
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การออกหนงัสอืรบัรองการประกอบธุรกจิในการผลติ ซอ่มเครือ่งช ัง่ตวงวดั 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักชัง่ตวงวดั กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะประกอบธรุกจิในการผลติหรอืซอ่มเครือ่งชัง่ตวงวดั เพือ่ประโยชนใ์นการซือ้ขายหรอืแลกเปลีย่นสนิคา้ ตอ้ง

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์ังตอ่ไปนี้ 

 1. ตอ้งมภีมูลิ าเนาหรอืถิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจักรไทย กรณีทีเ่ป็นนติบิคุคลตอ้งจดทะเบยีนหรอืจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

และมสี านักงานอยูใ่นราชอาณาจักรไทย 

 2. ตอ้งมกีรรมสทิธิห์รอืมสีทิธิท์ีจ่ะใชป้ระโยชนใ์นสถานทีใ่ชป้ระกอบธรุกจิ ซึง่มสีภาพมั่นคง แข็งแรง และมพีืน้ทีใ่ชส้อย

เหมาะสมทีจ่ะใชป้ระกอบธรุกจินัน้ 

 ในกรณีทีจ่ะประกอบธรุกจิในการผลติหรอืซอ่มเครือ่งชัง่ตวงวดั ตอ้งมแีบบมาตรา และเครือ่งมอืเครือ่งใช ้ตามทีส่ านักชัง่

ตวงวดัก าหนด 

 

เง ือ่นไขการยืน่ค าขอ 

 

การขอหนังสอืรับรองการประกอบธรุกจิในการผลติหรอืซอ่มเครือ่งชัง่ตวงวดั ใหต้ดิตอ่พนักงานเจา้หนา้ที ่ณ ส านักชัง่ตวงวัด ศนูย์

ชัง่ตวงวัด หรอืส านักงานสาขาชัง่ตวงวัดเขต ทีม่อี านาจในจังหวดัทีส่ถานทีป่ระกอบธรุกจิตัง้อยูต่ามแบบ ชว.001 (แบบแจง้การ

ประกอบธรุกจิในการผลติ น าเขา้ ขาย ซอ่ม เครือ่งชัง่ตวงวดั หรอืใหบ้รกิารชัง่ ตามพระราชบัญญัตมิาตราชัง่ตวงวดั พ.ศ.2542) 

 

ผูย้ืน่ค าขอตอ้งยืน่แบบ ชว.001 (แบบแจง้การประกอบธรุกจิในการผลติ น าเขา้ ขาย ซอ่ม เครือ่งชัง่ตวงวดั หรอืใหบ้รกิารชัง่ ตาม

พระราชบญัญัตมิาตราชัง่ตวงวัด พ.ศ.2542) เมือ่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารถูกตอ้ง ครบถว้น นัดหมายวนัเวลากบัเจา้หนา้ที ่พรอ้ม

ส าหรับการตรวจ พจิารณาสถานทีแ่ละเครือ่งมอื ใชร้ะยะเวลาตรวจสอบ 1 วนัท าการ เมือ่ตรวจสอบผา่นถูกตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ 

ผูอ้ านวยการส านักชัง่ตวงวดัพจิารณาอนุญาต ออกรายงานผลการพจิารณาอนุญาต และผูย้ืน่ค าขอตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมหนังสอื

รับรอง ณ สว่นสง่เสรมิและพัฒนาชัง่ตวงวดั ส านักชัง่ตวงวดั อาคารปฏบิตักิารวเิคราะห ์ชัน้ 2 กรมการคา้ภายใน 

 

หมายเหต ุ: ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืฯจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบ เอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืฯ

เรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นีใ้นกรณีทีค่ าขอ/เอกสารหลักฐานไม่ครบถว้นหรอืและมคีวามบกพร่องไม ่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณา

ได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืหลกัฐานเอกสารที ่ตอ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้ง

