
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกหนงัสอืรบัรองการประกอบธรุกจิในการผลติซอ่มเครือ่งช ัง่ตวง
วดั 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :สํานักงานสาขาชัง่ตวงวดัเขต 3-3 ภเูกต็ กระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูท้ีป่ระสงคจ์ะประกอบธรุกจิในการผลติหรอืซอ่มเครือ่งชัง่ตวงวัดเพือ่ประโยชนใ์นการซือ้ขายหรอืแลกเปลีย่นสนิคา้ตอ้งปฏบัิติ
ตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี ้
 ตอ้งมภีมูลํิาเนาหรอืถิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักรไทยกรณีทีเ่ป็นนติบิคุคลตอ้งจดทะเบยีนหรอืจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย
และมสํีานักงานอยูใ่นราชอาณาจักรไทย 
 ตอ้งมกีรรมสทิธิห์รอืมสีทิธิท์ีจ่ะใชป้ระโยชนใ์นสถานทีใ่ชป้ระกอบธรุกจิซึง่มสีภาพม่ันคงแข็งแรงและมพีืน้ทีใ่ชส้อย
เหมาะสมทีจ่ะใชป้ระกอบธรุกจินัน้ 
 ในกรณีทีจ่ะประกอบธรุกจิในการผลติหรอืซอ่มเครือ่งชัง่ตวงวัดตอ้งมแีบบมาตราและเครือ่งมอืเครือ่งใชต้ามทีสํ่านักชัง่
ตวงวดักําหนด 
 
เงือ่นไขการยืน่คําขอ 
การขอหนังสอืรับรองการประกอบธรุกจิในการผลติหรอืซอ่มเครือ่งชัง่ตวงวดัใหต้ดิตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีณ่สํานักชัง่ตวงวดัศนูยช์ัง่
ตวงวดัหรอืสํานักงานสาขาชัง่ตวงวดัเขตทีม่อํีานาจในจังหวัดทีส่ถานทีป่ระกอบธรุกจิตัง้อยูต่ามแบบชว.001 (แบบแจง้การ
ประกอบธรุกจิในการผลตินําเขา้ขายซอ่มเครือ่งชัง่ตวงวดัหรอืใหบ้รกิารชัง่ตามพระราชบัญญัตมิาตราชัง่ตวงวัดพ.ศ.2542) 
 
ผูย้ืน่คําขอตอ้งยืน่แบบชว.001 (แบบแจง้การประกอบธรุกจิในการผลตินําเขา้ขายซอ่มเครือ่งชัง่ตวงวัดหรอืใหบ้รกิารชัง่ตาม
พระราชบัญญัตมิาตราชัง่ตวงวดัพ.ศ.2542) เมือ่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารถกูตอ้งครบถว้นนัดหมายวันเวลากบัเจา้หนา้ทีพ่รอ้ม
สําหรับการตรวจพจิารณาสถานทีแ่ละเครือ่งมอืใชร้ะยะเวลาตรวจสอบ 1 วันทําการเมือ่ตรวจสอบผา่นถกูตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้
ผูอํ้านวยการสํานักชัง่ตวงวดัพจิารณาอนุญาตออกรายงานผลการพจิารณาอนุญาตและผูย้ืน่คําขอตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมหนังสอื
รับรองณสว่นสง่เสรมิและพัฒนาชัง่ตวงวัดสํานักชัง่ตวงวดัอาคารปฏบัิตกิารวเิคราะหช์ัน้ 2 กรมการคา้ภายใน 
 
หมายเหต ุ: ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืฯจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืฯ
เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้นีใ้นกรณีทีคํ่าขอ/เอกสารหลักฐานไมค่รบถว้นหรอืและมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรูณเ์ป็นเหตใุหไ้มส่ามารถ
พจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบันทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืหลักฐานเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่คําขอ
จะตอ้งดําเนนิการยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ําหนดในบันทกึดังกลา่วมฉิะนัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอละทิง้คําขอโดย
เจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามในบันทกึดังกลา่วและจะมอบสําเนาบันทกึความบกพรอ่งดังกลา่วใหผู้ ้
ยืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (สถานทีต่ัง้กรมการคา้ภายในกระทรวงพาณชิย ์563 
ถนนนนทบรุตํีาบลบางกระสออําเภอเมอืงจังหวัดนนทบรุโีทร: 0 
2547 4354 / โทรสาร: 0 2547 4352 
กรณีสถานประกอบธรุกจิตัง้อยูใ่นจังหวดัอืน่นอกจาก
กรงุเทพมหานครใหแ้จง้ณศนูยช์ัง่ตวงวัด/สํานักงานสาขาชัง่ตวง
วัดทีเ่ป็นเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบในจังหวัดทีส่ถานประกอบธรุกจิ
ตัง้อยู)่) 
สาํนักชัง่ตวงวัดสว่นสง่เสรมิและพัฒนาชัง่ตวงวดัอาคารปฏบัิตกิาร
วเิคราะหช์ัน้ 2 /ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

