
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรตรวจสอบควำมเทีย่งตุม้น ำ้หนกั [N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.ผูท้ีม่คีวามประสงคข์อตรวจสอบความเทีย่งตุม้น ้าหนักมวลใหญ ่(ตุม้น ้าหนักเหล็กหลอ่) ตอ้งปฏบิัตติามขอ้ก าหนด วธิกีารยืน่ค า

ขอ การนัดหมาย และการน าตุม้น ้าหนักมาตรวจสอบ ดงันี้ 

 

 1.1 ผูรั้บบรกิารตอ้งยืน่ค าขอพรอ้มเอกสาร และช าระคา่ธรรมเนยีม ผา่น Pay-in Slip กอ่นถงึวนัทีนั่ดหมายน าตุม้น ้าหนักมา

ตรวจสอบไมน่อ้ยกวา่ 2 วนั โทร 02-547-4345 E-mail :cbwm_bo104@hotmail.com 

 1.1 ใหท้ าความสะอาดตุม้น ้าหนักโดยการพ่นทรายหรอืวธิขีดัเพือ่ใหส้เีกา่และสนมิออกใหห้มดพ่นสกีนัสนมิหรอืทาสกีนัสนมิเป็น

การรองพืน้ผวิของตุม้น ้าหนักใหท้ัว่ทกุดา้นใหพ้่นหรอืทาสพีืน้ผวิของตุม้น ้าหนักใหท้ั่วทกุดา้น 

 1.2 ใหพ้่นสรีะบหุมายเลขประจ าตุม้น ้าหนัก 

 1.3 ใหน้ าตุม้น ้าหนักทีจ่ะท าการสอบเทยีบมาทีห่อ้งปฏบิตักิารทางมวลเพือ่ปรับอณุหภมูหิอ้งเป็นเวลา 1-2 ชัว่โมง ตามวนั-เวลา 

ทีก่ าหนด 

 1.4 ตอ้งจัดพนักงานมาชว่ยเจา้หนา้ทีใ่นการยก-วางตุม้น ้าหนักและท าการปรับแตง่น ้าหนักของตุม้น ้าหนักใหถ้กูตอ้ง ในกรณีที่

ผูรั้บบรหิารไมไ่ดจ้ัดพนักงานมาปรับแตง่น ้าหนัก ผูใ้หบ้รกิารจะพจิารณา ยกเลกิการตรวจสอบในวนันัน้ และก าหนดวนันัดตรวจ

ใหมเ่มือ่ผูรั้บบรหิารพรอ้ม 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

อาคารวเิคราะหแ์ละปฏบิตักิารหา้ชัน้ กองก ากับและตรวจสอบ
เครือ่งชัง่  กรมการคา้ภายใน 

กระทรวงพาณชิย ์563 ถนนนนทบรุตี าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง 
จังหวดันนทบรุ ี
โทร : 0 2547 4345 โทรสาร : 0 2547 4346  

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 8 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูรั้บบรกิารยืน่ค าขอและเอกสารประกอบพรอ้มตุม้น ้าหนักทีจ่ะขอ

ตรวจสอบความเทีย่ง 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักก ากับและ
ตรวจสอบเครือ่งชัง่ 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบจ านวนและสภาพตุม้น ้าหนักวา่อยูใ่นสภาพที่
รับการสอบเทยีบไดห้รอืไม ่และทบทวนความสามารถของ

หอ้งปฏบิตักิาร ถา้มคีวามพรอ้มใหรั้บสอบเทยีบ เจา้หนา้ทีอ่อก
ใบรับงาน และ Pay-in Slip ใหผู้รั้บบรกิารน าไปช าระ

คา่ธรรมเนยีมผา่นธนาคารกรุงไทย 

(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาขึน้อยู่กับจ านวนตุม้น ้าหนัก))  