ด าเนนิการยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดใน บนัทกึดงักลา่ว มฉิะนัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ที่

และผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามในบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอื

ผูไ้ดรั้บมอบ อ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
สถานทีต่ัง้ ส านักชัง่ตวงวดั สว่นสง่เสรมิและพัฒนาชัง่ตวงวดั 
อาคารปฏบิตักิารวเิคราะห ์ชัน้ 2 
กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย ์ 
563 ถนนนนทบรุ ีต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี
โทร: 0 2547 4354 / โทรสาร: 0 2547 4352 
 

กรณีสถานประกอบธรุกจิตัง้อยู่ในจังหวดัอืน่ นอกจาก
กรุงเทพมหานคร นนทบรุ ีปทมุธาน ีและสมุทรปราการ ใหแ้จง้ ณ 
ศนูยช์ัง่ตวงวดั/ส านักงานสาขาชัง่ตวงวัด ทีเ่ป็นเขตพืน้ที่
รับผดิชอบ ในจังหวดัทีส่ถานประกอบธรุกจิตัง้อยู่ 
สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่
http://www.cbwmthai.org/DepartmentRegion.aspx/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

http://www.cbwmthai.org/DepartmentRegion.aspx/


ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 2 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าขอและเอกสารถกูตอ้ง ครบถว้น 

หมายเหต ุ: กรณีเอกสารไมค่รบ ใหแ้กไ้ขภายใน 7 วนั  

3 ชัว่โมง ส านักชัง่ตวงวดั 
 

2) การพจิารณา 
ตรวจสอบสถานทีแ่ละเครือ่งมอื เพือ่น าเสนอผูม้อี านาจอนุมัติ

พจิารณาและออกหนังสอืรับรอง 

หมายเหต ุ: เจา้หนา้ทีจ่ะประสานเพือ่นัดวนัลงตรวจสถานทีก่ับผู ้
ยืน่ค าขอ ภายใน 5 วนั เนือ่งจาก ตามพระราชบัญญัตมิาตราชัง่
ตวงวดั พ.ศ.2542 มาตรา 17 วรรคสอง "เมือ่พนักงานเจา้หนา้ที่
ไดรั้บแจง้ตามวรรคหนึง่และตรวจสอบวา่ถูกตอ้งตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวงแลว้ ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีอ่อกหนังสอืรับรองการ
ประกอบธรุกจิตามแบบทีก่ าหนดในกฎกระทรวงใหแ้กผู่แ้จง้
ภายใน7วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้"   

1 วนัท าการ ส านักชัง่ตวงวดั 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

แบบ ชว.001 (แบบแจง้การประกอบธุรกจิในการผลติ น าเขา้ ขาย 

ซอ่ม เครือ่งช ัง่ตวงวดั หรอืใหบ้รกิารช ัง่ ตามพระราชบญัญตั ิ
มาตราช ัง่ตวงวดั พ.ศ.2542) (ม2ีหนา้) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ1. ถา้กรรมการทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองนติบิคุคลเป็นผูล้ง

ลายมอืชือ่ ตอ้งมตีราประทับของบรษัิทฯ/หา้งหุน้สว่น ในแบบฟอรม์ 
ชว.001 (แบบแจง้การประกอบธรุกจิในการผลติ น าเขา้ ขาย ซอ่ม เครือ่ง

ชัง่ตวงวัด หรอืใหบ้รกิารชัง่ ตามพระราชบญัญัตมิาตราชัง่ตวงวดั 
พ.ศ.2542) 

2. ถา้ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจ เป็นผูล้งลายมอืชือ่ ไม่ตอ้งมตีราประทบัของ

บรษัิทฯ/หา้งหุน้สว่นในแบบฟอรม์ ชว.001 (แบบแจง้การประกอบธรุกจิ
ในการผลติ น าเขา้ ขาย ซอ่ม เครือ่งชัง่ตวงวดั หรอืใหบ้รกิารชัง่       

