
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรออกหนงัสอืรบัรองกำรประกอบธุรกจิน ำเขำ้ ขำยเครือ่งช ัง่ตวงวดั และ

ใหบ้รกิำรช ัง่ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กองชัง่ตวงวดั กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

ผูท้ีป่ระสงค์จะประกอบธุรกจิในการน าเขา้ ขายเครื่องชั่งตวงวัด หรือใหบ้ริการชั่ง เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหรือ

แลกเปลีย่นสนิคา้ ตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตอ้งมภีมูลิ าเนาหรอืถิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักรไทย กรณีทีเ่ป็นนติบิคุคลตอ้งจดทะเบยีนหรอืจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

และมสี านักงานอยูใ่นราชอาณาจักรไทย 

2. ตอ้งมกีรรมสทิธิห์รอืมสีทิธิท์ีจ่ะใชป้ระโยชน์ในสถานทีใ่ชป้ระกอบธุรกจิ ซึง่มสีภาพมั่นคง แข็งแรง และมพีืน้ทีใ่ชส้อย

เหมาะสมทีจ่ะใชป้ระกอบธรุกจินัน้ 

3. การประกอบธรุกจิใหบ้รกิารชัง่สนิคา้ของผูอ้ืน่เพือ่ประโยชนใ์นการซือ้ขายหรอืแลกเปลีย่นสนิคา้ ตอ้งเป็นการใชเ้ครือ่งชัง่

ทีต่ดิตัง้อยูก่บัที ่และมพีกิดัก าลงัตัง้แต ่20 เมตรกิตนัขึน้ไป 

ในกรณีทีจ่ะประกอบธุรกจิในการน าเขา้เครื่องชั่งตวงวัด ตอ้งมบีุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถซึง่ไดรั้บหนังสอืรับรอง 

การผา่นการฝึกอบรมจากหน่วยงานทีส่ านักงานกลางก าหนด รวมทัง้ตอ้งมแีบบมาตรา และเครือ่งมอืเครือ่งใช ้ตามทีส่ านักงานกลาง

ก าหนด 

 

เง ือ่นไขกำรยืน่ค ำขอ 

 

การขอหนังสอืรับรองการประกอบธุรกจิในการน าเขา้ ขายเครื่องชั่งตวงวัด และใหบ้ริการชั่ง ตอ้งแจง้ต่อพนักงาน

เจา้หนา้ที ่ณ ส านักงานกลางชัง่ตวงวัด หรอืศนูยช์ัง่ตวงวดั หรอืส านักงานสาขาชัง่ตวงวดั โดยตอ้งยืน่เอกสารประกอบดงันี ้

1. แบบ ชว. 17-001 (แบบแจง้ขอหนังสอืรับรองการประกอบธุรกจิในการผลติ น าเขา้ ขาย ซอ่ม เครือ่งชัง่ตวงวัด หรอื

ใหบ้รกิารชัง่) 

2. แบบ ชว. 17-002 (แบบแจง้การประกอบธรุกจิในการผลติ น าเขา้ ขาย ซอ่มเครือ่งชัง่ตวงวดั หรอืใหบ้รกิารชัง่) 

3. แบบ ชว. 40-001 (แบบค าขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายเฉพาะตัวและเปลีย่นแปลงเครือ่งหมายเฉพาะตัว) การจดทะเบยีน

เครือ่งหมายเฉพาะตัวหา้มเหมอืนหรอืคลา้ยกับเครือ่งหมายเฉพาะตัวทีบ่คุคลอืน่ไดแ้จง้ไวก้่อนหนา้แลว้ (เฉพาะกระบวนงานออก

หนังสอืรับรองการประกอบธรุกจิน าเขา้เครือ่งชัง่ตวงวดั) 

และเอกสารอืน่ๆ ทีร่ะบไุวใ้น หัวขอ้ รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

 

