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ประกาศกรมการค้าภายใน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการตรวจสอบให้คํารับรองเครื่องชั่ง 

ที่มีส่วนแสดงค่าที่ต่อออกมาภายนอก  (Remote  Display) 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  กําหนดให้ส่วนประกอบของ
เครื่องชั่งที่ เป็นส่วนแสดงค่าเป็นเครื่องชั่ง  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖   
เพื่อกําหนดให้ส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่เป็นส่วนแสดงค่าที่ต่อออกมาภายนอก  (Remote  Display)  
จากส่วนชั่งน้ําหนักที่ใช้กับเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซ่ึงมีพิกัดกําลังตั้งแต่ยี่สิบเมตริกตันขึ้นไป 
เป็นเครื่องชั่ง  และได้รับการยกเว้นการให้คํารับรอง  เว้นแต่นําไปประกอบกับเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึง
กับที่ซ่ึงมีพิกัดกําลังตั้งแต่ยี่สิบเมตรกิตันขึ้นไป  หรือนําไปประกอบเพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องชั่งอ่ืน  นั้น 

เพื่อให้การตรวจสอบให้คํารับรองเครื่องชั่งที่มีส่วนแสดงค่าที่ต่อออกมาภายนอก  (Remote  Display)  
หรือเครื่องชั่งอ่ืนเป็นไปด้วยความถูกต้อง  มีรูปแบบที่มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ไม่เป็นเครื่องมือ
ของการฉ้อโกงได้สะดวก  และเกิดความเป็นธรรมในทางการค้า  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  (๓)  
และมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมการค้าภายในจึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  ผู้ขาย  หรือผู้ซ่อมส่วนแสดงค่าที่ต่อออกมาภายนอก  (Remote  Display)  

ที่ใช้กับเครื่องชั่งแบบแท่นช่ังที่ติดตรึงกับที่ซ่ึงมีพิกัดกําลังตั้งแต่ยี่สิบเมตริกตันขึ้นไปหรือเครื่องชั่งอ่ืน   
แจ้งรุ่นซ่ึงระบุแบบ  เลขลําดับ  พิกัดกําลัง  จํานวนเครื่อง  และรายละเอียดของส่วนแสดงค่าที่ต่อออกมาภายนอก  
(Remote  Display)  พร้อมเอกสารแสดงการใช้  รายละเอียดทางเทคนิคหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

การแจ้งตามวรรคหนึ่งให้แจ้งก่อนนําส่วนแสดงค่าที่ต่อออกมาภายนอก  (Remote  Display)  
ออกจําหน่าย  หรือส่งมอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแต่อย่างช้าต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ผลิต  
หรือวันที่รับมอบไปจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายศุลกากร  หรือวันที่ครอบครอง  หรือวันที่ซ่อมเสร็จ  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓ การแจ้งตามข้อ  ๒  ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศฉบับนี้  
ณ  สํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาที่มีเขตอํานาจในจังหวัดที่สถานที่ประกอบธุรกิจตั้งอยู่ 
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ข้อ ๔ ให้ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  ผู้ขาย  หรือผู้ซ่อมนําส่วนแสดงค่าที่ต่อออกมาภายนอก  (Remote  
Display)  พร้อมข้อมูลที่แจ้งไว้แล้วตามข้อ  ๒  มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  เพื่อติดแถบผนึกแสดง
การยกเว้นการให้คํารับรอง  ก่อนนําออกจําหน่ายหรือส่งมอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง 

แถบผนึกแสดงการยกเว้นการให้คํารับรองตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศฉบับนี้ 
ข้อ ๕ กรณีที่มีการนําส่วนแสดงค่าที่ต่อออกมาภายนอก  (Remote  Display)  ตามข้อ  ๒  

ไปประกอบกับเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซ่ึงมีพิกัดกําลังตั้งแต่ยี่สิบเมตริกตันขึ้นไป  หรือประกอบ
เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องชั่งอ่ืน  ให้ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  ผู้ขาย  หรือผู้ซ่อมยื่นคําขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเพื่อให้คํารับรอง 

