
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การตรวจสอบความเทีย่งเครือ่งวดัความชืน้ขา้ว 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :สํานักงานสาขาชัง่ตวงวดัเขต 3-3 ภเูกต็ กระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูท้ีม่คีวามประสงคใ์นการตรวจสอบความเทีย่งเครือ่งวัดความชืน้ขา้วสามารถยืน่แบบคําขอใหต้รวจสอบความเทีย่งเครือ่งวัด
ความชืน้ขา้วไดร้ายละเอยีดเพิม่เตมิ http://www.cbwmthai.org/ 
 
หมายเหต ุ:ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
บรกิารประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้นีใ้นกรณีทีคํ่าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรูณเ์ป็นเหตุ
ใหไ้มส่ามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบันทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดย
ผูย้ืน่คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบันทกึดังกลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่
คําขอละทิง้คําขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบันทกึดังกลา่วและจะมอบสําเนาบันทกึความ
บกพรอ่งดังกลา่วใหผู้ย้ ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สว่นกลางอาคารวเิคราะหแ์ละปฏบัิตกิารหา้ชัน้สํานักกํากบัและ
ตรวจสอบเครือ่งชัง่กรมการคา้ภายในกระทรวงพาณชิย ์563 ถนน
นนทบรุตํีาบลบางกระสออําเภอเมอืงจังหวดันนทบรุโีทร: 0 2547 
4345 / โทรสาร: 0 2547 4346/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สํานักงานสาขาชัง่ตวงวดัเขต 3-3 ภเูกต็ 38/12 ถ.รัตนโกสนิทร ์
200 ปี ต.ตลาดเหนอื อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูกต็ 83000 โทรศพัท ์: 
0-7621-2947 โทรสาร : 0-7621-7746 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :21 วันทําการ 
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูรั้บบรกิารยืน่คําขอและเอกสารประกอบพรอ้มใหนํ้าเครือ่งวัดมา
เพือ่ตรวจสอบความเทีย่ง 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี สํานักกํากบัและ
ตรวจสอบเครือ่งชัง่ 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีท่บทวนความสามารถของหอ้งปฏบัิตกิารถา้มคีวาม
พรอ้มใหส้อบเทยีบ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาที สํานักกํากบัและ
ตรวจสอบเครือ่งชัง่ 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบจํานวนและสภาพเครือ่งวดัวา่อยูใ่นสภาพรับ
สอบเทยีบได ้
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี สํานักกํากบัและ
ตรวจสอบเครือ่งชัง่ 

 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีเ่ขา้ระบบงานชัง่ตวงวัดเพือ่ออกใบรับงานและออก
สําเนาใบรับงานใหล้กูคา้ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี สํานักกํากบัและ
ตรวจสอบเครือ่งชัง่ 

 

5) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีส่อบเทยีบเครือ่งวัดจนเสร็จ 

19 วัน สํานักกํากบัและ
ตรวจสอบเครือ่งชัง่ 



ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

6) การพจิารณา 
ผูรั้บบรกิารนําใบรายงานพนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละสําเนาใบคําขอ
ไปชําระคา่ธรรมเนยีมทีส่ว่นสง่เสรมิและพัฒนาชัง่ตวงวัด 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี สํานักชัง่ตวงวัด 
 

7) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีส่ง่คนืเครือ่งวัดพรอ้มใบรายงานผลการตรวจสอบความ
เทีย่ง 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาที สํานักกํากบัและ
ตรวจสอบเครือ่งชัง่ 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลท่ัวไปใหล้งลายมอืชือ่รับรองสําเนา) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุประทับตรานติบิคุคล 
) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชนผูม้อบอํานาจ
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ทําการแทนลงลายมอืชือ่รับรอง
สําเนา) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชนผูร้บัมอบอํานาจ
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ทําการแทนลงลายมอืชือ่รับรอง
สําเนา) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ทําการแทนประทับตรานติบิคุคล) 

- 

6) 
 

แบบคาํขอใหต้รวจสอบความเทีย่งเครือ่งช ัง่ตวงวดัตาม
พระราชบญัญตัมิาตราช ัง่ตวงวดัพ.ศ. 2542 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุประทับตรานติบิคุคล) 

- 

7) 
 

รายงานผลการตรวจสอบความเทีย่งคร ัง้ลา่สดุ (ถา้ม)ี
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุประทับตรานติบิคุคล 
) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) คา่ธรรมเนยีมการตรวจสอบความเทีย่งเครือ่งวดัความชืน้ขา้ว

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

 



ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
1) สํานักกํากบัและตรวจสอบเครือ่งชัง่กรมการคา้ภายในอาคารวเิคราะหแ์ละปฏบัิตกิารหา้ชัน้ถ.นนทบรุอี.เมอืงจ.นนท

บรุ ี11000 ( โทร 0 2547 4361, โทรสาร 0 2507 5890 ) 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกรมการคา้ภายในอาคาร 2 ชัน้ 3 ถ.นนทบรุอี.เมอืงจ.นนทบรุ ี11000 
(หมายเหต:ุ -) 

3) Call center กรมการคา้ภายในเบอรโ์ทร 1569
(หมายเหต:ุ -) 

4) ศนุยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนตามพรบอํานวยความสะดวกฯ (www.dit.go.th)
(หมายเหต:ุ -) 

5) ศนูยบ์รกิารประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะตําบลคลองเกลอือําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 

ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์
1) แบบคําขอใหต้รวจสอบความเทีย่งเครือ่งชัง่ตวงวัดตามพระราชบัญญัตมิาตราชัง่ตวงวัดพ.ศ. 2542 

(หมายเหต:ุ -) 
 
หมายเหต ุ

- 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 21/07/2558 


