
 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศสํานักงานกลางชั่งตวงวัด 
เร่ือง  กําหนดแบบหนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรอง 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

เพื่อให้การออกหนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรองสําหรับเครื่องชั่งตวงวัดที่ได้รับคํารับรอง 
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  (๓)  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
และมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่ งตวงวัด  พ .ศ .   ๒๕๔๒  ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  อธิบดีกรมการค้าภายใน  จึงออกประกาศ  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป   

ข้อ ๒ การให้คํารับรองเคร่ืองชั่งตวงวัด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือสําคัญแสดง 
การให้คํารับรองประจําเคร่ืองชั่งตวงวัดทุกชนิด  ยกเว้นตุ้มน้ําหนัก 

ข้อ ๓ หนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรองเคร่ืองชั่งตวงวัด  ให้เป็นไปตามแบบท้าย
ประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แบบหนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรองออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่  (แบบ  ชว.  ๓๐๐๑) 
(๒) แบบหนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรองออกโดยผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๑  แห่ง

พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  (แบบ  ชว.  ๓๐๐๒) 
(๓) แบบหนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรองเป็นแบบแถบผนึกออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่  

(แบบ  ชว.  ๓๐๐๓)  (แบบแถบผนึกวงกลม) 
(๔) แบบหนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรองเป็นแบบแถบผนึกออกโดยผู้ รับใบอนุญาต 

ตามมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  (แบบ  ชว.  ๓๐๐๔)  (แบบแถบผนึกวงกลม) 
(๕) แบบหนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรองเป็นแบบแถบผนึกออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่  

(แบบ  ชว.  ๓๐๐๕)  (แบบแถบผนึกสี่เหลี่ยม) 
(๖) แบบหนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรองเป็นแบบแถบผนึกออกโดยผู้รับอนุญาต   

ตามมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  (แบบ  ชว.  ๓๐๐๖)  (แบบแถบผนึกสี่เหลี่ยม) 
แบบหนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรองตาม  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ให้ทําเป็นแถบผนึกใช้  

ติดแน่นบนเคร่ืองชั่งตวงวัดในลักษณะที่หากแกะแถบผนึกดังกล่าวออก  แถบผนึกนั้นจะต้องแยกขาด   
ออกจากกันหรือชํารุดหรือเสียสภาพเดิมไม่สามารถใช้ได้อีก  โดยให้มีขนาดตามความเหมาะสมของขนาด
เคร่ืองชั่งตวงวัด   



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๔ หนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรองที่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ รับใบอนุญาต   
ตามมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ได้ออกให้ไว้แล้วตามแบบท้าย
กฎกระทรวงกําหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ชนิด  
ลักษณะ  รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต  อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด  และคํารับรองของเครื่องชั่งตวงวัด   
และหลักเกณฑ์และวิธีการ  จดทะเบียนเคร่ืองหมายเฉพาะตัว  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ให้ยังคงมีผลต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์ 
อธิบดีกรมการค้าภายใน 



แบบหนังสือสาํคญัแสดงการให้คาํรบัรอง 
ทา้ยประกาศสาํนกังานกลางชั่งตวงวดั เรื่อง  กําหนดแบบหนังสือสาํคญัแสดงการใหค้ํารบัรอง พ.ศ. 2559 

     
 

1. แบบ ชว. 3001 
(ด้านหน้า) 

 
 

 (ต้นขั้ว) ชว. 3001 

 สํานักงานกลางชัง่ตวงวัด 
หนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรองประจําเครื่องชั่งตวงวัด 

หนังสือสําคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า 
เครื่อง    ชนิด       
เครื่องหมายเฉพาะตัว        
เลขลําดับประจําเครื่อง        
ได้รับการตรวจสอบและได้รับคํารับรองจาก 
พนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว 
                    ลงชื่อ...................................    

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
......../......../.......... 

สํานักงานกลางชั่งตวงวัด 
หนังสือสําคัญแสดงการให้คาํรับรองประจําเครื่องชั่งตวงวัด 

หนังสือสําคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า 
เครื่อง     ชนิด           
เครื่องหมายเฉพาะตัว             
เลขลําดับประจําเครื่อง             
ได้รับการตรวจสอบและได้รับคํารับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว 

                                             ลงชื่อ...................................    
                                          พนักงานเจ้าหน้าที่ 

       ......../......../.......... 

 
 



1. แบบ ชว. 3001    
(ด้านหลัง) 

 
  ชว. 2001 

 
 คําเตือน 

 
หนังสือสําคัญฉบับนี้ให้ไว้แก่เจ้าของเครื่องชั่ง เครื่องตวง เครื่องวัด

เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ รายการต่างๆ ที่ปรากฏบนด้านหน้าของ
หนังสือสําคัญนี้ จะต้องตรงกับรายการที่แสดงไว้ที่เครื่องชั่ง เครื่องตวง หรือ
เครื่องวัดเสมอ 

ผู้ใดปลอมแปลงหรือแก้ไขหนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรอง 
ของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี  
และปรับไม่เกินสองแสนแปดหมื่นบาท 

 

สํานักงานกลางชั่งตวงวัด 
หนังสือสําคัญแสดงการให้คาํรับรองประจําเครื่องชั่งตวงวัด 

หนังสือสําคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า 
เครื่อง     ชนิด     

