
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตเป็นผูต้รวจสอบและใหค้ ารบัรองเครือ่งช ัง่ตวงวดัที่

ตนเองผลติหรอืซอ่ม 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านกัช ัง่ตวงวดั กระทรวงพาณิชย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หลกัเกณฑ ์

 

การขอใบอนุญาตเป็นผูต้รวจสอบและใหค้ ารับรองเครือ่งชัง่ตวงวดัทีต่นเองผลติหรอืซอ่มของส านักชัง่ตวงวดั ผูผ้ลติหรอืผูซ้อ่ม

เครือ่งชัง่ตวงวดัจะขออนุญาตตอ่อธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมาย เพือ่ใหผู้ผ้ลติหรอืผูซ้อ่มเป็นผูต้รวจสอบและใหค้ ารับรองเครือ่ง

ชัง่ตวงวัดทีต่นเองผลติหรอืซอ่มก็ได ้โดยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขที่

ก าหนดในกฎกระทรวง ซึง่ผูรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ใบอนุญาตให ้

ใชไ้ดภ้ายในระยะเวลาทีร่ะบไุวใ้นใบอนุญาต แตต่อ้งไมเ่กนิคราวละหา้ปีนับแตว่นัออกใบอนุญาต ถา้ผูรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะขอ

ตอ่อายใุบอนุญาต ใหย้ืน่ค าขอกอ่นใบอนุญาตสิน้อาย ุเมือ่ไดย้ืน่ค าขอแลว้ใหท้ าการตามใบอนุญาตตอ่ไปไดจ้นกวา่อธบิดหีรอืผู ้

ซึง่อธบิดมีอบหมายจะสัง่ไมต่อ่อายใุบอนุญาตนัน้ การขอตอ่อายใุบอนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 

และเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง สว่นในกรณีทีอ่ธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมายไม่ออกใบอนุญาต หรอืสัง่ไมต่อ่อายุ

ใบอนุญาต ผูข้อรับใบอนุญาตหรอืผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตมสีทิธอิทุธรณ์เป็นหนังสอืตอ่รัฐมนตรภีายในสามสบิวนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บ

หนังสอืของอธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมายแจง้การไม่ออกใบอนุญาตหรอืสัง่ไมต่อ่อายใุบอนุญาต 

 

 การขอใบอนุญาตเป็นผูต้รวจสอบและใหค้ ารับรองเครือ่งชัง่ตวงวดัทีต่นเองผลติหรอืซอ่มของส านักชัง่ตวงวดั ใหต้ดิตอ่พนักงาน

เจา้หนา้ที ่ณ ส านักชัง่ตวงวดั ตามแบบ ชว.002 (แบบค าขอเป็นผูต้รวจสอบและใหค้ ารับรองเครือ่งชัง่ตวงวดั ตาม

พระราชบญัญัตมิาตราชัง่ตวงวัด พ.ศ.2542)  

 

การช าระคา่ธรรมเนยีม เมือ่ผลพจิารณาถกูตอ้งเรยีบรอ้ย รับหนังสอือนุญาตเป็นผูต้รวจสอบและใหค้ ารับรองเครือ่งชัง่ตวงวัดทีต่น

ผลติหรอืซอ่ม (ชว.102) ผูย้ืน่ค าขอตอ้งมาช าระคา่ธรรมเนยีมการขอใบอนุญาตเป็นผูต้รวจสอบและใหค้ ารับรองเครือ่งชัง่ตวงวดั

ทีต่นเองผลติหรอืซอ่ม ณ ส านักชัง่ตวงวดั สว่นสง่เสรมิและพัฒนาชัง่ตวงวัด อาคารวเิคราะห ์ชัน้ 2 กรมการคา้ภายใน 

 

 

หมายเหต ุ: ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืฯ จะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืฯ

เรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นีใ้นกรณีทีค่ าขอ/เอกสารหลักฐานไม่ครบถว้นหรอืและมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถ

พจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืหลักฐานเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอ

จะตอ้งด าเนนิการยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มฉิะนัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดย

เจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามในบันทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ ้

ยืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

สถานทีต่ัง้ ส านักชัง่ตวงวดั สว่นสง่เสรมิและพัฒนาชัง่ตวงวดั 
อาคารปฏบิตักิารวเิคราะห ์ชัน้ 2 
กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย ์ 
563 ถนนนนทบรุ ีต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี
โทร: 0 2547 4354 / โทรสาร: 0 2547 4352 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 10 วนัท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าขอและเอกสารทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี ส านักชัง่ตวงวดั 
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) การพจิารณา 

ตรวจสอบสถานทีฯ่ 
หมายเหต ุ: เจา้หนา้ทีจ่ะประสานเพือ่นัดวนัตรวจสถานทีก่ับผูย้ืน่
ค าขอ ภายใน 2วนั  และใชร้ะยะเวลาในการตรวจสถานที ่ 1 วัน
ท าการ (กรณีทีค่ าขอและหลักฐาน ไมถู่กตอ้งหรอืไม่ครบถว้น 
ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีแ่จง้ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตหรอืผูข้อตอ่อายุ
ใบอนุญาตแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืท าใหค้รบถว้นภายใน 30วนันับ
แตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ ถา้ผูข้อรับใบอนุญาตหรอืผูข้อตอ่อายุ
ใบอนุญาตไมแ่กไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืท าใหค้รบถว้นภายใน
ก าหนดเวลาดงักลา่ว ใหถ้อืวา่การยืน่ค าขอนัน้เป็นอนัส ิน้ผล)  