ตามพระราชบญัญัตมิาตราชัง่ตวงวดั พ.ศ.2542) 
 

ส านักชัง่ตวงวดั 

2) 

 

แบบ 4 ตวัอยา่งเครือ่งหมายเฉพาะตวั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ1. ถา้กรรมการทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองนติบิคุคลเป็นผูล้ง
ลายมอืชือ่ ตอ้งมตีราประทับของบรษัิทฯ/หา้งหุน้สว่น ในแบบฟอรม์ 

ชว.001 (แบบแจง้การประกอบธรุกจิในการผลติ น าเขา้ ขาย ซอ่ม เครือ่ง

ชัง่ตวงวัด หรอืใหบ้รกิารชัง่ ตามพระราชบญัญัตมิาตราชัง่ตวงวดั 
พ.ศ.2542) 

2. ถา้ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจ เป็นผูล้งลายมอืชือ่ ไม่ตอ้งมตีราประทบัของ
บรษัิทฯ/หา้งหุน้สว่น ในแบบฟอรม์ ชว.001 (แบบแจง้การประกอบธรุกจิ

ในการผลติ น าเขา้ ขาย ซอ่ม เครือ่งชัง่ตวงวดั หรอืใหบ้รกิารชัง่ ตาม

พระราชบญัญัตมิาตราชัง่ตวงวัด พ.ศ.2542) 

ส านักชัง่ตวงวดั 

3) 

 

หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชอ้าคาร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุเอกสารดงักลา่ว ออกโดยบรษัิท/ผูย้ืน่ค าขอออกหนังสอื

รับรองการประกอบธรุกจิในการผลติหรอืซอ่มเครือ่งชัง่ตวงวดัของส านัก
ชัง่ตวงวัด พรอ้มเซนตช์ือ่รับรองส าเนา 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

4) บญัชรีายชือ่เครือ่งมอื เครือ่งใช ้

หมายเหต ุเอกสารดงักลา่ว ออกโดยบรษัิท/ผูย้ืน่ค าขอออกหนังสอื
รับรองการประกอบธรุกจิในการผลติหรอืซอ่มเครือ่งชัง่ตวงวดัของส านัก

ชัง่ตวงวัด โดยระบเุครือ่งมอืชา่งทีจ่ าเป็นในการท าเครือ่งชัง่ตวงวดั 

- 

5) บญัชรีายชือ่คนงาน 

หมายเหต ุจ านวนคนงานตอ้งมคีนงานรวมทัง้ชา่งฝีมอื ไมน่อ้ยกวา่5คน  

เอกสารดงักลา่ว ออกโดยบรษัิท/ผูย้ืน่ค าขอออกหนังสอืรับรองการ
ประกอบธรุกจิในการผลติหรอืซอ่มเครือ่งชัง่ตวงวัดของส านักชัง่ตวงวดั 

- 

6) รายการประกอบการแจง้ แบบ ชว.001 (เฉพาะผูผ้ลติ ผูซ้อ่ม) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุรายการประกอบการแจง้ฯ คอื ใบรายงานผลการตรวจสอบ
ความเทีย่งแบบมาตรา/แบบค าขอใหต้รวจสอบความเทีย่งเครือ่งชัง่ตวง

วดั  

- 

7) 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุใชเ้ฉพาะกรณีผูย้ืน่แบบแจง้เป็นชาวตา่งชาต ิซึง่ตอ้งมี

ลายเซนตเ์หมอืนกบัในหนังสอืเดนิทาง 

กรมการกงสลุ 

8) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุถา้ตดิอากร 10 บาทใชไ้ด ้1 ครัง้ตอ่ 1 เรือ่ง (ใชต้วัจรงิ 1 

ฉบับ พรอ้มเซนตช์ือ่ในฉบับจรงิ) หรอืตดิอากร 30 บาท ใชไ้ด ้1 ปี (ใช ้

ส าเนา 1 ฉบบั พรอ้มเซนตช์ือ่รับรองส าเนา) 
หนังสอืมอบอ านาจดงักลา่ว ออกโดยบรษัิท/ผูย้ืน่ค าขอออกหนังสอื