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

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (กรณีสถานประกอบธรุกจิตัง้อยูใ่นจังหวดัอืน่นอกจาก
จังหวัดสรุาษฎรธ์านจัีงหวัดขอนแกน่จังหวดัเชยีงใหมจั่งหวดั
ชลบรุใีหแ้จง้ณศนูยช์ัง่ตวงวดัฯทีเ่ป็นเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบใน
จังหวัดทีส่ถานประกอบธรุกจิตัง้อยู)่) 
ศนูยช์ัง่ตวงวัดฯ (4 แหง่ตัง้อยูณ่จ.สรุาษฎรธ์านจี.ขอนแกน่จ.

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



เชยีงใหมแ่ละจ.ชลบรุ)ี 
สามารถดรูายละเอยีดจังหวัดทีต่ัง้ศนูยช์ัง่ตวงวดัเพิม่เตมิไดท้ี ่
http://www.cbwmthai.org/DepartmentRegion.aspx/ตดิตอ่
ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
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 :2 วัน 
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอและเอกสารถกูตอ้งครบถว้น 
(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารไมค่รบใหแ้กไ้ขภายใน 7 วัน)) 

3 ชัว่โมง สํานักชัง่ตวงวัด
 

2) การพจิารณา 
ตรวจสอบสถานทีแ่ละเครือ่งมอืเพือ่นําเสนอผูม้อํีานาจอนุมัติ
พจิารณาและออกหนังสอืรับรอง 
(หมายเหต:ุ (เจา้หนา้ทีจ่ะประสานเพือ่นัดวันลงตรวจสถานทีก่บั
ผูย้ืน่คําขอภายใน 5 วันเนื่องจากตามพระราชบัญญัตมิาตราชัง่
ตวงวดัพ.ศ.2542 มาตรา 17 วรรคสอง"เมือ่พนักงานเจา้หนา้ที่
ไดรั้บแจง้ตามวรรคหนึง่และตรวจสอบวา่ถกูตอ้งตามทีกํ่าหนดใน
กฎกระทรวงแลว้ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีอ่อกหนังสอืรับรองการ
ประกอบธรุกจิตามแบบทีกํ่าหนดในกฎกระทรวงใหแ้กผู่แ้จง้
ภายใน7วันนับแตวั่นทีไ่ดรั้บแจง้" )) 

1 วันทําการ สํานักชัง่ตวงวัด
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

สาํเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุสําเนาทะเบยีนบา้นใชสํ้าหรับกรณีผูย้ ืน่แบบแจง้เป็นบคุคล
ธรรมดาหรอืรา้นคา้ตอ้งเซนตช์ือ่ในสําเนาทะเบยีนบา้นใหต้รงกบัเอกสาร
ชว.001) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูค้รอบครองสถานทีท่ ีใ่ชเ้ป็นทีต่ ัง้สถาน
ประกอบการ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุสําเนาทะเบยีนบา้นของผูค้รอบครองสถานทีท่ีใ่ชเ้ป็นทีต่ัง้
สถานประกอบการใชสํ้าหรับกรณีผูย้ืน่แบบแจง้เป็นบคุคลธรรมดาหรอื
รา้นคา้ตอ้งเซนตช์ือ่ในสําเนาทะเบยีนบา้นใหต้รงกบัเอกสารชว.001) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุใชเ้ฉพาะกรณีผูย้ืน่แบบแจง้เป็นนติบิคุคลและตอ้งมอีายไุม่
เกนิ 1 ปีนับจากวันทีก่รมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวงพาณชิยอ์อกให ้
พรอ้มลายเซน็ของกรรมการทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองนติบิคุคล (โดยตอ้ง
เป็นกรรมการผูม้อํีานาจลงนาม) พรอ้มมตีราประทับของบรษัิทฯ , หา้ง
หุน้สว่นจํากดับนสําเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคลดังกลา่ว) 
 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
4) 

 
หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุใชเ้ฉพาะกรณีผูย้ืน่แบบแจง้เป็นชาวตา่งชาตซิึง่ตอ้งมี
ลายเซนตเ์หมอืนกบัในหนังสอืเดนิทาง) 

กรมการกงสลุ 

5) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุถา้ตดิอากร 10 บาทใชไ้ด ้1 ครัง้ตอ่ 1 เรือ่ง (ใชต้ัวจรงิ 1 
ฉบับพรอ้มเซนตช์ือ่ในฉบับจรงิ) หรอืตดิอากร 30 บาทใชไ้ด ้1 ปี (ใช ้
สําเนา 1 ฉบับพรอ้มเซนตช์ือ่รับรองสําเนา) 
 