      
เครื่องหมายเฉพาะตัว       

      
เลขลําดับประจําเครื่อง       

      
ได้รับการตรวจสอบและได้รับคํารับรองจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่แล้ว 
 

 



2. แบบ ชว. 3002 
(ด้านหน้า) 

 
 

 (ต้นขั้ว) 
 

หนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรองประจําเครื่องชั่งตวงวัด 
หนังสือสําคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า 

เครื่อง    ชนิด       
เครื่องหมายเฉพาะตัว        
เลขลําดับประจําเครื่อง        
ได้รับการตรวจสอบและได้รับคํารับรองจากผู้รับใบอนุญาต 
ชื่อ            
ใบอนุญาตเลขที่         

   ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติมาตรา       
   ชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 

 

                  ลงชื่อ..........................................    
ผู้รับใบอนุญาต 

     .........../............./..............

ชว. 3002 
 

หนังสือสําคัญแสดงการให้คาํรับรองประจําเครื่องชั่งตวงวัด 
หนังสือสําคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า 

เครื่อง     ชนิด           
เครื่องหมายเฉพาะตัว             
เลขลําดับประจําเครื่อง             
ได้รับการตรวจสอบและได้รับคํารับรองจากผู้รับใบอนุญาตชื่อ     
         ใบอนุญาตเลขที่     
ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 
 

                                            ลงชื่อ..........................................    
                                 ผู้รับใบอนุญาต 

  .........../............./.............. 

 

 
  



2. แบบ ชว. 3002 
(ด้านหลัง) 

 
 

  ชว. 2001 
 

 คําเตือน 
 

หนังสือสําคัญฉบับนี้ให้ไว้แก่เจ้าของเครื่องชั่ง เครื่องตวง เครื่องวัด
เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ รายการต่างๆ ที่ปรากฏบนด้านหน้าของ
หนังสือสําคัญนี้ จะต้องตรงกับรายการที่แสดงไว้ในเครื่องหมายที่ประทับ     
อยู่ที่เครื่องชั่ง เครื่องตวง หรือเครื่องวัดเสมอ 

ผู้ใดปลอมแปลงหรือแก้ไขหนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรอง 
ของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี   
และปรับไม่เกินสองแสนแปดหมื่นบาท 

 

สํานักงานกลางชั่งตวงวัด 
หนังสือสําคัญแสดงการให้คาํรับรองประจําเครื่องชั่งตวงวัด 

หนังสือสําคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า 
เครื่อง     ชนิด     

      
เครื่องหมายเฉพาะตัว       

      
เลขลําดับประจําเครื่อง       

      
ได้รับการตรวจสอบและได้รับคํารับรองจากพนักงานเจ 

 
 
 



3.  แบบ ชว. 3003 
(ด้านหน้า) 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

หมายเหตุ  :  (1)  ให้ระบุปี พ.ศ.  ที่ออกหนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรอง 
 (2)  ให้ระบุเลขเรียงลําดับของหนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรอง 

 ที่ออกให้ในปี พ.ศ.  นั้น  โดยเริ่มต้นตั้งแต่ลําดับที่ 0001 เป็นต้นไป 
  

 

 

 

                       
                                  

 

(ตราครุฑ) 
..........(1).......... 
..........(2).......... 

 

                       
                                  

 



4.  แบบ ชว. 3004 
   (ด้านหน้า) 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

หมายเหตุ  :  (1)  ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตที่ได้รับ 
(2)  ใหร้ะบุปี พ.ศ.  ที่ออกหนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรอง 
(3)  ใหร้ะบุเลขเรียงลําดับของหนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรอง 

ที่ออกให้ในปี พ.ศ.  นั้น  โดยเริ่มต้นตั้งแต่ลําดับที่ 0001 เป็นต้นไป 
 

 

 

 

                       
                                  

 

ใบอนุญาตเลขที่ 
.........(๑).......... 
.........(2).......... 
.........(3).......... 

 

                      

 



5. แบบ ชว. 3005 
 

 
 

เลขที่ ...............                                                                              ชว. 3005 

สํานักงานกลางชั่งตวงวัด 
หนังสือสําคัญแสดงการให้คาํรับรองประจําเครื่องชั่งตวงวัด 

หนังสือสําคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า 
เครื่อง     ชนิด           
เครื่องหมายเฉพาะตัว             
เลขลําดับประจําเครื่อง             
ได้รับการตรวจสอบและได้รับคํารับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว 

                                      ลงชื่อ...................................    
                           พนักงานเจ้าหน้าที่ 

......../......../.......... 

 
 



6. แบบ ชว. 3006 
 

 
เลขที่ ..................                                                                                    ชว. 3006 
 

หนังสือสําคัญแสดงการให้คาํรับรองประจําเครื่องชั่งตวงวัด 
หนังสือสําคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า 

เครื่อง     ชนิด           
เครื่องหมายเฉพาะตัว             
เลขลําดับประจําเครื่อง             
ได้รับการตรวจสอบและได้รับคํารับรองจากผู้รับใบอนุญาตชื่อ     
         ใบอนุญาตเลขที่     
ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 
 

                                     ลงชื่อ...................................    
                           ผู้รับใบอนุญาต 

......../......../.......... 

 