การช าระค่าธรรมเนียม เมื่อพนักงานเจา้หนา้ที่ตรวจสอบค าขอเอกสารถูกตอ้งครบถว้น ผูย้ื่นแบบแจง้ตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมการออกหนังสอืรับรองการประกอบธุรกจิน าเขา้ ขายเครื่องชั่งตวงวัด หรือใหบ้รกิารชั่ง ซึง่สามารถช าระผ่านทาง

ธนาคารกรุงไทย หรือ ระบบธนาคารออนไลน์ (E-Banking) ธนาคารกรุงไทย จากนัน้พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะออกหนังสอืรับรอง 

การประกอบธุรกจิน าเขา้ ขายเครื่องชั่งตวงวัด หรือใหบ้รกิารชั่งให ้โดยสามารถมารับไดท้ี ่กลุ่มการประกอบธุรกจิดา้นชั่งตวงวัด  

กองชัง่ตวงวัด อาคารปฏบิตักิารวเิคราะห ์ชัน้ 2 กรมการคา้ภายใน 

 

หมายเหต ุ: ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืฯ จะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืฯ

เรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นีใ้นกรณีทีค่ าขอ/เอกสารหลักฐานไม่ครบถว้นหรอืและมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ที่จะจัดท าบันทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลักฐานเอกสารที่ตอ้งยื่นเพิ่มเตมิ โดยผูย้ื่นค าขอจะตอ้ ง

ด าเนนิการยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบันทกึดังกล่าว มฉิะนัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ที่

และผูย้ืน่ค าขอหรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามในบันทกึดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทกึความบกพร่องดังกล่าวใหผู้ย้ืน่ค าขอ

หรอืผูไ้ดรั้บมอบ อ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 
 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

สถานทีต่ัง้ : กองชัง่ตวงวดั กลุม่การประกอบธรุกจิดา้นชัง่ตวงวดั 
อาคารปฏบิตักิารวเิคราะห ์ชัน้ 2 กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย ์

563 ถนนนนทบรุ ีต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง จังหวดันนทบรุี 
โทร : 0 2547 4354 / โทรสาร: 0 2547 4352 

 
กรณีสถานประกอบธรุกจิตัง้อยูใ่นจังหวดัอืน่ นอกจาก กรุงเทพมหานคร 
นนทบรุ ีปทมุธาน ีและสมุทรปราการ ใหแ้จง้ ณ ศนูยช์ัง่ตวงวดั/
ส านักงานสาขาชัง่ตวงวดั ทีเ่ป็นเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบ ในจังหวัดที่
สถานประกอบธรุกจิตัง้อยู่ สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่
http://www.cbwmthai.org/DepartmentRegion.aspx/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์ (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

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


ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าขอและเอกสารถกูตอ้ง ครบถว้น 
หมายเหต ุ: กรณีเอกสารไมค่รบ ใหแ้กไ้ขภายใน 7 วนั 

15 นาท ี กองชัง่ตวงวดั 

 

2) กำรพจิำรณำ 
ผูย้ืน่ค าขอช าระคา่ธรรมเนยีม/ผูม้อี านาจพจิารณาอนุมัต/ิลงนามออก

หนังสอืรับรองการประกอบธรุกจิ 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี กองชัง่ตวงวดั 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบ ชว. 17-001 (แบบแจง้ขอหนงัสอืรบัรองกำรประกอบธุรกจิ

ในกำรผลติ น ำเขำ้ ขำย ซ่อม เครือ่งช ัง่ตวงวดั หรอืใหบ้รกิำรช ัง่) 
(ม ี2 หนำ้) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ 1. ถา้กรรมการที่ระบุในหนังสือ รับรองนิติบุคคลเป็น 

ผูล้งลายมอืชือ่ ตอ้งมตีราประทับของบรษัิทฯ/หา้งหุน้สว่น ในแบบฟอรม์ 
ชว. 17-001 

2. ถา้ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจเป็นผูล้งลายมือชือ่ ไม่ตอ้งมีตราประทับของ

บรษัิทฯ/หา้งหุน้สว่นในแบบฟอรม์ ชว. 17-001 

กองชัง่ตวงวดั 

 