หนังสอืมอบอํานาจดังกลา่วออกโดยบรษัิท/ผูย้ืน่คําขอออกหนังสอืรับรอง
การประกอบธรุกจิในการผลติหรอืซอ่มเครือ่งชัง่ตวงวดัของสํานักชัง่ตวง
วัด ) 

- 

6) 
 

บตัรประชาชนของผูม้อบอํานาจและผูร้บัมอบอํานาจ
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีผูย้ืน่แบบแจง้เป็นนติบิคุคลใชเ้ฉพาะกรณีมหีนังสอืมอบ
อํานาจซึง่ตอ้งมสํีาเนาบัตรประชาชนของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบ
อํานาจตอ้งเซนตช์ือ่ในสําเนาบัตรประชาชนใหต้รงกบัเอกสารชว.001) 

กรมการปกครอง 

7) 
 

แบบชว.001 (แบบแจง้การประกอบธุรกจิในการผลตินําเขา้ขาย
ซอ่มเครือ่งช ัง่ตวงวดัหรอืใหบ้รกิารช ัง่ตามพระราชบญัญตัมิาตรา
ช ัง่ตวงวดัพ.ศ.2542) (ม2ีหนา้) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุ1. ถา้กรรมการทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองนติบิคุคลเป็นผูล้ง
ลายมอืชือ่ตอ้งมตีราประทับของบรษัิทฯ/หา้งหุน้สว่นในแบบฟอรม์
ชว.001 (แบบแจง้การประกอบธรุกจิในการผลตินําเขา้ขายซอ่มเครือ่งชัง่
ตวงวดัหรอืใหบ้รกิารชัง่ตามพระราชบัญญัตมิาตราชัง่ตวงวดัพ.ศ.2542) 
2. ถา้ผูไ้ดรั้บมอบอํานาจเป็นผูล้งลายมอืชือ่ไมต่อ้งมตีราประทบัของ
บรษัิทฯ/หา้งหุน้สว่นในแบบฟอรม์ชว.001 (แบบแจง้การประกอบธรุกจิใน
การผลตินําเขา้ขายซอ่มเครือ่งชัง่ตวงวดัหรอืใหบ้รกิารชัง่ตาม
พระราชบัญญัตมิาตราชัง่ตวงวดัพ.ศ.2542)) 

สํานักชัง่ตวงวัด 

8) 
 

แบบ 4 ตวัอยา่งเครือ่งหมายเฉพาะตวั
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุ1. ถา้กรรมการทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองนติบิคุคลเป็นผูล้ง
ลายมอืชือ่ตอ้งมตีราประทับของบรษัิทฯ/หา้งหุน้สว่นในแบบฟอรม์
ชว.001 (แบบแจง้การประกอบธรุกจิในการผลตินําเขา้ขายซอ่มเครือ่งชัง่
ตวงวดัหรอืใหบ้รกิารชัง่ตามพระราชบัญญัตมิาตราชัง่ตวงวดัพ.ศ.2542) 
2. ถา้ผูไ้ดรั้บมอบอํานาจเป็นผูล้งลายมอืชือ่ไมต่อ้งมตีราประทบัของ
บรษัิทฯ/หา้งหุน้สว่นในแบบฟอรม์ชว.001 (แบบแจง้การประกอบธรุกจิใน
การผลตินําเขา้ขายซอ่มเครือ่งชัง่ตวงวดัหรอืใหบ้รกิารชัง่ตาม
พระราชบัญญัตมิาตราชัง่ตวงวดัพ.ศ.2542 )) 

สํานักชัง่ตวงวัด 

9) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชอ้าคาร 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารดังกลา่วออกโดยบรษัิท/ผูย้ืน่คําขอออกหนังสอื
รับรองการประกอบธรุกจิในการผลติหรอืซอ่มเครือ่งชัง่ตวงวดัของสํานัก
ชัง่ตวงวดัพรอ้มเซนตช์ือ่รับรองสําเนา) 
 

- 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
10) 

 
รายการประกอบการแจง้แบบชว.001 (เฉพาะผูผ้ลติผูซ้อ่ม)
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุรายการประกอบการแจง้ฯประกอบดว้ย 1) ใบรายงานผลการ
ตรวจสอบความเทีย่งแบบมาตรา/แบบคําขอใหต้รวจสอบความเทีย่ง
เครือ่งชัง่ตวงวดั 2) บัญชเีครือ่งมอืเครือ่งใช ้
 
