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ประกาศสํานักงานกลางชั่งตวงวัด 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการอนุญาตให้ถอน  ทําลาย  หรือทําให้เสียหาย 

เคร่ืองหมายคํารับรอง  เคร่ืองหมายหรือสิ่งอื่นใดที่นายตรวจชั่งตวงวัดทําไว้ 
และเครื่องหมายห้ามใช้เคร่ืองชั่งตวงวัด 

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการอนุญาตให้ถอน  ทําลาย   
หรือทําให้เสียหาย  เคร่ืองหมายคํารับรอง  เคร่ืองหมายหรือสิ่งอื่นใดที่นายตรวจชั่งตวงวัดทําไว้   
และเครื่องหมายห้ามใช้เคร่ืองชั่งตวงวัดตามมาตรา  52  (4)  แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด   
พ.ศ.  2542  และมาตรา  57  แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2557  เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีระบบและเหมาะสม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  6  แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ประกอบกับมาตรา  57  และมาตรา  57/1  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  โดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2557  อธิบดีกรมการค้าภายใน  
จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมการค้าภายใน 

หมวด  ๑   
การขออนุญาต 

 
 

ข้อ 3 ให้ เจ้ าของหรือผู้ครอบครองเค ร่ืองชั่ งตวงวัดหรือสินค้าหีบห่อที่ประสงค์ 
จะขออนุญาตถอน  ทําลาย  หรือทําให้เสียหาย  ซึ่งเคร่ืองหมายคํารับรอง  เคร่ืองหมายหรือสิ่งอื่นใด 
ที่นายตรวจชั่งตวงวัดทําไว้  เพื่อแสดงการยึดหรืออายัดเคร่ืองชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อตามมาตรา  52  (4)  
แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  2542  หรือเคร่ืองหมายห้ามใช้เคร่ืองชั่งตวงวัดตามมาตรา  57  
แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  2542  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  
(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2557  ให้ย่ืนคําขออนุญาต  พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ  5  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
ณ  สํานักงานกลางชั่งตวงวัดหรือสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด  โดยให้ระบุวันในการดําเนินการในแบบคําขอ 
ให้ชัดเจน  ทั้งนี้  เคร่ืองชั่งตวงวัดที่ขออนุญาตจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขให้ถูกต้องและนําไปให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้คํารับรองใหม่ 



 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ 4 ผู้ขออนุญาตตามข้อ  3  สามารถมอบอํานาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดําเนินการแทนได้  
โดยต้องแจ้งชื่อและเลขประจําตัวประชาชนไว้ในคําขออนุญาตด้วย 

คําขออนุญาตถอน  ทําลาย  หรือทําให้เสียหายเคร่ืองหมายคํารับรอง  หรือเคร่ืองหมายห้ามใช้เคร่ือง  
ชั่งตวงวัด  ให้เป็นไปตามแบบ  ชว.  3007  ท้ายประกาศฉบับนี้  และคําขออนุญาตถอน  ทําลาย   
หรือทําให้เสียหายเคร่ืองหมายหรือสิ่งอื่นใดที่นายตรวจช่ังตวงวัดทําไว้เพื่อแสดงการยึดหรืออายัดเคร่ืองชั่งตวงวัด
และสินค้าหีบห่อให้เป็นไปตามแบบ  ชว.  3008  ท้ายประกาศฉบับนี้ 

ข้อ 5 การขออนุญาตถอน  ทําลาย  หรือทําให้เสียหายเคร่ืองหมายคํารับรอง  เคร่ืองหมาย
หรือสิ่งอื่นใดที่นายตรวจชั่งตวงวัดทําไว้  เพื่อแสดงการยึดหรืออายัดเคร่ืองชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อ   
หรือเครื่องหมายห้ามใช้เคร่ืองชั่งตวงวัดตามข้อ  3  ให้แนบเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและผู้รับมอบอํานาจ  (ถ้ามี)  และในกรณีที่  
ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลให้แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและออกให้ไม่เกิน  6  เดือน  นับถึงวันย่ืน
คําขอด้วย   

