
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรตรวจสอบใหค้ ำรบัรองเครือ่งช ัง่และตุม้น ำ้หนกั 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :กองชัง่ตวงวดั กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ในการซือ้ขายหรอืแลกเปลีย่นสนิคา้กบัผูอ้ ืน่ หรอืการใหบ้รกิารชัง่ ตวงหรอืวัด หรอืการใชเ้ครือ่งชัง่ตวงวดั เพือ่ประโยชนใ์นการ

ค านวณคา่ตอบแทน คา่ภาษีอากรและคา่ธรรมเนยีม หา้มมใิหผู้ใ้ดใชเ้ครือ่งชัง่ตวงวดัทีไ่มม่กีารใหค้ ารับรอง หรอืรับรองสิน้อายุ

แลว้ ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิ ผลติ น าเขา้ ขาย หรอืซอ่มเครือ่งชัง่ตวงวดัทีไ่มม่กีารใหค้ ารับรอง น าเครือ่งชัง่ตวงวดัมาใหพ้นักงาน

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ใหค้ ารับรองภายในก าหนดเวลา ตามพระราชบญัญัตมิาตราชัง่ตวงวัดพ.ศ. 2542 

 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -) 
อาคารวเิคราะหแ์ละปฏบิตักิารหา้ชัน้ กองชัง่ตวงวดั กรมการคา้
ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ 
563 ถนนนนทบรุ ีต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง จังหวดันนทบรุี
โทร : 0 2547 4360 ถงึ 1 โทรสาร: 0 2507 5890/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -) 

ยืน่ค าขอออนไลนไ์ดท้ี ่
http://cbwm.dit.go.th/cbwmthai/Regis/Login.aspx/เว็บไซต์
และชอ่งทางออนไลน์ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 

ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 2 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูรั้บบรกิารยืน่ค าขอทีก่ลุม่การประกอบธรุกจิดา้นชัง่ตวงวดั 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี กองชัง่ตวงวดั 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บงานเขา้ระบบงานชัง่ตวงวัดและออก Pay-in Slip ให ้
ผูรั้บบรกิารน าไปช าระคา่ธรรมเนยีมผา่นธนาคารกรุงไทย 

(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี กองชัง่ตวงวดั 

3) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบการช าระคา่ธรรมเนยีมและผูอ้ านวยการกลุม่

มอบหมายงานใหเ้จา้หนา้ทีด่ าเนนิการตรวจสอบ 
(หมายเหต:ุ -) 

5 ถงึ 15 นาท ี กองชัง่ตวงวดั 

4) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีท่ าการตรวจสอบและใหค้ ารับรองแลว้เสร็จ 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั กองชัง่ตวงวดั 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบค ำขอใหต้รวจสอบเครือ่งช ัง่ตวงวดัเพือ่ใหค้ ำรบัรองตำม

พระรำชบญัญตัชิ ัง่ตวงวดัพ.ศ. 2542 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

- 



 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่
ไมอ่ตัโนมตัทิ ีแ่สดงคำ่ไดเ้องและกึง่แสดงคำ่ไดเ้องแสดงน ำ้หนกัไม่

เกนิ 20 กโิลกรมัเครือ่งละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 

 

2) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่

ไม่อตัโนมตัทิ ีแ่สดงค่ำไดเ้องและกึง่แสดงค่ำไดเ้องแสดงน ำ้หนกั
เกนิ 20 กโิลกรมัแตไ่มเ่กนิ 100 กโิลกรมัเครือ่งละ 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 

 
 

3) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่
ไม่อตัโนมตัทิ ีแ่สดงค่ำไดเ้องและกึง่แสดงค่ำไดเ้องแสดงน ำ้หนกั

เกนิ 100 กโิลกรมัแตไ่มเ่กนิ 500 กโิลกรมัเครือ่งละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 300 บาท 
 

 

4) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่

ไม่อตัโนมตัทิ ีแ่สดงค่ำไดเ้องและกึง่แสดงค่ำไดเ้องแสดงน ำ้หนกั
เกนิ 500 กโิลกรมัแตไ่มเ่กนิ 1,000 กโิลกรมัเครือ่งละ 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 400 บาท 

 
 

5) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่
ไม่อตัโนมตัทิ ีแ่สดงค่ำไดเ้องและกึง่แสดงค่ำไดเ้องแสดงน ำ้หนกั

เกนิ 1,000 กโิลกรมัแตไ่มเ่กนิ 5,000 กโิลกรมัเครือ่งละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 

 

6) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่

ไม่อตัโนมตัทิ ีแ่สดงค่ำไดเ้องและกึง่แสดงค่ำไดเ้องแสดงน ำ้หนกั
เกนิ 5,000 กโิลกรมัแตไ่มเ่กนิ 10,000 กโิลกรมัเครือ่งละ 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

 
 

7) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่
ไม่อตัโนมตัทิ ีแ่สดงค่ำไดเ้องและกึง่แสดงค่ำไดเ้องแสดงน ำ้หนกั

