
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรตรวจสอบเพือ่ตดิแถบผนกึแสดงกำรยกเวน้กำรใหค้ ำรบัรอง

สว่นประกอบของเครือ่งช ัง่ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กองชัง่ตวงวัด กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.เพือ่ใหก้ารก ากับดแูลการใชเ้ครือ่งชัง่แบบดจิทิลัเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพไมเ่ป็นเครือ่งมอืของการฉอ้โกงไดส้ะดวกและเกดิ

ความเป็นธรรมทางการคา้ผูผ้ลติผูน้ าเขา้ผูข้ายหรอืผูซ้อ่มสว่นประกอบของเครือ่งชัง่ทีเ่ป็นสว่นชัง่น ้าหนักหรอืสว่นแสดงคา่ทีต่อ่

ออกมาภายนอก (Remote Display)ทีใ่ชก้บัเครือ่งชัง่แบบแทน่ชัง่ทีต่ดิตรงึอยู่กบัทีซ่ ึง่มพีกิดัก าลงัตัง้แตย่ีส่บิเมตรกิตนัขึน้ไปที่

เป็นระบบดจิทิลัแจง้รุ่นซึง่ระบเุลขล าดับพกิดัก าลงัจ านวนเครือ่งพรอ้มเอกสารแสดงการใชร้ายละเอยีดทางเทคนคิหรอืคณุ

ลกัษณะเฉพาะมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ตดิแถบผนกึแสดงการยกเวน้การใหค้ ารับรองกอ่นน าออกจ าหน่วยหรอืสง่มอบให ้

เจา้ของหรอืผูค้รอบครองแตอ่ย่างชา้ไมเ่กนิสามสบิวนันับแตว่ันทีผ่ลติหรอืวนัทีรั่บมอบไปจากพนักงานเจา้หนา้ทีต่ามกฎหมาย

ศลุกากรหรอืวนัทีซ่อ่มเสร็จโดยยืน่แบบแจง้ตามประกาศกรมการคา้ภายในเรือ่งหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขในการผลติน าเขา้

ขายและซอ่มสว่นประกอบของเครือ่งชัง่ทีเ่ป็นสว่นชัง่น ้าหนักพ.ศ. 2548 หรอืแบบแจง้ตามประกาศกรมการคา้ภายในเรือ่ง

หลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขในการตรวจสอบใหค้ ารับรองเครือ่งชัง่ทีม่สีว่นแสดงคา่ทีต่อ่ออกมาภายนอก (Remote Display) 

พ.ศ. 2556 

 

2.เงือ่นไขการขอรับบรกิาร 

    2.1 ในการขอรับบรกิารผูย้ืน่ค าขอตอ้งท าการนัดหมายลว่งหนา้ทีก่ลุม่มาตรฐานเครือ่งชัง่โทร.0 2547 4345 เพือ่ขอรับบรกิาร

กรณีทีไ่มไ่ดนั้ดหมายผูย้ืน่ค าขอจะไดรั้บบรกิารแคใ่นสว่นการยืน่แบบค าขอและท าการนัดหมายเพือ่มารับบรกิารในการตรวจสอบ

สว่นประกอบของเครือ่งชัง่ 

    2.2 ผูม้ารับบรกิารจะตอ้งจัดเตรยีมอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งมาพรอ้มกบัสว่นประกอบของเครือ่งชัง่ทีจ่ะตรวจสอบดว้ย 

    2.3 ในกรณีทีเ่ป็นสว่นประกอบของเครือ่งชัง่รุ่นใหมท่ียั่งไม่ไดข้ ึน้ทะเบยีนหรอืสว่นประกอบของเครือ่งชัง่ทีม่ปีรับปรับปรุงแกไ้ข

ใหต้า่งไปจากตน้แบบทีข่ ึน้ทะเบยีนไวผู้รั้บบรกิารตอ้งด าเนนิการขอตรวจตน้แบบสว่นประกอบของเครือ่งชัง่ดงักลา่วกอ่น 

 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -) 
อาคารวเิคราะหแ์ละปฏบิตักิารหา้ชัน้ กองชัง่วงวดั กรมการคา้
ภายในกระทรวงพาณิชย ์ 
563  ถนนนนทบรุตี าบลบางกระสออ าเภอเมอืงจังหวดันนทบรุี 
โทร : 0 2547 4345 โทรสาร : 0 2547 4346/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :1 ถงึ 3 ชัว่โมง 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูรั้บบรกิารยืน่แบบแจง้ฯพรอ้มเอกสารหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี กองชัง่ตวงวดั 

 

2) กำรพจิำรณำ 

ผูรั้บบรกิารน าสว่นประกอบของเครือ่งชัง่พรอ้มเอกสารประกอบ
ใหเ้จา้หนา้ทีเ่จา้หนา้ทีด่ าเนนิการตรวจสอบ 

(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาขึน้อยู่กับจ านวนเครือ่ง)) 

1 ถงึ 2 ชัว่โมง กองชัง่ตวงวดั 

3) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีต่ดิแถบผนกึเพือ่แสดงการยกเวน้การใหค้ ารับรอง

สว่นประกอบของเครือ่งชัง่ทีถู่กตอ้งตามระเบยีบ 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาขึน้อยู่กับจ านวนเครือ่ง)) 

5 ถงึ 20 นาท ี กองชัง่ตวงวดั 



 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบแจง้ตำมประกำศกรมกำรคำ้ภำยในฯ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหต-ุ 

กรมการคา้ภายใน 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

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) แบบแจง้สว่นชัง่น ้าหนัก (Indicator) 

(หมายเหต:ุ -) 

2) แบบแจง้สว่นแสดงคา่ทีต่อ่ออกมาภายนอก (Remote Display) 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมำยเหตุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิาร
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุห ้

ไมส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผู ้
ยืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบันทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่

ค าขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความ
บกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
 

 

 