ข้อ ๖ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามข้อ  ๒  และได้ตรวจสอบตามข้อ  ๔  แล้ว   
ให้จัดทําทะเบียนแสดงรายละเอียดของข้อมูลและผลการตรวจสอบดังกล่าว   

ข้อ ๗ ส่วนแสดงค่าที่ต่อออกมาภายนอก  (Remote  Display)  ที่ได้นําไปประกอบกับ 
เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซ่ึงมีพิกัดกําลังตั้งแต่ยี่สิบเมตริกตันขึ้นไป  หรือนําไปประกอบเพื่อใช้งาน
ร่วมกับเครื่องชั่งอ่ืนก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าเครื่องชั่งดังกล่าวส้ินอายุ 
คํารับรอง 

การให้คํารับรองชั้นหลังแก่เครื่องชั่งตามวรรคหนึ่งที่ส้ินอายุคํารับรองแล้ว  หากส่วนแสดงค่าที่ต่อ
ออกมาภายนอก  (Remote  Display)  ไม่ชํารุดเสียหาย  หรือไม่มีการซ่อมแก้ไข  และทํางานได้ถูกต้อง  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คํารับรองได้ 

กรณีที่ส่วนแสดงค่าที่ต่อออกมาภายนอก  (Remote  Display)  ชํารุดเสียหาย  และได้รับ 
การแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว  ผู้ซ่อมต้องนําส่วนแสดงค่าที่ต่อออกมาภายนอก  (Remote  Display)  ที่ตนซ่อม  
มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามข้อ  ๔  เพื่อติดแถบผนึกแสดงการยกเว้นการให้คํารับรอง  ก่อนนํา
ออกจําหน่ายหรือส่งมอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อประกอบใช้งานต่อไป   

กรณีที่มีการเปล่ียนส่วนแสดงค่าที่ต่อออกมาภายนอก  (Remote  Display)  ใหม่  ส่วนแสดงค่าที่
ต่อออกมาภายนอก  (Remote  Display)  ต้องได้รับการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๔  
เพื่อติดแถบผนึกแสดงการยกเว้นการให้คํารับรองก่อนนําไปประกอบเพื่อใช้งานต่อไป   

กรณีที่ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  ผู้ขาย  ผู้ซ่อม  เจ้าของ  หรือผู้ครอบครองประสงค์จะนําส่วนแสดงค่า   
ที่ต่อออกมาภายนอก  (Remote  Display)  ที่ได้รับการแก้ไขถูกต้องแล้วตามวรรคสาม  หรือที่มีการเปล่ียน
ส่วนแสดงค่าที่ต่อออกมาภายนอก  (Remote  Display)  ใหม่  ตามวรรคส่ี  ออกจําหน่ายหรือส่งมอบให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือนําไปประกอบเพื่อใช้งานต่อไป  ต้องยื่นคาํขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เพื่อให้คํารับรอง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สมชาติ  สร้อยทอง 
อธิบดีกรมการค้าภายใน 



เลขที่รับ     
ลงชื่อ    ผู้รับแจ้ง 
(     ) 
ตําแหน่ง     
วันที่   เวลา  น. 

 

แบบแจ้งตามประกาศกรมการค้าภายใน เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ในการตรวจสอบให้คํารับรองเคร่ืองชั่งท่ีมีส่วนแสดงค่าท่ีต่อออกมาภายนอก (Remote Display) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

---------------------- 

  ข้าพเจ้า                    

สถานที่ประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่     หมู่ที่    ตรอก/ซอย     ถนน      
ตําบล/แขวง      อําเภอ/เขต      จังหวัด     รหัสไปรษณีย์.     
โทรศัพท์      โทรสาร      
ประเภทธุรกิจ     ผู้ผลิต     ผู้นําเข้า     ผู้ขาย     ผู้ซ่อม 
มีหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจเลขที่      เครื่องหมายเฉพาะตัว      
  ข้าพเจ้า    ได้ผลิตส่วนประกอบของเครื่องช่ังที่เป็นส่วนแสดงค่าที่ต่อออกมาภายนอก (Remote Display) 
       ได้นําเข้าส่วนประกอบของเครื่องช่ังที่เป็นส่วนแสดงค่าที่ต่อออกมาภายนอก (Remote Display)  
     ที่ไม่มีการให้คํารับรอง  ตามหนังสืออนุญาตที่         
       มีส่วนประกอบของเครื่องช่ังที่เป็นส่วนแสดงค่าที่ต่อออกมาภายนอก (Remote Display)  