เกนิ 10,000 กโิลกรมัแตไ่มเ่กนิ 50,000 กโิลกรมัเครือ่งละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
 

 

8) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่

ไม่อตัโนมตัทิ ีแ่สดงค่ำไดเ้องและกึง่แสดงค่ำไดเ้องแสดงน ำ้หนกั
เกนิ 50,000 กโิลกรมัเครือ่งละ 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 

 
 

9) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่
สปรงิแสดงน ำ้หนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมัเครือ่งละ 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 

 

10) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่
สปรงิแสดงน ำ้หนกัเกนิ 20 กโิลกรมัแต่ไม่เกนิ 60 กโิลกรมัเครือ่ง

ละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 40 บาท 
 

 

11) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่

สปรงิแสดงน ำ้หนกัเกนิ 60 กโิลกรมัแตไ่มเ่กนิ 100 กโิลกรมัเครือ่ง
ละ 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 60 บาท 

 
 

12) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่
สปรงิแสดงน ำ้หนกัเกนิ 100 กโิลกรมัเครือ่งละ 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 80 บาท 
 

 

13) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่ที่
แสดงคำ่เองไมไ่ดแ้สดงน ำ้หนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมัเครือ่งละ 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 

 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

14) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่ที่
แสดงค่ำเองไม่ไดแ้สดงน ำ้หนกัเกนิ 20 กโิลกรมัแต่ไม่เกนิ 100 

กโิลกรมัเครือ่งละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 

 

15) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่ที่

แสดงคำ่เองไมไ่ดแ้สดงน ำ้หนกัเกนิ 100 กโิลกรมัแตไ่มเ่กนิ 1,000 
กโิลกรมัเครือ่งละ 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 

 
 

16) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่ที่
แสดงค่ำเองไม่ได้แสดงน ้ำหนกัเกนิ 1,000 กโิลกรมัแต่ไม่เก ิน 

5,000 กโิลกรมัเครือ่งละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 

 

17) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่ที่

แสดงค่ำเองไม่ได้แสดงน ้ำหนกัเกนิ 5,000 กโิลกรมัแต่ไม่เก ิน 
10,000 กโิลกรมัเครือ่งละ 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

 
 

18) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่ที่
แสดงค่ำเองไม่ไดแ้สดงน ้ำหนกัเกนิ 10,000 กโิลกรมัแต่ไม่เกนิ 

50,000 กโิลกรมัเครือ่งละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
 

 

19) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่ที่

แสดงคำ่เองไมไ่ดแ้สดงน ำ้หนกัเกนิ 50,000 กโิลกรมัเครือ่งละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 

 
 

20) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่

วดัอตัรำส่วนรอ้ยละของแป้งในหวัมนัแสดงน ้ำหนกัไม่เกนิ 100 
กโิลกรมัเครือ่งละ 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 100 บาท 

 
 

21) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่

วดัอตัรำส่วนร้อยละของแป้งในหวัมนัแสดงน ้ำหนกัเกิน 100 

กโิลกรมัแตไ่มเ่กนิ 1,000 กโิลกรมัเครือ่งละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 

 

 

22) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่

อตัโนมตัแิสดงน ำ้หนกัไมเ่กนิ 100 กโิลกรมัเครือ่งละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 

 
 

23) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่

อตัโนมตัแิสดงน ำ้หนกัเกนิ 100 กโิลกรมัแตไ่มเ่กนิ 1,000 กโิลกรมั
เครือ่งละ 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

 
 

24) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่

อตัโนมตั ิแสดงน ้ำหนกัเกิน 1,000 กิโลกรมัแต่ไม่เก ิน 5,000 

กโิลกรมัเครือ่งละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 

 

 

25) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่

อตัโนมตั ิแสดงน ้ำหนกัเกิน 5,000 กิโลกรมัแต่ไม่เก ิน 10,000 
กโิลกรมัเครือ่งละ 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

 
 

26) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่

อตัโนมตัแิสดงน ้ำหนกัเกนิ 10,000 กโิลกรมัแต่ไม่เกนิ 50,000 

กโิลกรมัเครือ่งละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 4,000 บาท 

 

 

27) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งช ัง่

อตัโนมตัแิสดงน ำ้หนกัเกนิ 50,000 กโิลกรมัเครือ่งละ 

คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 

 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

28) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกส ำหรบัตุม้

น ำ้หนกัน ำ้หนกัไมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัตุม้ละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 5 บาท 

 
 

29) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกส ำหรบัตุม้

น ำ้หนกัน ำ้หนกัต ัง้แต ่1 กรมัถงึ 500 กรมัตุม้ละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 10 บาท 

 
 

30) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกส ำหรบัตุม้

น ำ้หนกัน ำ้หนกัต ัง้แต ่1 กโิลกรมัถงึ 10 กโิลกรมัตุม้ละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 

 
 

31) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกส ำหรบัตุม้

น ำ้หนกัน ำ้หนกัต ัง้แต ่20 กโิลกรมัถงึ 50 กโิลกรมัตุม้ละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 50 บาท 

 
 

32) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกส ำหรบัตุม้

น ำ้หนกัน ำ้หนกัต ัง้แต ่50 กโิลกรมัแตไ่มเ่กนิ 500 กโิลกรมัตุม้ละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 100 บาท 

 
 

33) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกส ำหรบัตุม้
น ำ้หนกัน ำ้หนกัเกนิ 500 กโิลกรมัตุม้ละ 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 

 

34) คำ่ธรรมเนยีมกำรใชเ้ครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ในกำรตรวจสอบเพือ่ให้
ค ำรบัรองเครือ่งช ัง่ตวงวดันอกสถำนทีเ่ครือ่งช ัง่แสดงน ำ้หนกัไม่

เกนิ 500 กโิลกรมัเครือ่งละ 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 

 

35) คำ่ธรรมเนยีมกำรใชเ้ครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ในกำรตรวจสอบเพือ่ให้

ค ำรบัรองเครือ่งช ัง่ตวงวดันอกสถำนทีเ่ครือ่งช ัง่แสดงน ำ้หนกัเกนิ 
500 กโิลกรมัแตไ่มเ่กนิ 1,000 กโิลกรมัเครือ่งละ 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 

 
 

36) คำ่ธรรมเนยีมกำรใชเ้ครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ในกำรตรวจสอบเพือ่ให้
ค ำรบัรองเครือ่งช ัง่ตวงวดันอกสถำนทีเ่ครือ่งช ัง่แสดงน ำ้หนกัเกนิ 

1,000 กโิลกรมัแตไ่มเ่กนิ 5,000 กโิลกรมัเครือ่งละ 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 

 

37) คำ่ธรรมเนยีมกำรใชเ้ครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ในกำรตรวจสอบเพือ่ให้

ค ำรบัรองเครือ่งช ัง่ตวงวดันอกสถำนทีเ่ครือ่งช ัง่แสดงน ำ้หนกัเกนิ 

5,000 กโิลกรมัแตไ่มเ่กนิ 10,000 กโิลกรมัเครือ่งละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

 

 

38) คำ่ธรรมเนยีมกำรใชเ้ครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ในกำรตรวจสอบเพือ่ให้
ค ำรบัรองเครือ่งช ัง่ตวงวดันอกสถำนทีเ่ครือ่งช ัง่แสดงน ำ้หนกัเกนิ 

10,000 กโิลกรมัแตไ่มเ่กนิ 50,000 กโิลกรมัเครือ่งละ 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
 

 

39) คำ่ธรรมเนยีมกำรใชเ้ครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ในกำรตรวจสอบเพือ่ให้

ค ำรบัรองเครือ่งช ัง่ตวงวดันอกสถำนทีเ่ครือ่งช ัง่แสดงน ำ้หนกัเกนิ 

50,000 กโิลกรมัเครือ่งละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

 

 

40) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกเครือ่งวดั
ควำมชืน้ขำ้วเครือ่งละ 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 

 

41) ค่ำธรรมเนยีมกำรตรวจสอบเพือ่ใหค้ ำรบัรองช ัน้แรกแต่ไม่มกีำร
ออกค ำรบัรองใหเ้รยีกเก็บอตัรำรอ้ยละ 50 ของคำ่ธรรมเนยีมกำร

ตรวจสอบเพือ่ใหค้ ำรบัรองช ัน้แรก 

(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม รอ้ยละ 50 
 

 

42) คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจสอบเพือ่ใหค้ ำรบัรองช ัน้หลงัเรยีกเก็บอตัรำ คำ่ธรรมเนยีม รอ้ยละ 50 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

รอ้ยละ 50 ของค่ำธรรมเนยีมกำรตรวจสอบเพือ่ใหค้ ำรบัรองช ัน้
แรก 

(หมายเหต:ุ -) 

 
 

43) ค่ำธรรมเนยีมกำรตรวจสอบเพือ่ใหค้ ำรบัรองช ัน้หลงัแต่ไม่มกีำร

ออกค ำรบัรองใหเ้รยีกเก็บอตัรำรอ้ลละ 50 ของคำ่ธรรมเนยีมกำร

ตรวจสอบและกำรใหค้ ำรบัรองช ัน้หลงั 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม รอ้ยละ 50 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) Call Center กรมการคา้ภายในเบอรโ์ทร 1569 

(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะต าบลคลองเกลอือ าเภอปากเกร็ดจังหวดันนทบรุ ี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) แบบค าขอใหต้รวจสอบเครือ่งชัง่ตวงวดัเพือ่ใหค้ ารับรอง (นอกสถานที)่ ตามพระราชบญัญัตชิัง่ตวงวดัพ.ศ. 2542 

(หมายเหต:ุ -) 

2) แบบค าขอใหต้รวจสอบเครือ่งชัง่ตวงวดัเพือ่ใหค้ ารับรองตามพระราชบญัญัตชิัง่ตวงวัดพ.ศ. 2542 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมำยเหตุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิาร

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุห ้

ไมส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผู ้

ยืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบันทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่

ค าขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความ

บกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 


