
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรตรวจสอบใหค้ ำรบัรองและตรวจสอบควำมเทีย่งเครือ่งวดัควำมชืน้

ขำ้ว [N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ในการซือ้ขายหรอืแลกเปลีย่นสนิคา้กบัผูอ้ ืน่ หรอืการใหบ้รกิารชัง่ ตวงหรอืวัด หรอืการใชเ้ครือ่งชัง่ตวงวดัเพือ่ประโยชนใ์นการ

ค านวณคา่ตอบแทน คา่ภาษีอากรและคา่ธรรมเนยีม หา้มมใิหผู้ใ้ดใชเ้ครือ่งชัง่ตวงวดัทีไ่มม่กีารใหค้ ารับรอง หรอืรับรองสิน้อายุ

แลว้ ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิ ผลติ น าเขา้ ขาย หรอืซอ่มเครือ่งชัง่ตวงวดัทีไ่มม่กีารใหค้ ารับรอง น าเครือ่งชัง่ตวงวดัมาใหพ้นักงาน

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ใหค้ ารับรองภายในก าหนดเวลา ตามพระราชบญัญัตมิาตราชัง่ตวงวัด พ.ศ. 2542 

 

1. ผูรั้บบรกิารกรุณาตดิตอ่ขอรับบรกิารลว่งหนา้ ทีเ่บอร ์02-507-6570 หรอื 02-507-6572 E-mail : 

agrimeter.dit@gmail.com 

2. กรณีผูรั้บบรกิารตอ้งการสอบเทยีบเครือ่งวัดความชืน้ขา้วโดยใชผ้ลติภัณฑข์า้วนอกเหนอืจากทีห่น่วยงานสอบเทยีบม ี

ผูรั้บบรกิารตอ้งน าผลติภัณฑข์า้วดงักลา่วมาใหห้น่วยงานสอบเทยีบอยา่งนอ้ย5 กโิลกรัม โดยน ามาใหก้อ่นวนัทีน่ าเครือ่งมาสง่

สอบเทยีบอยา่งนอ้ย 14 วนั 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
อาคารวเิคราะหแ์ละปฏบิตักิารหา้ชัน้ กองก ากับและตรวจสอบ
เครือ่งชัง่ กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย ์563 ถนนนนทบรุ ี
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ีโทร 02-507-6570 

หรอื 02-507-6572 E-mail : agrimeter.dit@gmail.com/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 21 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูรั้บบรกิารยืน่เอกสาร และน าเครือ่งวดัความชืน้ขา้ว มาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสภาพเครือ่ง เจา้หนา้ที ่ออกใบรับงาน ใบค า
ขอ และ Pay-in Slip ใหผู้รั้บบรกิารน าไปช าระคา่ธรรมเนยีมผา่น

ธนาคารกรุงไทย 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาขึน้อยู่กับจ านวนเครือ่ง))  

10 ถงึ 30 นาท ี ส านักก ากับและ
ตรวจสอบเครือ่งชัง่ 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบการช าระคา่ธรรมเนยีม และผูอ้ านวยการกลุม่
มอบหมายงานใหเ้จา้หนา้ทีด่ าเนนิการ 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี ส านักก ากับและ

ตรวจสอบเครือ่งชัง่ 
 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีส่อบเทยีบเครือ่งวดัความชืน้ขา้ว พรอ้มออกใบรายงาน

ผลการสอบเทยีบแลว้เสร็จ 

(หมายเหต:ุ (ส าหรับการตรวจสอบใหค้ ารับรองใชร้ะยะเวลา 2 
วนั))  

19 วนั ส านักก ากับและ
ตรวจสอบเครือ่งชัง่ 

 

4) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูรั้บบรกิารตดิตอ่ขอรับใบรายงานผลการสอบเทยีบ และ

เครือ่งวดัความชืน้ขา้ว 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักก ากับและ
ตรวจสอบเครือ่งชัง่ 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ท าการแทน) 

- 

4) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนผูม้อบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ท าการแทนลงลายมอืชือ่รับรอง

ส าเนา) 

ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบควำมเทีย่งเครื่องวดัควำมชื้นขำ้ว 
ผลติภณัฑล์ะ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

 

2) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรก เครือ่งวดั

ควำมชืน้ขำ้ว เครือ่งละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  

 

3) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบเพือ่ใหค้ ำรบัรองช ัน้แรก แตไ่ม่มกีำร

ออกค ำรบัรองให ้เรยีกเก็บอตัรำรอ้ยละ 50 ของคำ่ธรรมเนยีมกำร

ตรวจสอบเพือ่ใหค้ ำรบัรองช ัน้แรก 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 50 % 

  

 

4) ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบเพือ่ใหค้ ำรบัรองช ัน้หลงั เรียกเก็บ

อตัรำ รอ้ยละ 50 ของคำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบเพือ่ใหค้ ำรบัรอง
ช ัน้แรก 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 50 % 

  
 

5) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบเพือ่ใหค้ ำรบัรองช ัน้หลงั แต่ไม่มกีำร

ออกค ำรบัรองใหเ้รยีกเก็บอตัรำรอ้ลละ 50 ของคำ่ธรรมเนยีมกำร

ตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้หลงั 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 50 % 

  

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) Call Center กรมการคา้ภายใน เบอรโ์ทร. 1569 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอใหต้รวจสอบความเทีย่งเครือ่งชัง่ตวงวดั ตามพระราชบญัญัตมิาตราชัง่ตวงวัด พ.ศ. 2542 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิาร

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุห ้

ไมส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผู ้
ยืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบันทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่

ค าขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความ
บกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การตรวจสอบใหค้ ารับรองและตรวจสอบความเทีย่งเครือ่งวัดความชืน้ขา้ว [N]  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมการคา้ภายใน กรมการคา้ภายใน กรมการคา้ภายใน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อืน่ๆ (เชน่ การออกผลการวเิคราะห ์/ ใหค้วามเห็นชอบ) 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ. มาตราชัง่ ตวง วดั พ.ศ. 2542  ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิ โดย พ.ร.บ. มาตราชัง่ตวงวดั (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2549 และ พ.ร.บ. 

มาตราชัง่ตวงวดั (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2557  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกาศกรมการคา้ภายใน เรือ่ง ระยะเวลาการใหบ้รกิารประชาชน พ.ศ. 

2551 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 21.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 20 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 30 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 10 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การตรวจสอบใหค้ ารับรองและความเทีย่งเครือ่งวัดความชืน้ขา้ว [N] 

1124529 สทุธิช์าย กองก ากบัและตรวจสอบเครือ่งชัง่ 30/08/2562 13:11 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