รับรองการประกอบธรุกจิในการผลติหรอืซอ่มเครือ่งชัง่ตวงวดั 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

คา่ธรรมเนยีมการจดประกอบธุรกจิ 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมการจดประกอบธุรกจิผลติของผูป้ระกอบธุรกจิ

ในการผลติเครือ่งช ัง่ 

หมายเหต ุ: อายขุองหนังสอืรับรอง 1 ปี นับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอื
รับรองเป็นผูป้ระกอบธรุกจิในการผลติเครือ่งชัง่  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

  

 

2) อตัราคา่ธรรมเนยีมการจดประกอบธุรกจิผลติของผูป้ระกอบธุรกจิ

ในการผลติเครือ่งตวง 
หมายเหต ุ: อายขุองหนังสอืรับรอง 1 ปี นับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอื
รับรองเป็นผูป้ระกอบธรุกจิในการผลติเครือ่งตวง  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

  
 

3) อตัราคา่ธรรมเนยีมการจดประกอบธุรกจิผลติของผูป้ระกอบธุรกจิ

ในการผลติเครือ่งวดั 

หมายเหต ุ: อายขุองหนังสอืรับรอง 1 ปี นับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอื
รับรองเป็นผูป้ระกอบธรุกจิในการผลติเครือ่งวดั  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

  

 

4) อตัราคา่ธรรมเนยีมการจดประกอบธุรกจิซ่อมของผูป้ระกอบธุรกจิ

ในการซอ่มเครือ่งช ัง่ 
หมายเหต ุ: อายขุองหนังสอืรับรอง 1 ปี นับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอื

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

  
 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

รับรองเป็นผูป้ระกอบธรุกจิในการซอ่มเครือ่งชัง่  
5) อตัราคา่ธรรมเนยีมการจดประกอบธุรกจิซ่อมของผูป้ระกอบธุรกจิ

ในการซอ่มเครือ่งตวง 

หมายเหต ุ: อายขุองหนังสอืรับรอง 1 ปี นับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอื
รับรองเป็นผูป้ระกอบธรุกจิในการซอ่มเครือ่งตวง  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
  

 

6) อตัราคา่ธรรมเนยีมการจดประกอบธุรกจิซ่อมของผูป้ระกอบธุรกจิ

ในการซอ่มเครือ่งวดั 
หมายเหต ุ: อายขุองหนังสอืรับรอง 1 ปี นับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอื
รับรองเป็นผูป้ระกอบธรุกจิในการซอ่มเครือ่งวดั  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

  
 

 

 

 

คา่ธรรมเนยีมการตอ่อายปุระกอบธุรกจิ 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราค่าธรรมเนยีมการตอ่อายุประกอบธุรกจิผลติของผูป้ระกอบ
ธุรกจิในการผลติเครือ่งช ัง่ 

หมายเหต ุ: อายขุองหนังสอืรับรอง 1 ปี นับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอื
รับรองเป็นผูป้ระกอบธรุกจิในการผลติเครือ่งชัง่  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

 

2) อตัราค่าธรรมเนยีมการตอ่อายุประกอบธุรกจิผลติของผูป้ระกอบ

ธุรกจิในการผลติเครือ่งตวง 
หมายเหต ุ: อายขุองหนังสอืรับรอง 1 ปี นับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอื
รับรองเป็นผูป้ระกอบธรุกจิในการผลติเครือ่งตวง  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

  
 

3) อตัราค่าธรรมเนยีมการตอ่อายุประกอบธุรกจิผลติของผูป้ระกอบ
ธุรกจิในการผลติเครือ่งวดั 

หมายเหต ุ: อายขุองหนังสอืรับรอง 1 ปี นับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอื
รับรองเป็นผูป้ระกอบธรุกจิในการผลติเครือ่งวดั  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