2) แบบ ชว. 17-002 (แบบแจง้กำรประกอบธุรกจิในกำรผลติ น ำเขำ้ 

ขำย ซอ่มเครือ่งช ัง่ตวงวดั หรอืใหบ้รกิำรช ัง่) (ม ี2 หนำ้) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหตุ 1. ถา้กรรมการที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็น 
ผูล้งลายมอืชือ่ ตอ้งมตีราประทับของบรษัิทฯ/หา้งหุน้สว่น ในแบบฟอรม์ 

แบบ ชว. 17-002 
2. ถา้ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจเป็นผูล้งลายมือชือ่ ไม่ตอ้งมีตราประทับของ

บรษัิทฯ/หา้งหุน้สว่นในแบบฟอรม์ แบบ ชว. 17-002 

กองชัง่ตวงวดั 

3) 
 

แบบ ชว. 40-001 (แบบค ำขอจดทะเบยีนเครือ่งหมำยเฉพำะตวั
และเปลีย่นแปลงเครือ่งหมำยเฉพำะตวั) (ม ี2 หนำ้) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหตุ เฉพาะกระบวนงานออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ

น าเขา้เครือ่งชัง่ตวงวดั 
1. ถา้กรรมการทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองนติบิคุคลเป็นผูล้งลายมอืชือ่ ตอ้งมี

ตราประทบัของบรษัิทฯ/หา้งหุน้สว่น ในแบบฟอรม์ แบบ ชว. 40-001 
2. ถา้ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจเป็นผูล้งลายมือชือ่ ไม่ตอ้งมีตราประทับของ

บรษัิทฯ/หา้งหุน้สว่นในแบบฟอรม์ แบบ ชว. 40-001 

กองชัง่ตวงวดั 

4) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชอ้ำคำร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุเอกสารดงักลา่ว ออกโดยบรษัิท/ผูย้ืน่ค าขอออกหนังสอืรับรอง

การประกอบธุรกจิในการน าเขา้ ขายเครื่องชั่งตวงวัด และใหบ้ริการชั่ง

ของกองชัง่ตวงวดั พรอ้มเซ็นชือ่รับรองส าเนา 

- 

5) รำยกำรประกอบกำรแจง้ แบบ ชว. 17-001 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ เฉพาะกระบวนงานออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ

น าเขา้เครือ่งชัง่ตวงวดั 
รายการประกอบการแจง้ฯ คอื ใบรายงานผลการตรวจสอบความเที่ยง 

แบบมาตรา อายไุมเ่กนิ 2 ปี/แบบค าขอใหต้รวจสอบความเทีย่งเครือ่งชัง่ตวงวดั  

 
 

 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

6) หนงัสอืรบัรองกำรผำ่นกำรฝึกอบรม 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหตุ เฉพาะกระบวนงานออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
น าเขา้เครือ่งชัง่ตวงวดั 

เอกสารดังกลา่ว บรษัิท/ผูย้ืน่ค าขอออกหนังสอืรับรองการประกอบธุรกจิ

ในการน าเขา้เครือ่งชัง่ตวงวดัของกองชัง่ตวงวัดเซ็นชือ่รับรองส าเนา 

กองชัง่ตวงวดั 

7) แบบแจง้ชือ่บุคลำกรผูซ้ ึง่ไดร้บัหนงัสอืรบัรองกำรผำ่นกำรฝึกอบรม 

หมำยเหตุ เฉพาะกระบวนงานออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
น าเขา้เครือ่งชัง่ตวงวดั 

จ านวนและรายชือ่บุคลากรที่ไดรั้บหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรม 

อย่างนอ้ย 1 คน เอกสารดังกลา่ว ออกโดยบรษัิท/ผูย้ืน่ค าขอออกหนังสอื
รับรองการประกอบธรุกจิในการน าเขา้เครือ่งชัง่ตวงวดัของกองชัง่ตวงวดั 

