวัดความยาวผ้า เคร่ืองละ ๑๐๐ บาท 
(๒) มาตรวัดความยาวแบบอัตโนมัติสําหรับวัดความสูงของระดับของของเหลวในถังเก็บ 
 (ก) แสดงความยาวไม่เกิน  ๑๐  เมตร เคร่ืองละ ๑๐๐ บาท 
 (ข) แสดงความยาวเกิน  ๑๐  เมตร เคร่ืองละ ๕๐๐ บาท 
ข้อ ๑๗ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการให้คํารับรองชั้นแรกสําหรับมาตรวัดปริมาตรของเหลว  

ให้เรียกเก็บตามอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มาตรวัดปริมาตรน้ํามันเชื้อเพลิง 
 และมาตรวัดปริมาตรก๊าซเหลวตามสถานีบริการ เคร่ืองละ ๕๐๐ บาท 
(๒) มาตรวัดปริมาตรน้ํามันเชื้อเพลิง  มาตรวัดปริมาตรก๊าซเหลว  และมาตรวัดปริมาตร

ของเหลวอื่น ๆ   
 (ก) อัตราการไหลสูงสุดไม่เกิน  ๑๐๐  ลิตรต่อนาที เคร่ืองละ ๕๐๐ บาท 
 (ข) อัตราการไหลสูงสุดเกิน  ๑๐๐  ลิตรต่อนาที   
  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตรต่อนาที เคร่ืองละ ๑,๐๐๐ บาท 
 (ค) อัตราการไหลสูงสุดเกิน  ๕๐๐  ลิตรต่อนาที   
  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ลิตรต่อนาที เคร่ืองละ ๒,๐๐๐ บาท 
 (ง) อัตราการไหลสูงสุดเกิน  ๑,๐๐๐  ลิตรต่อนาที   
  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ลิตรต่อนาที เคร่ืองละ ๒,๕๐๐ บาท 
 (จ) อัตราการไหลสูงสุดเกิน  ๕,๐๐๐  ลิตรต่อนาที เคร่ืองละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๓) มาตรวัดปริมาตรน้ํามันหล่อลื่น 
 (ก) อัตราการไหลสูงสุดไม่เกิน  ๑๐๐  ลิตรต่อนาที เคร่ืองละ ๓๐๐ บาท 
 (ข) อัตราการไหลสูงสุดเกิน  ๑๐๐  ลิตรต่อนาที เคร่ืองละ ๑,๐๐๐ บาท 
ข้อ ๑๘ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการให้คํารับรองชั้นแรกสําหรับมาตรวัดปริมาตรน้ํา  

ให้เรียกเก็บตามอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) อัตราการไหลระบุไม่เกิน  ๑๐  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เคร่ืองละ ๑๐ บาท 
(๒) อัตราการไหลระบุเกิน  ๑๐  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง   
 แต่ไม่เกิน  ๕๐  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เคร่ืองละ ๑๐๐ บาท 
(๓) อัตราการไหลระบุเกิน  ๕๐  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง   
 แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เคร่ืองละ ๒๐๐ บาท 
(๔) อัตราการไหลระบุเกิน  ๑๐๐  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เคร่ืองละ ๔๐๐ บาท 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๙ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการให้คํารับรองชั้นแรกสําหรับมาตรวัดมวลโดยตรง  
เคร่ืองละ  ๑,๐๐๐  บาท 

ข้อ ๒๐ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการให้คํารับรองชั้นแรกสําหรับมาตรวัดปริมาตรก๊าซ 
ที่มีสถานะเป็นไอ  ให้เรียกเก็บตามอัตรา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อัตราการไหลสูงสุดไม่เกิน  ๔๐  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เคร่ืองละ ๒๐๐ บาท 
(๒) อัตราการไหลสูงสุดเกิน  ๔๐  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง   
 แต่ไม่เกิน  ๒๕๐  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เคร่ืองละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๓) อัตราการไหลสูงสุดเกิน  ๒๕๐  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เคร่ืองละ ๒,๐๐๐ บาท 
ข้อ ๒๑ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการให้คํารับรองชั้นแรกสําหรับเคร่ืองวัดความชื้นข้าว  

เคร่ืองละ  ๕๐๐  บาท 
ข้อ ๒๒ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการให้คํารับรองชั้นหลัง  ให้เรียกเก็บในอัตรา   

ร้อยละห้าสิบของอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการให้คํารับรองชั้นแรก 
ข้อ ๒๓ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการให้คํารับรองชั้นแรกที่เรียกเก็บจากผู้ผลิต 

ในกรณีผู้ผลิตเป็นผู้ รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๑  ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตรา
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการให้คํารับรองชั้นแรกตามข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓   
ข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๖  ข้อ  ๑๗  ข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙  ข้อ  ๒๐  และข้อ  ๒๑ 

ข้อ ๒๔ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการให้คํารับรองชั้นหลังที่เรียกเก็บจากผู้ซ่อม   
ในกรณีผู้ซ่อมเป็นผู้ รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๑  ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละย่ีสิบห้าของอัตรา
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการให้คํารับรองชั้นแรกตามข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓   
ข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๖  ข้อ  ๑๗  ข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙  ข้อ  ๒๐  และข้อ  ๒๑ 

