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ระเบียบกรมการค้าภายใน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ.  2560 
 

 

เพื่อให้การดําเนินการรับเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกับงานให้บริการด้าน  
ชั่งตวงวัด  เป็นการเพิ่มช่องทางอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนและภาคเอกชนผู้รับบริการที่จะชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้แก่กรมการค้าภายใน  
ได้รวดเร็วย่ิงขึ้น  ตลอดจนช่วยลดภาระของหน่วยงานภาครัฐในการรับชําระเงินสด  เช็ค  ดร๊าฟท์   
เพื่อลดช่องทางในการทุจริต  และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีปฏิบัติในการรับเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงิน
ค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป   
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“ผู้ขอรับบริการ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบธุรกิจในการผลิต  นําเข้า  ขาย  ซ่อมเคร่ืองชั่งตวงวัด  

หรือให้บริการชั่งตวงหรือวัด  และให้หมายความรวมถึงผู้ครอบครองเคร่ืองชั่งตวงวัดด้วย   
ข้อ 4 ให้ผู้ขอรับบริการย่ืนแบบคําขอตรวจสอบ  แบบการแจ้งประกอบธุรกิจ  หรือแบบคําขอ

เป็นผู้ตรวจสอบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สํานักงานกลางชั่งตวงวัด  ศูนย์ชั่งตวงวัดภาค  หรือสํานักงานสาขา
ชั่งตวงวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบหรือย่ืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้   

  ในกรณีย่ืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้ขอรับบริการ  หรือผู้รับมอบอํานาจต้องแสดงตัว  
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สํานักงานกลางชั่งตวงวัด  ศูนย์ชั่งตวงวัดภาค  หรือสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่สถานประกอบการตั้งอยู่  เพื่อสมัครขอรับบริการด้านชั่งตวงวัดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
โดยแจ้งอีเมล์  (E-mail  address)  เพื่อกําหนดเป็นผู้ใช้งานระบบ  (Username)  พร้อมแนบหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

  4.1 ใบสมัครขอรับบริการด้านชั่งตวงวัดออนไลน์  ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 
  4.2 กรณีผู้ขอรับบริการมาแสดงตัวด้วยตนเองให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน  

หรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ 
  เม่ือผู้ขอรับบริการได้แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดแล้ว  ระบบจะส่งผล 

การสมัครขอรับบริการด้านชั่งตวงวัดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ไปที่อีเมล์ของผู้ขอรับบริการท่ีระบุไว้ในใบสมัคร  
เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้งาน  (Username)  โดยใช้อีเมล์ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร  และกําหนดรหัสผ่าน  (Password)  
ด้วยตัวเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิสก์ต่อไป   
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  กรณีมอบอํานาจ  ต้องมีหนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ของผู้มอบอํานาจ  และผู้รับมอบอํานาจ  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในระบบงานชั่งตวงวัด  และพิมพ์แบบฟอร์มชําระเงิน  
(Pay-in  Slip)  ชําระค่าธรรมเนียมตามแบบที่ออกใบระบบงานชั่งตวงวัดให้ผู้ขอรับบริการ 

ข้อ 5 ให้ผู้ขอรับบริการชําระเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบบัญชีธนาคารตามที่กรมการค้าภายใน
เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ประเภทกระแสรายวันกับธนาคารกรุงไทยจํากัด  (มหาชน)  และธนาคารพาณิชย์ 
หรือธนาคารที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะเพื่อรับชําระเงินค่าธรรมเนียม  สําหรับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
ดังนี้ 

  5.1 ส่วนกลาง  ชื่อบัญชี  “กรมการค้าภายในเพื่อค่าธรรมเนียมชั่งตวงวัด  1  
(ส่วนกลาง)”  สําหรับการให้บริการการแจ้งการประกอบธุรกิจ  การตรวจสอบและให้คํารับรอง   
และการออกใบอนุญาต  และชื่อบัญชี  “กรมการค้าภายในเพื่อค่าธรรมเนียมชั่งตวงวัด  2  (ส่วนกลาง)”  
สําหรับการให้บริการการตรวจสอบความเที่ยง 

  5.2 ส่วนภูมิภาค  ชื่อบัญชี  “กรมการค้าภายในเพื่อค่าธรรมเนียมชั่งตวงวัด   
ศูนย์ชั่งตวงวัด  ภาค....  หรือสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด  เขต....” 