- 

8) หนงัสอืยนิยอมใหพ้นกังำนเจำ้หนำ้ทีเ่ขำ้ถงึขอ้มูลสว่นบุคคล 

หมำยเหต ุเอกสารดงักลา่ว ออกโดยบรษัิท/ผูย้ืน่ค าขอออกหนังสอืรับรอง
การประกอบธุรกจิในการน าเขา้ ขายเครื่องชั่งตวงวัด และใหบ้ริการชั่ง

ของกองชัง่ตวงวดั 

- 

9) หนงัสอืส ำคญัแสดงกำรใหค้ ำรบัรองของเครือ่งช ัง่ตวงวดัทีใ่หบ้รกิำร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ เฉพาะกระบวนงานออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ

ใหบ้รกิารชัง่ 
เอกสารดังกลา่ว บรษัิท/ผูย้ืน่ค าขอออกหนังสอืรับรองการประกอบธุรกจิ

ใหบ้รกิารชัง่ของกองชัง่ตวงวดัเซ็นชือ่รับรองส าเนา 

กองชัง่ตวงวดั 

10) 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุใชเ้ฉพาะกรณีผูย้ืน่แบบแจง้เป็นชาวตา่งชาต ิซึง่ตอ้งมลีายเซ็น

เหมอืนกบัในหนังสอืเดนิทาง 

กรมการกงสลุ 

11) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุถา้ตดิอากร 10 บาทใชไ้ด ้1 ครัง้ตอ่ 1 เรือ่ง (ใชต้วัจรงิ 1 ฉบับ 
พรอ้มเซ็นชือ่ในฉบบัจรงิ) หรอืตดิอากร 30 บาท ใชไ้ด ้1 ปี (ใชส้ าเนา 1 ฉบบั 

พรอ้มเซ็นชือ่รับรองส าเนา) หนังสอืมอบอ านาจดังกลา่ว ออกโดยบรษัิท/
ผูย้ื่นค าขอออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการน าเขา้ ขาย 

เครือ่งชัง่ตวงวดั และใหบ้รกิารชัง่ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำ่ธรรมเนยีมกำรจดประกอบธุรกจิ 

 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำคำ่ธรรมเนยีมกำรจดประกอบธุรกจิน ำเขำ้ของผูป้ระกอบธุรกจิ

ในกำรน ำเขำ้เครือ่งช ัง่ 
หมายเหตุ : การประกอบธุรกจิน าเขา้เครื่องชัง่มอีายุ 1 ปี นับตัง้แต่วันที่
ไดรั้บหนังสอืรับรองเป็นผูป้ระกอบธรุกจิ 

คำ่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

 
 

2) อตัรำคำ่ธรรมเนยีมกำรจดประกอบธุรกจิน ำเขำ้ของผูป้ระกอบธุรกจิ
ในกำรน ำเขำ้เครือ่งตวง 

หมายเหต ุ: การประกอบธุรกจิน าเขา้เครือ่งตวงมอีายุ 1 ปี นับตัง้แตว่ันที่
ไดรั้บหนังสอืรับรองเป็นผูป้ระกอบธรุกจิ 

คำ่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
 

 

3) อตัรำคำ่ธรรมเนยีมกำรจดประกอบธุรกจิน ำเขำ้ของผูป้ระกอบธุรกจิ

ในกำรน ำเขำ้เครือ่งวดั 
หมายเหตุ : การประกอบธุรกจิน าเขา้เครื่องวัดมอีายุ 1 ปี นับตัง้แต่วันที่
ไดรั้บหนังสอืรับรองเป็นผูป้ระกอบธรุกจิ 

คำ่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

 
 

4) อตัรำคำ่ธรรมเนยีมกำรจดประกอบธุรกจิขำยของผูป้ระกอบธุรกจิ
ในกำรขำยเครือ่งช ัง่ 

หมายเหตุ : การประกอบธุรกจิขายเครื่องชัง่มีอายุ 1 ปี นับตัง้แต่วันที่
ไดรั้บหนังสอืรับรองเป็นผูป้ระกอบธรุกจิ 

คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
 

 