ข้อ ๒๕ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเพื่อให้ คํารับรองแต่ไม่มีการออกคํารับรองให้   
ให้เรียกเก็บตามอัตรา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การตรวจสอบเพื่อให้คํารับรองชั้นแรก  ร้อยละห้าสิบของค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและ
การให้คํารับรองชั้นแรก 

(๒) การตรวจสอบเพื่อให้คํารับรองชั้นหลัง  ร้อยละห้าสิบของค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและ
การให้คํารับรองชั้นหลัง 

ข้อ ๒๖ ค่าธรรมเนียมการใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบเพื่อให้คํารับรองเคร่ืองชั่งตวงวัด
นอกสถานที่  ให้เรียกเก็บตามอัตรา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เคร่ืองชั่ง 
 (ก) แสดงน้ําหนักไม่เกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๑๐๐ บาท 
 (ข) แสดงน้ําหนักเกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม   
  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๒๐๐ บาท 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

  

 (ค) แสดงน้ําหนักเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม   
  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๕๐๐ บาท 
 (ง) แสดงน้ําหนักเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 
  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๑,๐๐๐ บาท 
 (จ) แสดงน้ําหนักเกิน  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม   
  แต่ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๒,๐๐๐ บาท 
 (ฉ) แสดงน้ําหนักเกิน  ๕๐,๐๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๒) เคร่ืองวัด 
 (ก) มาตรวัดปริมาตรก๊าซเหลวตามสถานีบริการ เคร่ืองละ ๒๐๐ บาท 
 (ข) มาตรวัดมวลโดยตรง เคร่ืองละ ๒๐๐ บาท 
 (ค) มาตรวัดปริมาตรก๊าซที่มีสถานะเป็นไอ เคร่ืองละ ๒๐๐ บาท 
ข้อ ๒๗ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบความเที่ยงของเคร่ืองชั่งตวงวัด  ให้เรียกเก็บตามอัตรา  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เคร่ืองชั่ง 
 (ก) แสดงน้ําหนักไม่เกิน  ๑๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๑,๐๐๐ บาท 
 (ข) แสดงน้ําหนักเกิน  ๑๐๐  กิโลกรัม   
  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๑,๕๐๐ บาท 
 (ค) แสดงน้ําหนักเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 
  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (ง) แสดงน้ําหนักเกิน  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม 
  แต่ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๕,๐๐๐ บาท 
 (จ) แสดงน้ําหนักเกิน  ๕๐,๐๐๐  กิโลกรัม เคร่ืองละ ๖,๐๐๐ บาท 
(๒) ตุ้มน้ําหนัก 
 (ก) น้ําหนักไม่เกิน  ๑  กรัม ตุ้มละ ๒๐๐ บาท 
 (ข) น้ําหนักตั้งแต่  ๒  กรัม  ถึง  ๕๐๐  กรัม ตุ้มละ ๓๐๐ บาท 
 (ค) น้ําหนักตั้งแต่  ๑  กิโลกรัม  ถึง  ๑๐  กิโลกรัม ตุ้มละ ๔๐๐ บาท 
 (ง) น้ําหนักตั้งแต่  ๒๐  กิโลกรัม  ถึง  ๕๐  กิโลกรัม ตุ้มละ ๕๐๐ บาท 
 (จ) น้ําหนักเกิน  ๕๐  กิโลกรัม   
  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม ตุ้มละ ๖๐๐ บาท 
 (ฉ) น้ําหนักเกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม ตุ้มละ ๗๐๐ บาท 
(๓) เคร่ืองตวง 
 (ก) สําหรับบิวเรท เคร่ืองละ ๔๐๐ บาท 