1 วนัท าการ ส านักชัง่ตวงวดั 

 

3) การพจิารณา 

พจิารณาออกใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

8 วนัท าการ ส านักชัง่ตวงวดั 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุหนังสอืมอบอ านาจตดิอากร 10 บาทใชไ้ด1้ครัง้ ตอ่ 1 เรือ่ง

(ใชฉ้บับจรงิ1ฉบับ พรอ้มเซนตช์ือ่ในฉบบัจรงิ) หรอืตดิอากร 30 บาท 
ใชไ้ด ้1 ปี (ใชส้ าเนา1ฉบบั พรอ้มลายเซนตรั์บรองส าเนา) ออกโดย

บรษัิท/ผูย้ืน่ค าขอเป็นผูต้รวจสอบและใหค้ ารับรองเครือ่งชัง่ตวงวดัที่
ตนเองผลติหรอืซอ่มของส านักชัง่ตวงวัด 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองการประกอบธุรกจิในการผลติหรอืซอ่มเครือ่งช ัง่ตวง

วดั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุพรอ้มเซนตช์ือ่รับรองส าเนา 

ส านักชัง่ตวงวดั 

3) 

 

แบบ ชว.002 แบบค าขอเป็นผูต้รวจสอบและใหค้ ารบัรองเครือ่งช ัง่

ตวงวดั ตามพระราชบญัญตัมิาตราช ัง่ตวงวดั พ.ศ.2542 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุพรอ้มลงนามฉบับจรงิ 

ส านักชัง่ตวงวดั 

4) 

 

รายละเอยีดหอ้งปฏบิตักิาร (แผนผงัพืน้ทีห่อ้งปฏบิตักิารและแผน

ทีส่ถานทีต่ ัง้ของโรงงานผลติเครือ่งช ัง่ตวงวดั) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุออกโดยบรษัิทผูย้ืน่ค าขอเป็นผูต้รวจสอบและใหค้ ารับรอง
เครือ่งชัง่ตวงวดัทีต่นเองผลติหรอืซอ่มของส านักชัง่ตวงวดั พรอ้มเซนต์

ชือ่รับรองส าเนา 

- 

5) 

 

รายละเอยีดเครือ่งมอืและอุปกรณ์ (แบบมาตราและใบรายงานผล

สอบเทยีบพรอ้มท ัง้เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นตามระเบยีบ

ส านกัช ัง่ตวงวดัทีก่ าหนด 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุออกโดยบรษัิทผูย้ืน่ค าขอเป็นผูต้รวจสอบและใหค้ ารับรอง

เครือ่งชัง่ตวงวดัทีต่นเองผลติหรอืซอ่มของส านักชัง่ตวงวดั พรอ้มเซนต์

ชือ่รับรองส าเนา 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

6) 

 

รายละเอยีดบุคลากร (รายชือ่บุคลากรทีผ่า่นการฝึกอบรมพรอ้ม

ท ัง้ส าเนาหนงัสอืรบัรองผา่นการฝึกอบรมจากส านกังานกลางช ัง่
ตวงวดั 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุออกโดยบรษัิทผูย้ืน่ค าขอเป็นผูต้รวจสอบและใหค้ ารับรอง
เครือ่งชัง่ตวงวดัทีต่นเองผลติหรอืซอ่มของส านักชัง่ตวงวดั พรอ้มเซนต์

ชือ่รับรองส าเนา 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราค่าธรรมเนยีมการออกใบอนุญาตเป็นผูต้รวจสอบและใหค้ า
รบัรองเครือ่งช ัง่ตวงวดัทีต่นผลติ (ปีละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 
  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักชัง่ตวงวดั กรมการคา้ภายใน อาคารปฏบิัตกิารวเิคราะห ์ชัน้ 2 ถ.นนทบรุ ีอ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000  

(โทร. 02-547-4354 Fax. 02-547-4352) www.cbwmthai.org 
(หมายเหต:ุ -)  

2) Call Center กรมการคา้ภายใน เบอรโ์ทร 1569 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน กรมการคา้ภายใน อาคาร 2 ชัน้ 3 ถ.นนทบรุ ีอ.เมอืงฯ จ.นนทบรุ ี11000 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนตาม พรบ.อ านวยความสะดวก www.dit.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
5) 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  

6) 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 

 
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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ ชว.002 แบบค าขอเป็นผูต้รวจสอบและใหค้ ารับรองเครือ่งชัง่ตวงวดั ตามพระราชบญัญัตมิาตราชัง่ตวงวดั 

พ.ศ.2542 

(หมายเหต:ุ -)  
 

 
 

แกไ้ขเมือ่ 31 พฤษภาคม 2563 