5) อตัรำคำ่ธรรมเนยีมกำรจดประกอบธุรกจิขำยของผูป้ระกอบธุรกจิ

ในกำรขำยเครือ่งตวง 
หมายเหตุ : การประกอบธุรกจิขายเครื่องตวงมีอายุ 1 ปี นับตัง้แต่วันที่
ไดรั้บหนังสอืรับรองเป็นผูป้ระกอบธรุกจิ 

คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

6) อตัรำคำ่ธรรมเนยีมกำรจดประกอบธุรกจิขำยของผูป้ระกอบธุรกจิ
ในกำรขำยเครือ่งวดั 

หมายเหตุ : การประกอบธุรกจิขายเครื่องวัดมีอายุ 1 ปี นับตัง้แต่วันที่
ไดรั้บหนังสอืรับรองเป็นผูป้ระกอบธรุกจิ 

คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

7) อตัรำค่ำธรรมเนียมกำรจดประกอบธุรกิจให้บร ิกำรช ั่งของ 

ผูป้ระกอบธุรกจิ 
หมายเหต ุ: การประกอบธรุกจิใหบ้รกิารชัง่มอีาย ุ1 ปี นับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บ
หนังสอืรับรองเป็นผูป้ระกอบธรุกจิ 

คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

 
 

 

คำ่ธรรมเนยีมกำรตอ่อำยุกำรประกอบธุรกจิ 

 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำคำ่ธรรมเนยีมกำรตอ่อำยุกำรประกอบธุรกจิน ำเขำ้ของผูป้ระกอบ
ธุรกจิในกำรน ำเขำ้เครือ่งช ัง่ 

หมายเหตุ : การประกอบธุรกจิน าเขา้เครื่องชัง่มอีายุ 1 ปี นับตัง้แต่วันที ่
ตอ่อายกุารประกอบธรุกจิ 

คำ่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
 

 

2) อตัรำคำ่ธรรมเนยีมกำรตอ่อำยุกำรประกอบธุรกจิน ำเขำ้ของผูป้ระกอบ

ธุรกจิในกำรน ำเขำ้เครือ่งตวง 

หมายเหต ุ: การประกอบธุรกจิน าเขา้เครือ่งตวงมอีายุ 1 ปี นับตัง้แตว่ันที ่
ตอ่อายกุารประกอบธรุกจิ 

คำ่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 

 

 

3) อตัรำคำ่ธรรมเนยีมกำรตอ่อำยุกำรประกอบธุรกจิน ำเขำ้ของผูป้ระกอบ
ธุรกจิในกำรน ำเขำ้เครือ่งวดั 

หมายเหตุ : การประกอบธุรกจิน าเขา้เครื่องวัดมอีายุ 1 ปี นับตัง้แต่วันที ่
ตอ่อายกุารประกอบธรุกจิ 

คำ่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
 

 

4) อตัรำค่ำธรรมเนยีมกำรต่ออำยุกำรประกอบธุรกจิขำยของผูป้ระกอบ

ธุรกจิในกำรขำยเครือ่งช ัง่ 

หมายเหต ุ: - นับตัง้แตว่นัทีม่ผีลบงัคบัใช ้เมือ่ 23 มนีาคม 2558 กฎหมาย
พระราชบญัญัต ิมาตราชัง่ตวงวดั (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2557 ไมเ่สยีคา่ธรรมเนียม 
- การประกอบธุรกิจขายเครื่องชั่งมีอายุ 1 ปี นับตั ้งแต่วันที่ต่ออายุ 
การประกอบธรุกจิ 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

5) อตัรำค่ำธรรมเนยีมกำรต่ออำยุกำรประกอบธุรกจิขำยของผูป้ระกอบ

ธุรกจิในกำรขำยเครือ่งตวง 
หมายเหต ุ: - นับตัง้แตว่นัทีม่ผีลบงัคบัใช ้เมือ่ 23 มนีาคม 2558 กฎหมาย
พระราชบญัญัต ิมาตราชัง่ตวงวดั (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2557 ไมเ่สยีคา่ธรรมเนียม 
- การประกอบธุรกิจขายเครื่องตวงมีอายุ 1 ปี นับตัง้แต่วันที่ต่ออายุ 
การประกอบธรุกจิ 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