ข้อ 6 เม่ือธนาคารรับชําระเงินค่าธรรมเนียมตามข้อ  5  แล้ว  ธนาคารจะออกหลักฐาน  
การชําระเงินพร้อมคืนแบบฟอร์มชําระเงิน  (Pay-in  Sip)  ส่วนสําหรับลูกค้าให้ผู้ขอรับบริการนํามาย่ืน
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดําเนินการตามคําขอรับบริการต่อไป 

ข้อ 7 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียม  กับระบบธนาคาร  
ว่ามีจํานวนเงินเข้าบัญชีถูกต้องตรงกับหลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียม  ก่อนดําเนินการตามคําขอ  
รับบริการด้านชั่งตวงวัดต่อไป 

ข้อ 8 การดําเนินการตามคําขอรับบริการ  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
  8.1 การแจ้งการประกอบธุรกิจและการออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบ 

และให้คํารับรองเครื่องชั่งตวงวัด  เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารถูกต้องแล้วให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งแบบคําขอหรือแบบแจ้งการประกอบธุรกิจ  พร้อมใบสั่งชําระค่าธรรมเนียม   
รวมทั้งหลักฐานการชําระเงินของธนาคารหรือแบบฟอร์มชําระเงิน  (Pay-in  Slip)  ให้เจ้าหน้าที่การเงิน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคตรวจสอบการรับชําระค่าธรรมเนียมด้านชั่งตวงวัด  และออกใบเสร็จรับเงิน  
(กรณีผู้ขอรับบริการแจ้งความประสงค์ขอใบเสร็จ) 

  8.2 การตรวจสอบเพื่อให้คํารับรองและการตรวจสอบความเที่ยงเคร่ืองชั่งตวงวัด  
เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเสร็จแล้วให้ส่งแบบรายงานพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมแบบคําขอ  รวมทั้ง
หลักฐานการชําระเงินของธนาคารหรือแบบฟอร์มชําระเงิน  (Pay-in  Slip)  ให้เจ้าหน้าที่การเงิน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค  เพื่อตรวจสอบการรับชําระเงินค่าธรรมเนียมชั่งตวงวัด  และออกใบเสร็จรับเงิน  
(กรณีผู้ขอรับบริการแจ้งความประสงค์ขอใบเสร็จ) 
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ข้อ 9 กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า  รายการเคร่ืองชั่งตวงวัดที่ผู้ขอรับบริการได้ย่ืนคําขอไว้
ตามข้อ  4  ไม่ถูกต้องตรงกับเคร่ืองชั่งตวงวัดที่จะตรวจสอบ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งไปยังสํานักชั่งตวงวัด  
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคหรือสํานักงานสาขา  เพื่อดําเนินการยกเลิกคําขอดังกล่าว  และให้ผู้ขอรับบริการดําเนินการ  
ย่ืนคําขอใหม่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือย่ืนทางโทรสาร  หรือทางอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อลงเลขทะเบียนใน  
“ระบบงานชั่งตวงวัด”  และออกเลขทะเบียนใหม่พร้อมออกแบบฟอร์มชําระเงิน  (Pay-in  Slip)  ใหม่  
ให้ผู้ขอรับบริการนําไปย่ืนชําระเงินผ่านระบบบัญชีธนาคารให้ถูกต้อง  แล้วแต่กรณี   

  9.1 กรณีค่าธรรมเนียมใหม่มากกว่าค่าธรรมเนียมที่ชําระไว้แล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  
แจ้งเลขทะเบียนใหม่  ให้ผู้ขอรับบริการชําระเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบบัญชีธนาคารในส่วนที่เพิ่มขึ้น  
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชําระเงินค่าธรรมเนียมกับระบบธนาคารว่ามีจํานวนเงินเข้าบัญชี  
ตามที่แสดงในหลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียม  ก่อนดําเนินการตรวจสอบเพื่อให้คํารับรองหรือ
ตรวจสอบความเที่ยงต่อไป 

  เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเสร็จแล้ว  ให้ทําแบบรายงานพนักงานเจ้าหน้าที่  
พร้อมแนบหลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมตามข้อ  6  และข้อ  9.1  วรรคหนึ่ง  และแบบคําขอเดิม
ที่ยกเลิกและแบบคําขอใหม่ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค  เพื่อตรวจสอบการรับชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมชั่งตวงวัด  และออกใบเสร็จรับเงิน  (กรณีผู้ขอรับบริการแจ้งความประสงค์ขอใบเสร็จ) 