หน้า   ๑๗ 
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 (ข) สําหรับปิเปท  ฟลาสค์  และเครื่องตวงอื่น  ๆ 
  ๑) แสดงปริมาตรไม่เกิน  ๑  ลิตร เคร่ืองละ ๓๐๐ บาท 
  ๒) แสดงปริมาตรเกิน  ๑  ลิตร   
   แต่ไม่เกิน  ๕  ลิตร เคร่ืองละ ๔๐๐ บาท 
  ๓) แสดงปริมาตรเกิน  ๕  ลิตร   
   แต่ไม่เกิน  ๒๐  ลิตร เคร่ืองละ ๕๐๐ บาท 
  ๔) แสดงปริมาตรเกิน  ๒๐  ลิตร เคร่ืองละ ๗๐๐ บาท 
 (ค) สําหรับถังตวงโลหะ 
  ๑) แสดงปริมาตรไม่เกิน  ๕  ลิตร เคร่ืองละ ๑๒๐ บาท 
  ๒) แสดงปริมาตรเกิน  ๕  ลิตร   
   แต่ไม่เกิน  ๒๐  ลิตร เคร่ืองละ ๒๐๐ บาท 
  ๓) แสดงปริมาตรเกิน  ๒๐  ลิตร 
   แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ลิตร เคร่ืองละ ๓๐๐ บาท 
  ๔) แสดงปริมาตรเกิน  ๑๐๐  ลิตร   
   แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร เคร่ืองละ ๕๐๐ บาท 
  ๕) แสดงปริมาตรเกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร   
   เรียกเก็บ  ๑,๐๐๐  ลิตรแรก  ๕๐๐  บาท   
   ๑,๐๐๐  ลิตรต่อไป  ให้เรียกเก็บ  ๑,๐๐๐  ลิตรละ  ๕๐๐  บาท   
   เศษของ  ๑,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดเท่ากับ  ๑,๐๐๐  ลิตร   
   แต่เม่ือรวมกันแล้วไม่เกิน  ๕,๐๐๐  บาท 
(๔) เคร่ืองวัด 
 (ก) สําหรับเคร่ืองวัดความยาวและมาตรวัดความยาว 
  ๑) แสดงความยาวไม่เกิน  ๐.๕  เมตร เคร่ืองละ ๒๐๐ บาท 
  ๒) แสดงความยาวเกิน  ๐.๕  เมตร 
   แต่ไม่เกิน  ๑  เมตร เคร่ืองละ ๓๐๐ บาท 
  ๓) แสดงความยาวเกิน  ๑  เมตร 
   แต่ไม่เกิน  ๒  เมตร เคร่ืองละ ๕๐๐ บาท 
  ๔) แสดงความยาวเกิน  ๒  เมตร   
   แต่ไม่เกิน  ๕  เมตร เคร่ืองละ ๗๐๐ บาท 
  ๕) แสดงความยาวเกิน  ๕  เมตร   
   แต่ไม่เกิน  ๑๐  เมตร เคร่ืองละ ๑,๐๐๐ บาท 
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  ๖) แสดงความยาวเกิน  ๑๐  เมตร   
   แต่ไม่เกิน  ๕๐  เมตร เคร่ืองละ ๑,๕๐๐ บาท 
  ๗) แสดงความยาวเกิน  ๕๐  เมตร เคร่ืองละ ๒,๐๐๐ บาท 
 (ข) สําหรับมาตรวัดปริมาตรของเหลว เคร่ืองละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (ค) สําหรับมาตรวัดปริมาตรน้ํา เคร่ืองละ ๑,๐๐๐ บาท 
 (ง) สําหรับมาตรวัดมวลโดยตรง เคร่ืองละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (จ) สําหรับไปป์ปรูฟเวอร์ เคร่ืองละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (ฉ) สําหรับคอมแพ็คท์ปรูฟเวอร์ เคร่ืองละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (ช) สําหรับเคร่ืองวัดความชื้นข้าว เคร่ืองละ ๑,๐๐๐ บาท 

ในกรณีการตรวจสอบความเที่ยงตาม  (จ)  (ฉ)  หรือ  (ช)  โดยใช้ผลิตภัณฑ์หลายชนิด   
ให้ คิดค่าธรรมเนียมเป็นจํานวนเท่ากับจํานวนผลิตภัณฑ์คูณด้วยอัตราค่าธรรมเนียมต่อเคร่ือง   
แต่เม่ือรวมกันแล้วต้องไม่เกินเคร่ืองละ  ๔๐,๐๐๐  บาท 

ข้อ ๒๘ ค่าทําการที่ผู้ ย่ืนคําขอขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพื่อให้คํารับรอง 
เคร่ืองชั่งตวงวัดนอกสถานที่สํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา  ให้เรียกเก็บตามอัตรา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ 
 (ก) พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 
  หรือดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
  ระดับปฏิบัติการ คนละ ๓๐๐ บาทต่อวัน 
 (ข) พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงานข้ึนไป 
  หรือดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
  ระดับชํานาญการขึ้นไป คนละ ๕๐๐ บาทต่อวนั 
 ถ้าปฏิบัติงานต่อเนื่องจนเลยเวลาราชการต้องเสียค่าทําการเพิ่มอีกหนึ่งเท่า 
(๒) กรณีปฏิบัติงานในวันราชการแต่นอกเวลาราชการ 
 (ก) พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 
  หรือดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
  ระดับปฏิบัติการ คนละ ๔๐๐ บาทต่อวัน 
 (ข) พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงานข้ึนไป 
  หรือดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
  ระดับชํานาญการขึ้นไป คนละ ๖๐๐ บาทต่อวัน 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

  

(๓) กรณีปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 
 (ก) พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 
  หรือดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
  ระดับปฏิบัติการ คนละ ๖๐๐ บาทต่อวัน 
 (ข) พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงานข้ึนไป 
  หรือดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
  ระดับชํานาญการขึ้นไป คนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อวัน 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อภิรดี  ตันตราภรณ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่ได้มีการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
มาตราช่ังตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา 
ท้ายพระราชบัญญัติ  และมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติให้ค่าทําการ
ตรวจสอบเคร่ืองช่ังตวงวัดนอกสถานที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นไปตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  
สมควรปรับปรุงการกําหนดค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 