ที่ไม่มีการให้คํารับรองมาไว้ในความครอบครองเพื่อขาย 
       ได้ซ่อมส่วนประกอบของเครื่องช่ังที่เป็นส่วนแสดงค่าที่ต่อออกมาภายนอก (Remote Display) 

โดยมีรายละเอียดและจํานวนของส่วนประกอบของเครื่องช่ังที่เป็นส่วนแสดงค่าที่ต่อออกมาภายนอก 
(Remote Display) ดังต่อไปน้ี 

ส่วนประกอบของเครื่องช่ัง 
รุ่น แบบ เลขลําดับของเครื่อง 
(Model / Serial Number) 

พิกัดกําลัง 
(Capacity) 

จํานวน (เครื่อง) 

ส่วนแสดงค่าที่ต่อออกมาภายนอก    
    
    
    

เอกสารประกอบการแจ้ง 
   รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคหรือคุณลักษณะเฉพาะของส่วนประกอบของเครื่องช่ังที่เป็นส่วนแสดงค่าที่ต่อออกมาภายนอก 

(Remote Display)              จํานวน  แผ่น 
   แคตตาล็อก , แบบ , รูป , คู่มือการใช้งาน           จํานวน  แผ่น 
   รายละเอียดอ่ืนๆ (ระบุ)              จํานวน  แผ่น 
   หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวข้างต้นน้ีถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ        เจ้าของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
(       ) 

ตําแหน่ง        
(ประทับตรานิติบุคคล) 

วันที่     พ.ศ.    



เลขท่ีรับ     
-  ๒  - 

 

เฉพาะเจ้าหน้าที ่

ความเห็นและผลการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าท่ี             
                     
                     
                     
 
 

ลงชื่อ        
 (       ) 
ตําแหน่ง        
วันท่ี        

 
ความเห็นและผลการปฏิบัตงิานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี           
                     
                     
                     
 
 

ลงชื่อ        
 (       ) 
ตําแหน่ง        
วันท่ี        

 



แถบผนึกแสดงการยกเว้นการให้คํารบัรอง 

แนบทา้ยประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการตรวจสอบให้คํารับรองเครือ่งช่ังที่มสี่วนแสดงค่าที่ตอ่ออกมาภายนอก (Remote Display) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   
 
 

 
เลขท่ี    

(ตราครุฑ) สํานักงานกลางช่ังตวงวัด 
 กรมการค้าภายใน 

แถบผนึกแสดงการยกเว้นการให้คํารับรองนี้     
ให้ไว้ เพื่อแสดงว่า ส่วนประกอบของเค ร่ืองช่ังท่ีเป็น     
ส่ ว น แ สด งค่ า ท่ี ต่ อ อ อ ก ม า ภ าย นอ ก  (Remote 
Display) ได้รับการยกเว้นการให้คํารับรอง เว้นแต่จะได้
นําไปประกอบกับเคร่ืองชั่ง หรือนําไปประกอบเพ่ือใช้งาน
ร่วมกับเคร่ืองช่ังอื่น 

     
 พนักงานเจ้าหน้าที่ 
  / /  

 

ใช้ประทับหรือแสดงไว้ท่ีสว่นประกอบของเคร่ืองชั่งในตําแหน่งท่ีสามารถเห็นได้ชัดเจน 
และเป็นตําแหน่งท่ีต้องทําลายแถบผนึกก่อนจึงจะทําการปรับเปลี่ยน แก้ไข ส่วนประกอบของเครื่องชั่งได ้
 