  9.2 กรณีค่าธรรมเนียมใหม่น้อยกว่าค่าธรรมเนียมที่ชําระไว้แล้ว  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามคําขอรับบริการและแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจ  ย่ืนหลักฐานการขอเงินคืนตามแบบ
คําขอคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ออกในระบบงานชั่งตวงวัด  พร้อมแนบแบบรายงานพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ที่ตรวจสอบเสร็จแล้ว  และแบบคําขอ  รวมทั้งหลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมตามข้อ  6   
และแบบคําขอเดิมที่ยกเลิกและแบบคําขอใหม่  เพื่อเสนอขออนุมัติคืนเงินค่าธรรมเนียม   

ข้อ 10 กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบตามข้อ  8.2  ข้อ  9.1  และ  9.2  แล้ว   
พบว่าผลการตรวจสอบไม่ผ่านให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับบริการยื่นแบบคําขอคืนเงินค่าธรรมเนียม   
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนดตามแบบคําขอคืนเงินเพื่อรับเงินคืนต่อไป 

ข้อ 11 ในการตรวจสอบเพื่อขอคืนเงินค่าธรรมเนียมตามข้อ  10  ให้สํานักชั่งตวงวัด   
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคหรือสํานักงานสาขาตรวจแบบคําขอคืนเงิน  แบบรายงานพนักงานเจ้าหน้าที่และแบบคําขอ  
พร้อมหลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมตามข้อ  6  และ/หรือข้อ  9.1  (ถ้ามี)  และแบบคําขอเดิม 
ที่ยกเลิก  (ถ้ามี)  เพื่อเสนอขออนุมัติคืนเงินค่าธรรมเนียมต่อกรมการค้าภายใน  ศูนย์ชั่งตวงวัดภาค 
หรือสํานักงานสาขา  ที่ผู้ขอรับบริการย่ืนคําขอไว้  ภายใน  1  วันทําการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร
หลักฐานครบถ้วน 
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ข้อ 12 ให้กลุ่มคลัง  กรมการค้าภายใน  ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคหรือสํานักงานสาขาที่รับคําขอ  
คืนเงินค่าธรรมเนียม  ออกเช็คสั่งจ่ายหรือโอนเงินผ่านระบบธนาคาร  อินเตอร์เน็ตแบ็งก้ิง  จากบัญชี
กระแสรายวันของกรมการค้าภายใน  คืนให้กับผู้ประกอบธุรกิจภายใน  5  วันทําการถัดไปนับแต่วันที่ได้อนมัุติ 

ข้อ 13 ทุกสิ้นวันทําการให้เจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ต้องสรุปยอดเงินจาก
แบบฟอร์มชําระเงิน  (Pay-in  Slip)  แบบรายงานพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือใบส่ังชําระค่าธรรมเนียม  
และตรวจสอบจํานวนเงินที่ได้รับแต่ละรายการกับรายงานการรับชําระเงินระหว่างวันผ่านธนาคารให้ถูกต้อง  
เพื่อนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป 

ข้อ 14 ให้สํานักชั่งตวงวัด  ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคหรือสํานักงานสาขา  จัดทําสรุปรายงานการรับเงิน
ค่าธรรมเนียมประจําวันจากแบบฟอร์มชําระเงิน  (Pay-in  Slip)  แบบรายงานพนักงานเจ้าหน้าที่   
หรือใบสั่งชําระค่าธรรมเนียมและตรวจสอบจํานวนเงินที่ได้รับแต่ละรายการกับรายงานการรับชําระเงิน
ระหว่างวันผ่านธนาคารส่งกลุ่มคลัง  กรมการค้าภายในเป็นประจําทุกเดือน   

ข้อ 15 กรณีมีเงินค่าธรรมเนียมคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ  5  ซึ่งเป็นรายการ 
ที่ ยังไม่ดําเนินการตามคําขอรับบริการด้านชั่งตวงวัด  หรือดําเนินการแล้วผลการตรวจไม่ผ่าน  
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะพักไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ  5  จนกว่าจะดําเนินการตามคําขอรับบริการ
ด้านชั่งตวงวัดหรือผู้ขอรับบริการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม  จึงตัดยอดนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ข้อ 16 กรณีมีเงินค่าธรรมเนียมคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ  5  เม่ือครบกําหนด  
1  ปี  ไม่มีผู้มาขอรับเงิน  และไม่สามารถตรวจสอบได้  จะนําเงินคงเหลือดังกล่าวส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 

ข้อ 17 ให้อธิบดีกรมการค้าภายใน  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
นันทวัลย์  ศกุนตนาค 

อธิบดีกรมการค้าภายใน 