(2) สําเนารายงานนายตรวจชั่งตวงวัด  (ถ้ามี) 
(3) หนังสือมอบอํานาจ  กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน  (ถ้ามี) 
(4) คําขอให้ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อให้คํารับรอง 

หมวด  ๒   
การอนุญาต 

 
 

ข้อ 6 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดํารงตําแหน่ง  ดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีอํานาจอนุญาตสั่งให้ถอน  
ทําลาย  หรือทําให้เสียหายซึ่งเครื่องหมายคํารับรอง  เคร่ืองหมายหรือสิ่งอื่นใดที่นายตรวจชั่งตวงวัดทําไว้
เพื่อแสดงการยึดหรืออายัดเคร่ืองชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อตามมาตรา  52  (4)  แห่งพระราชบัญญัติ
มาตราชั่ งตวงวัด   พ .ศ .   2542  และเค ร่ืองหมายห้ามใช้ เค ร่ืองชั่ งตวงวัดตามมาตรา   57   
แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  2542  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  
(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2557   

(1) ผู้อํานวยการสํานักชั่งตวงวัดหรือผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบเครื่องชั่ง 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  แล้วแต่กรณี  ให้มีอํานาจอนุญาตเฉพาะเคร่ืองชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อที่ 
อยู่ในความรับผิดชอบ  สําหรับเคร่ืองชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อในเขตกรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  
สมุทรปราการ  และปทมุธานี 

(2) ผู้อํานวยการศูนย์ชั่งตวงวัดหรือหัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดที่มีเขตอํานาจ  สําหรับเคร่ือง
ชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อในเขตจังหวัดอื่น  นอกจาก  (1)   

ข้อ 7 เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ  5  แล้ว 
ให้ตรวจสอบความถูกต้องของคําขออนุญาตและเอกสารหลักฐาน  เม่ือเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้
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ลงทะเบียนรับคําขออนุญาตทันที  และเสนอความเห็นเบ้ืองต้นให้ผู้ มีอํานาจอนุญาตตามข้อ  6   
เพื่อพิจารณา 

การพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามวันทําการ  นับแต่วันที่ได้
รับคําขอพร้อมเอกสารถูกต้องครบถ้วน  เพื่อให้ผู้ย่ืนคําขออนุญาตดําเนินการต่อไป 

ในกรณีที่คําขออนุญาตหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้   
ผู้ขออนุญาตแก้ไขและยื่นใหม่ให้ถูกต้องครบถ้วน  หากผู้ขออนุญาตไม่ดําเนินการ  ภายในเจ็ดวันทําการ  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ให้จําหน่ายคําขออนุญาตดังกล่าว   

ทะเบียนรับคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบ  ชว.  3009  ท้ายประกาศฉบับนี้   
ข้อ 8 เม่ือผู้ขออนุญาตได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  จึงสามารถดําเนินการถอน  

ทําลาย  หรือทําให้เสียหายเคร่ืองหมายคํารับรอง  เคร่ืองหมายหรือสิ่งอื่นใดที่นายตรวจชั่งตวงวัดทําไว้   
เพื่อแสดงการยึดหรืออายัดเคร่ืองชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อ  หรือเครื่องหมายห้ามใช้เคร่ืองชั่งตวงวัดนั้นได้ 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  สําหรับกรณีเคร่ืองชั่งตวงวัดต้องดําเนินการโดยผู้ที่ได้รับหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจซ่อมจากกรมการค้าภายใน 

ข้อ 9 กรณีผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนและเง่ือนไขตามประกาศนี้  ให้ถือว่า 
การได้รับอนุญาตน้ันสิ้นสุดลง 

ข้อ 10 ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตตามข้อ  6  แจ้งผลการอนุญาตหรือไม่อนุญาตพร้อมเหตุผล 
ให้ผู้ย่ืนคําขออนุญาตทราบ  ภายในสามวันทําการ  นับแต่วันที่มีคําสั่ง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

นันทวัลย์  ศกุนตนาค 
อธิบดีกรมการค้าภายใน 


