
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงเครือ่งหมำยเฉพำะตวั 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กองชัง่ตวงวดั กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย ์

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

การจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงเครื่องหมายเฉพาะตัว ส าหรับผูผ้ลติ ผูน้ าเขา้ หรือผูซ้่อมเครื่องชั่งตวงวัดมเีครื่องหมาย

เฉพาะตัว และใหป้ระทับหรอืแสดงเครื่องหมายนัน้ไวท้ีเ่ครื่องชัง่ตวงวัดกอ่น ขอใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ใหค้ ารับรอง 

โดยใหจ้ดทะเบยีนไวท้ีส่ านักงานกลางชัง่ตวงวัด ศนูยช์ัง่ตวงวัด หรอืส านักงานสาขาชัง่ตวงวัด และหา้มมใิหส้ านักงานกลางชัง่ตวงวัด 

ศูนยช์ั่งตวงวัด หรือส านักงานสาขาชั่งตวงวัด รับจดทะเบยีนเครื่องหมายเฉพาะตัวทีเ่หมอืนหรือคลา้ยกับเครื่องหมายเฉพาะตัว 

ทีบ่คุคลอืน่ไดแ้จง้ไวก้อ่นแลว้ 

 

หมายเหต ุ: ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืฯ จะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืฯ

เรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นีใ้นกรณีทีค่ าขอ/เอกสารหลักฐานไม่ครบถว้นหรอืและมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ที่จะจัดท าบันทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลักฐานเอกสารที่ตอ้งยื่นเพิ่มเตมิ โดยผูย้ื่นค าขอจะตอ้ง

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 
 

กรณีสถานประกอบธรุกจิตัง้อยูใ่นจังหวัดอืน่ นอกจาก กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ใหแ้จง้ ณ ศูนย์ชั่งตวงวัด/
ส านักงานสาขาชั่งตวงวัด ที่เป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในจังหวัดที่
สถานประกอบธุรกิจตั ้งอยู่  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่  
http://www.cbwmthai.org/DepartmentRegion.aspx/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์ (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด)  

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าขอและเอกสารตามหลักเกณฑ/์ตรวจสอบ

เครือ่งหมายเฉพาะตวั/เสนอผูม้อี านาจพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

25 นาท ี กองชัง่ตวงวดั 
 

2) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูม้อี านาจอนุมัต ิพจิารณาอนุญาต / แจง้ผลการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี กองชัง่ตวงวดั 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบ ชว. 40-001 (แบบค ำขอจดทะเบยีนเครือ่งหมำยเฉพำะตวั

และเปลีย่นแปลงเครือ่งหมำยเฉพำะตวั) (ม ี2 หนำ้) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ 1. ถา้กรรมการที่ร ะบุในหนังสือ รับรองนิติบุคคลเป็น 

ผูล้งลายมอืชือ่ ตอ้งมตีราประทับของบรษัิทฯ/หา้งหุน้สว่น ในแบบฟอรม์ 

แบบ ชว. 40-001 
2. ถา้ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจเป็นผูล้งลายมือชือ่ ไม่ตอ้งมีตราประทับของ

บรษัิทฯ/หา้งหุน้สว่นในแบบฟอรม์ แบบ ชว. 40-001 

กองชัง่ตวงวดั 

 

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


คำ่ธรรมเนยีม 

 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -) 
คำ่ธรรมเนยีม 0 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. 40-001 (แบบค าขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายเฉพาะตวัและเปลีย่นแปลงเครือ่งหมายเฉพาะตัว) (ม ี2 หนา้) 
(หมายเหต:ุ ดาวนโ์หลดไดท้ี ่ 
http://www.cbwmthai.org/download/business/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%2040-001.pdf) 

 

แกไ้ขเมือ่ 20 มกราคม 2565 

http://www.cbwmthai.org/download/business/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%2040-001.pdf