 

4) อตัราคา่ธรรมเนยีมการตอ่อายุประกอบธุรกจิซ่อมของผูป้ระกอบ

ธุรกจิในการซอ่มเครือ่งช ัง่ 
หมายเหต ุ: อายขุองหนังสอืรับรอง 1 ปี นับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอื
รับรองเป็นผูป้ระกอบธรุกจิในการซอ่มเครือ่งชัง่  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

  
 

5) อตัราคา่ธรรมเนยีมการตอ่อายุประกอบธุรกจิซ่อมของผูป้ระกอบ
ธุรกจิในการซอ่มเครือ่งตวง 

หมายเหต ุ: อายขุองหนังสอืรับรอง 1 ปี นับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอื
รับรองเป็นผูป้ระกอบธรุกจิในการซอ่มเครือ่งตวง  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

 

6) อตัราคา่ธรรมเนยีมการตอ่อายุประกอบธุรกจิซ่อมของผูป้ระกอบ

ธุรกจิในการซอ่มเครือ่งวดั 
หมายเหต ุ: อายขุองหนังสอืรับรอง 1 ปี นับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอื
รับรองเป็นผูป้ระกอบธรุกจิในการซอ่มเครือ่งวดั  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

  
 

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานชัง่ตวงวัด กรมการคา้ภายใน อาคารปฏบิตักิารวเิคราะห ์ชัน้2 ถ.นนทบรุ ีอ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 (โทร. 
02-547-4354 Fax. 02-547-4352) www.cbwmthai.org / www.dit.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
2) Call Center กรมการคา้ภายใน เบอรโ์ทร 1569 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน กรมการคา้ภายใน อาคาร 2 ชัน้ 3 ถ.นนทบรุ ีอ.เมอืงฯ จ.นนทบรุ ี11000 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนตาม พระราชบญัญัตอิ านวยความสะดวก www.dit.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

หมายเหต ุ: เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300  
6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

หมายเหต ุ: ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ ชว.001 (แบบแจง้การประกอบธรุกจิในการผลติ น าเขา้ ขาย ซอ่ม เครือ่งชัง่ตวงวัด หรอืใหบ้รกิารชัง่ ตาม

พระราชบญัญัตมิาตราชัง่ตวงวัด พ.ศ.2542) (ม2ีหนา้) 
(หมายเหต:ุ -)  

2) แบบ ชว.001 (แบบแจง้การประกอบธรุกจิในการผลติ น าเขา้ ขาย ซอ่ม เครือ่งชัง่ตวงวัด หรอืใหบ้รกิารชัง่ ตาม

พระราชบญัญัตมิาตราชัง่ตวงวัด พ.ศ.2542) (หนา้ 1) 
(หมายเหต:ุ -)  

3) แบบ 4 ตวัอย่างเครือ่งหมายเฉพาะตวั 
(หมายเหต:ุ -)  

4) หนังสอืยนิยอมใหใ้ชอ้าคาร 

(หมายเหต:ุ -)  
5) บญัชเีครือ่งมอืเครือ่งใช ้

(หมายเหต:ุ -) 

6) ใบรายงานผลการตรวจสอบความเทีย่งแบบมาตรา/แบบค าขอใหต้รวจสอบความเทีย่งเครือ่งชัง่ตวงวัด 
(หมายเหต:ุ -)  

7) ใบรายงานผลการตรวจสอบความเทีย่งแบบมาตรา/แบบค าขอใหต้รวจสอบความเทีย่งเครือ่งชัง่ตวงวัด หนา้ 2 

(หมายเหต:ุ -)  
8) ใบรายงานผลการตรวจสอบความเทีย่งแบบมาตรา/แบบค าขอใหต้รวจสอบความเทีย่งเครือ่งชัง่ตวงวัด หนา้ 3 

(หมายเหต:ุ -)  
 

 

แกไ้ขเมือ่ 31 พฤษภาคม 2563 
 