6) อตัรำค่ำธรรมเนยีมกำรต่ออำยุกำรประกอบธุรกจิขำยของผูป้ระกอบ

ธุรกจิในกำรขำยเครือ่งวดั 
หมายเหต ุ: - นับตัง้แตว่นัทีม่ผีลบงัคบัใช ้เมือ่ 23 มนีาคม 2558 กฎหมาย
พระราชบญัญัต ิมาตราชัง่ตวงวดั (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2557 ไมเ่สยีคา่ธรรมเนียม 
- การประกอบธุรกิจขายเครื่องวัดมีอายุ 1 ปี นับตั ้งแต่วันที่ต่ออายุ 
การประกอบธรุกจิ 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

7) อตัรำคำ่ธรรมเนยีมกำรตอ่อำยุกำรประกอบธุรกจิใหบ้รกิำรช ัง่ของ 
ผูป้ระกอบธุรกจิ 

หมายเหตุ : การประกอบธุรกิจใหบ้ริการชั่งมีอายุ 1 ปี นับตัง้แต่วันที ่
ตอ่อายกุารประกอบธรุกจิ 

คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

(โทร. 02-547-4354 Fax. 02-547-4352) www.cbwmthai.org / www.dit.go.th 

(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 พระราชบญัญัตอิ 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 ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ ชว. 17-001 (แบบแจง้ขอหนังสอืรับรองการประกอบธรุกจิในการผลติ น าเขา้ ขาย ซอ่ม เครือ่งชัง่ตวงวดั หรอื
ใหบ้รกิารชัง่) (ม ี2 หนา้) 

(หมายเหต:ุ ดาวนโ์หลดไดท้ี ่ 
http://www.cbwmthai.org/download/business/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%
8C%E0%B8%A1%2017-001.pdf)  

2) แบบ ชว. 17-002 (แบบแจง้การประกอบธุรกจิในการผลติ น าเขา้ ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด หรือใหบ้รกิารชั่ง)  
(ม ี2 หนา้) 

(หมายเหต:ุ ดาวนโ์หลดไดท้ี ่ 
http://www.cbwmthai.org/download/business/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%
8C%E0%B8%A1%2017-002.pdf)  
 

3) แบบ ชว. 40-001 (แบบค าขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายเฉพาะตวัและเปลีย่นแปลงเครือ่งหมายเฉพาะตัว) (ม ี2 หนา้) 
(หมายเหต:ุ ดาวนโ์หลดไดท้ี ่ 
http://www.cbwmthai.org/download/business/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%2040-001.pdf) 

4) แบบแจง้ชือ่บคุลากรผูซ้ ึง่ไดรั้บหนังสอืรับรองการผา่นการฝึกอบรม 

(หมายเหต:ุ ดาวนโ์หลดไดท้ี ่https://drive.google.com/file/d/12PbW5B4jb7leKtu-8cJSq0C4n_egXAOd/view) 
5) หนังสอืยนิยอมใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคล 

(หมายเหต:ุ ดาวนโ์หลดไดท้ี ่https://drive.google.com/file/d/1mtpqeYTFxSPqGeSoWrrEi49GW5h3cL3w/view) 
 

แกไ้ขเมือ่ 21 มกราคม 2565 

http://www.cbwmthai.org/download/business/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%2017-001.pdf
http://www.cbwmthai.org/download/business/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%2017-001.pdf
http://www.cbwmthai.org/download/business/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%2017-002.pdf
http://www.cbwmthai.org/download/business/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%2017-002.pdf
http://www.cbwmthai.org/download/business/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%2040-001.pdf
https://drive.google.com/file/d/12PbW5B4jb7leKtu-8cJSq0C4n_egXAOd/view
https://drive.google.com/file/d/1mtpqeYTFxSPqGeSoWrrEi49GW5h3cL3w/view