เอกสารดังกลา่วออกโดยบรษัิท/ผูย้ืน่คําขอออกหนังสอืรับรองการ
ประกอบธรุกจิในการผลติหรอืซอ่มเครือ่งชัง่ตวงวดัของสํานักชัง่ตวงวดั ) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) อตัราคา่ธรรมเนยีมการประกอบธุรกจิผลติของผูป้ระกอบธุรกจิใน

การผลติเครือ่งช ัง่ 
(หมายเหต:ุ (อายขุองหนังสอืรับรอง 1 ปีนับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอื
รับรองเป็นผูป้ระกอบธรุกจิในการผลติเครือ่งชัง่)) 

คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
 
 

2) อตัราคา่ธรรมเนยีมการประกอบธุรกจิผลติของผูป้ระกอบธุรกจิใน
การผลติเครือ่งตวง 
(หมายเหต:ุ (อายขุองหนังสอืรับรอง 1 ปีนับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอื
รับรองเป็นผูป้ระกอบธรุกจิในการผลติเครือ่งตวง)) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

3) อตัราคา่ธรรมเนยีมการประกอบธุรกจิผลติของผูป้ระกอบธุรกจิใน
การผลติเครือ่งวดั 
(หมายเหต:ุ (อายขุองหนังสอืรับรอง 1 ปีนับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอื
รับรองเป็นผูป้ระกอบธรุกจิในการผลติเครือ่งวดั)) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

4) อตัราคา่ธรรมเนยีมการประกอบธุรกจิซ่อมของผูป้ระกอบธุรกจิใน
การซอ่มเครือ่งช ัง่ 
(หมายเหต:ุ (อายขุองหนังสอืรับรอง 1 ปีนับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอื
รับรองเป็นผูป้ระกอบธรุกจิในการซอ่มเครือ่งชัง่)) 

คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
 
 

5) อตัราคา่ธรรมเนยีมการประกอบธุรกจิซ่อมของผูป้ระกอบธุรกจิใน
การซอ่มเครือ่งตวง 
(หมายเหต:ุ (อายขุองหนังสอืรับรอง 1 ปีนับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอื
รับรองเป็นผูป้ระกอบธรุกจิในการซอ่มเครือ่งตวง)) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

6) อตัราคา่ธรรมเนยีมการประกอบธุรกจิซ่อมของผูป้ระกอบธุรกจิใน
การซอ่มเครือ่งวดั 
(หมายเหต:ุ (อายขุองหนังสอืรับรอง 1 ปีนับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอื
รับรองเป็นผูป้ระกอบธรุกจิในการซอ่มเครือ่งวดั)) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
1) สํานักงานชัง่ตวงวัดกรมการคา้ภายในอาคารปฏบัิตกิารวเิคราะหช์ัน้2 ถ.นนทบรุอี.เมอืงจ.นนทบรุ ี11000 (โทร. 02-

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

2) Call Center กรมการคา้ภายในเบอรโ์ทร 1569 
(หมายเหต:ุ -) 

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

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

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



ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
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) แบบชว.001 (แบบแจง้การประกอบธรุกจิในการผลตินําเขา้ขายซอ่มเครือ่งชัง่ตวงวัดหรอืใหบ้รกิารชัง่ตาม

พระราชบัญญัตมิาตราชัง่ตวงวดัพ.ศ.2542) (ม2ีหนา้) 
(หมายเหต:ุ -) 

2) แบบชว.001 (แบบแจง้การประกอบธรุกจิในการผลตินําเขา้ขายซอ่มเครือ่งชัง่ตวงวัดหรอืใหบ้รกิารชัง่ตาม
พระราชบัญญัตมิาตราชัง่ตวงวดัพ.ศ.2542) (หนา้ 2) 
(หมายเหต:ุ -) 

3) แบบ 4 ตัวอยา่งเครือ่งหมายเฉพาะตัว 
(หมายเหต:ุ -) 

4) หนังสอืยนิยอมใหใ้ชอ้าคาร 
(หมายเหต:ุ -) 

5) ใบรายงานผลการตรวจสอบความเทีย่งแบบมาตรา/แบบคําขอใหต้รวจสอบความเทีย่งเครือ่งชัง่ตวงวัด 
(หมายเหต:ุ -) 

6) ใบรายงานผลการตรวจสอบความเทีย่งแบบมาตรา/แบบคําขอใหต้รวจสอบความเทีย่งเครือ่งชัง่ตวงวัดหนา้ 2
(หมายเหต:ุ -) 

7) ใบรายงานผลการตรวจสอบความเทีย่งแบบมาตรา/แบบคําขอใหต้รวจสอบความเทีย่งเครือ่งชัง่ตวงวัดหนา้ 3 
(หมายเหต:ุ -) 

8) บัญชเีครือ่งมอืเครือ่งใช ้
(หมายเหต:ุ -) 

 
หมายเหต ุ

- 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 28/07/2558 


