
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงเครือ่งหมายเฉพาะตวั 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักชัง่ตวงวดั กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

การจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงเครือ่งหมายเฉพาะตัว ส าหรับผูผ้ลติ ผูน้ าเขา้ หรอืผูซ้อ่มเครือ่งชัง่ตวงวัดมเีครือ่งหมายเฉพาะตวั 

และใหป้ระทบัหรอืแสดงเครือ่งหมายนัน้ไวท้ีเ่ครือ่งชัง่ตวงวดักอ่น ขอใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ใหค้ ารับรอง โดยใหจ้ด

ทะเบยีนไวท้ีส่ านักงานกลางชัง่ตวงวดั ศนูยช์ัง่ตวงวัดหรอืส านักงานสาขาฯ และหา้มมใิหส้ านักงานกลางชัง่ตวงวดั ศนูยช์ัง่ตวง

วดัหรอืส านักงานสาขาฯ รับจดทะเบยีนเครือ่งหมายเฉพาะตวัทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยกบัเครือ่งหมายเฉพาะตวัทีบ่คุคลอืน่ไดแ้จง้ไว ้

กอ่นแลว้ 

 

หมายเหต ุ: ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืฯจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบ เอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืฯ

เรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นีใ้นกรณีทีค่ าขอ/เอกสารหลักฐานไม่ครบถว้นหรอืและมคีวามบกพร่องไม ่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถ

พจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืหลักฐานเอกสารที ่ตอ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอ

จะตอ้งด าเนนิการยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดใน บนัทกึดงักลา่ว มฉิะนัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดย

เจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามในบันทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ ้

ยืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบ อ 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 

 

กรณีสถานประกอบธรุกจิตัง้อยู่ในจังหวดัอืน่ นอกจาก
กรุงเทพมหานคร นนทบรุ ีปทมุธาน ีและสมุทรปราการ ใหแ้จง้ ณ 
ศนูยช์ัง่ตวงวดั/ส านักงานสาขาชัง่ตวงวัด ทีเ่ป็นเขตพืน้ที่
รับผดิชอบ ในจังหวดัทีส่ถานประกอบธรุกจิตัง้อยู่ 
สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่
http://www.cbwmthai.org/DepartmentRegion.aspx/ 

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 30 นาท ี
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าขอและเอกสารตามหลกัเกณฑ/์ตรวจสอบ

เครือ่งหมายเฉพาะตัว/เสนอผูม้อี านาจพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

25 นาท ี ส านักชัง่ตวงวดั 
 

2) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ผูม้อี านาจอนุมัต ิพจิารณาอนุญาต / แจง้ผลการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี ส านักชัง่ตวงวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbwmthai.org/DepartmentRegion.aspx/


รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

แบบ 4 ตวัอยา่งเครือ่งหมายเฉพาะตวั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. ถา้กรรมการทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองนติบิคุคลเป็นผูล้ง

ลายมอืชือ่ ตอ้งมตีราประทับของบรษัิทฯ/หจก. ในแบบฟอรม์ ชว.001 2. 
ถา้ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจ เป็นผูล้งลายมอืชือ่ ไมต่อ้งมตีราประทบัของบรษัิท

ฯ/หจก. ในแบบฟอรม์ ชว.001) 

ส านักชัง่ตวงวดั 

2) 
 

หนงัสอืแจง้ความประสงคข์อเปลีย่นแปลงเครือ่งหมายเฉพาะตวั
ของผูป้ระกอบการ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

ส านักชัง่ตวงวดั 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานกลางชัง่ตวงวดั กรมการคา้ภายใน อาคารปฏบิตักิารวเิคราะห ์ชัน้2 ถ.นนทบรุ ีอ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

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

2) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน กรมการคา้ภายใน อาคาร 2 ชัน้ 3 ถ.นนทบรุ ีอ.เมอืงฯ จ.นนทบรุ ี11000 

(หมายเหต:ุ -)  
3) Call Center กรมการคา้ภายใน เบอรโ์ทร 1569 

(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 4 ตวัอย่างเครือ่งหมายเฉพาะตวั 
(หมายเหต:ุ -)  

 

 

 

แกไ้ขเมือ่ 31 พฤษภาคม 2563 


