
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรตรวจสอบเพือ่ตดิแถบผนกึแสดงกำรยกเวน้กำรใหค้ ำรบัรอง

สว่นประกอบของเครือ่งช ัง่ [N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.เพือ่ใหก้ารก ากับดแูลการใชเ้ครือ่งชัง่แบบดจิทิลัเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ไมเ่ป็นเครือ่งมอืของการฉอ้โกงไดส้ะดวก และ

เกดิความเป็นธรรมทางการคา้ผูผ้ลติ ผูน้ าเขา้ ผูข้าย หรอืผูซ้อ่มสว่นประกอบของเครือ่งชัง่ทีเ่ป็นสว่นชัง่น ้าหนัก หรอืสว่นแสดง

คา่ทีต่อ่ออกมาภายนอก (Remote Display)ทีใ่ชก้ับเครือ่งชัง่แบบแทน่ชัง่ทีต่ดิตรงึอยูก่ับทีซ่ ึง่มพีกิดัก าลงัตัง้แตย่ีส่บิเมตรกิตนั

ขึน้ไปทีเ่ป็นระบบดจิทิัล แจง้รุ่นซึง่ระบ ุเลขล าดับ พกิัดก าลงั จ านวนเครือ่ง พรอ้มเอกสารแสดงการใช ้รายละเอยีดทางเทคนคิ

หรอืคณุลักษณะเฉพาะ มาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจสอบ เพือ่ตดิแถบผนกึแสดงการยกเวน้การใหค้ ารับรอง กอ่นน าออกจ าหน่วยหรอืสง่

มอบใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองแตอ่ย่างชา้ไมเ่กนิสามสบิวนันับแตว่นัทีผ่ลติ หรอืวนัทีรั่บมอบไปจากพนักงานเจา้หนา้ทีต่าม

กฎหมายศลุกากร หรอืวนัทีซ่อ่มเสร็จ โดยยืน่ แบบแจง้ตามประกาศกรมการคา้ภายใน เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขใน

การผลติ น าเขา้ ขาย และซอ่ม สว่นประกอบของเครือ่งชัง่ทีเ่ป็นสว่นชัง่น ้าหนัก พ.ศ. 2548 หรอืแบบแจง้ตามประกาศกรมการคา้

ภายใน เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการตรวจสอบใหค้ ารับรองเครือ่งชัง่ทีม่สีว่นแสดงคา่ทีต่อ่ออกมาภายนอก 

(Remote Display) พ.ศ. 2556 

 

2.เงือ่นไขการขอรับบรกิาร 

    2.1 ในการขอรับบรกิาร ผูย้ืน่ค าขอตอ้งท าการนัดหมายลว่งหนา้ทีก่ลุม่มาตรฐานเครือ่งชัง่ โทร.0 2547 4345 เพือ่ขอรับ

บรกิาร กรณีทีไ่มไ่ดนั้ดหมาย ผูย้ืน่ค าขอจะไดรั้บบรกิารแคใ่นสว่นการยืน่แบบค าขอ และท าการนัดหมายเพือ่มารับบรกิารในการ

ตรวจสอบสว่นประกอบของเครือ่งชัง่ 

    2.2 ผูม้ารับบรกิารจะตอ้งจัดเตรยีมอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง มาพรอ้มกบัสว่นประกอบของเครือ่งชัง่ทีจ่ะตรวจสอบดว้ย 

    2.3 ในกรณีทีเ่ป็นสว่นประกอบของเครือ่งชัง่รุ่นใหม ่ทียั่งไมไ่ดข้ ึน้ทะเบยีน หรอืสว่นประกอบของเครือ่งชัง่ทีม่ปีรับปรับปรุง

แกไ้ขใหต้า่งไปจากตน้แบบทีข่ ึน้ทะเบยีนไวผู้รั้บบรกิารตอ้งด าเนนิการขอตรวจตน้แบบสว่นประกอบของเครือ่งชัง่ดงักลา่วกอ่น 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
อาคารวเิคราะหแ์ละปฏบิตักิารหา้ชัน้ กลุม่มาตรฐานเครือ่งชัง่ กอง
ก ากบัและตรวจสอบเครือ่งชัง่ กรมการคา้ภายใน กระทรวง
พาณชิย ์563  ถนนนนทบรุ ีต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง จังหวดั
นนทบรุ ี
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 : 1 ถงึ 3 ชัว่โมง 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูรั้บบรกิารยืน่แบบแจง้ฯ พรอ้มเอกสารหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ส านักชัง่ตวงวดั 

 

2) กำรพจิำรณำ 

ผูรั้บบรกิารน าสว่นประกอบของเครือ่งชัง่พรอ้มเอกสารประกอบ
ใหเ้จา้หนา้ที ่เจา้หนา้ทีด่ าเนนิการตรวจสอบ 

(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาขึน้อยู่กับจ านวนเครือ่ง))  

1 ถงึ 2 ชัว่โมง ส านักก ากับและ

ตรวจสอบเครือ่งชัง่ 
 

3) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีต่ดิแถบผนกึเพือ่แสดงการยกเวน้การใหค้ ารับรอง 

สว่นประกอบของเครือ่งชัง่ทีถู่กตอ้งตามระเบยีบ 

5 ถงึ 20 นาท ี ส านักก ากับและ
ตรวจสอบเครือ่งชัง่ 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาขึน้อยู่กับจ านวนเครือ่ง))  
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบแจง้ตำมประกำศกรมกำรคำ้ภำยในฯ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมการคา้ภายใน 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

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) แบบแจง้สว่นชัง่น ้าหนัก (Indicator) 
(หมายเหต:ุ -)  

2) แบบแจง้สว่นแสดงคา่ทีต่อ่ออกมาภายนอก (Remote Display) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิาร
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุห ้

ไมส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผู ้
ยืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบันทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่

ค าขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความ

บกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การตรวจสอบเพือ่ตดิแถบผนกึแสดงการยกเวน้การใหค้ ารับรองสว่นประกอบของเครือ่งชัง่ [N]  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมการคา้ภายใน กรมการคา้ภายใน กรมการคา้ภายใน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ประกาศกรมการคา้ภายใน เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขในการตรวจสอบใหค้ ารับรองเครือ่งชัง่ทีม่สีว่นแสดงคา่ทีต่อ่
ออกมาภายนอก (Remote Display) พ.ศ. 2556 ลว 31 ต.ค. 56  

  

2)ประกาศกรมการคา้ภายใน เรือ่ง หลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขในการผลติ น าเขา้ ขาย และซอ่มสว่นประกอบของเครือ่งชัง่
ทีเ่ป็นสว่นชัง่น ้าหนัก ลว 21 ก.พ. 48  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ไมม่กี าหนด 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 28 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 38 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 15 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การตรวจสอบเพือ่ตดิแถบผนกึแสดงการยกเวน้การใหค้ ารับรอง

สว่นประกอบของเครือ่งชัง่ [N] 1123289 สทุธิช์าย กองก ากับและตรวจสอบเครือ่งชัง่ 23/08/2562 13:03 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