10 ถงึ 30 นาท ี ส านักก ากับและ

ตรวจสอบเครือ่งชัง่ 
 

3) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบการช าระคา่ธรรมเนยีม ผูอ้ านวยการกลุม่
มอบหมายงานสอบเทยีบใหเ้จา้หนา้ทีส่อบเทยีบด าเนนิการ

ตอ่ไป 

(หมายเหต:ุ -)  

5 ถงึ 10 นาท ี ส านักก ากับและ

ตรวจสอบเครือ่งชัง่ 
 

4) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีส่อบเทยีบตุม้น ้าหนักและออกใบรายงานผลการ

7 วนั ส านักก ากับและ

ตรวจสอบเครือ่งชัง่ 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ตรวจสอบความเทีย่งแลว้เสร็จ 

(หมายเหต:ุ (กรณีตุม้น ้าหนักมวลใหญ ่- สง่คนืตุม้น ้าหนักกลับ
ภายในวนัทีท่ าการตรวจสอบ 

กรณีตุม้น ้าหนักมวลเล็ก - รับตุม้น ้าหนักคนืตามวนัเวลาทีร่ะบใุน
ใบรับงาน 

))  

 

5) กำรพจิำรณำ 
ผูรั้บบรกิารตดิตอ่รับใบรายงานผล และตุม้น ้าหนัก ตามวนัเวลาที่

ระบใุนใบรับงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักก ากับและ
ตรวจสอบเครือ่งชัง่ 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กระทรวงมหาดไทย 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ท าการแทน) 

กระทรวงมหาดไทย 

4) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนผูม้อบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ท าการแทนลงลายมอืชือ่รับรอง
ส าเนา) 

กระทรวงมหาดไทย 

5) 

 

แบบค ำขอใหต้รวจสอบควำมเทีย่งเครือ่งช ัง่ตวงวดัตำม

พระรำชบญัญตัมิำตรำช ัง่ตวงวดัพ.ศ. 2542 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

รำยงำนผลกำรตรวจสอบควำมเทีย่งคร ัง้ลำ่สดุ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ตุม้น ำ้หนกัไมเ่กนิ 1 กรมั ตุม้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  

 

2) ตุม้น ำ้หนกัต ัง้แต ่2 - 500 กรมั ตุม้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  

 

3) ตุม้น ำ้หนกัต ัง้แต ่1 - 10 กโิลกรมั ตุม้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 400 บาท 
  

 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

4) ตุม้น ำ้หนกัต ัง้แต ่20 - 50 กโิลกรมั ตุม้ละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  
 

5) ตุม้น ำ้หนกัต ัง้แต ่50 - 500 กโิลกรมั ตุม้ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 600 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) Call Center กรมการคา้ภายใน เบอรโ์ทร 1569 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
3) 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 ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอใหต้รวจสอบความเทีย่งเครือ่งชัง่ตวงวดัตามพระราชบญัญัตมิาตราชัง่ตวงวดัพ.ศ. 2542 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิาร
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้นีใ้นกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่

สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่

ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค า
ขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความ

บกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การตรวจสอบความเทีย่งตุม้น ้าหนัก [N]  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมการคา้ภายใน กรมการคา้ภายใน กรมการคา้ภายใน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อืน่ๆ (เชน่ การออกผลการวเิคราะห ์/ ใหค้วามเห็นชอบ) 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ. มาตราชัง่ ตวง วดั พ.ศ. 2542  ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิ โดย พ.ร.บ. มาตราชัง่ตวงวดั (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2549 และ พ.ร.บ. 

มาตราชัง่ตวงวดั (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2557  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกาศกรมการคา้ภายใน เรือ่ง ระยะเวลาการใหบ้รกิารประชาชน พ.ศ. 

2551 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 8.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 19 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 32 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 15 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การตรวจสอบความเทีย่งตุม้น ้าหนัก [N] 1123981 สทุธิช์าย กองก ากบั

และตรวจสอบเครือ่งชัง่ 28/08/2562 09:29 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


