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ภาคผนวก  จ 
ขอมูลสถานที่ติดตอและเบอรโทรศัพทของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
- สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
- สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 

208 ภาคผนวก จ  ขอมูลสถานที่ติดตอและเบอรโทรศัพทของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก จ  ขอมูลสถานที่ติดตอและเบอรโทรศัพทของหนวยงานที่เกี่ยวของ 209 

กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 

 
กลุมจังหวัด 1 

เขต 1  
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  

เชียงใหม นายจรูญ ยานะสาร  053-894742 053-894742  
ตอ 18 

tharmacy_gmi@yahoo.com 

ลําพูน นายจิระ วิภาสวงศ  053-560640 053-560640 lp_fda@yahoo.com 
lp_fda@thaimail.com 

ลําปาง นางผองพรรณ   
      สุเมธวานิชย  

054-323533 054-323533 fdapv52@fda.moph.go.th 

แมฮองสอน นางภัทรา นวลคํา  053-611549 053-611322 pharmss@yahoo.com , 
fdapv58@fda.moph.go.th 

เชียงราย นายปกรชัย  ดีเปนธรรม  053-910300 053-910345 ntpss@yahoo.com 
ntpss@hotmail.com 
pakornchai2000@yahoo.com 
p_kaewkhampa@hotmail.com 

พะเยา นางสาวไพจิตร  
ชัยจํารูญพันธ  

054-409199 054-409198 fdapv56@fda.moph.go.th 
fdapv56@yahoo.com 

แพร นายนพคุณ  
         เอกวรธนานนท 

054-621096 
054-532019 

054-521383  fdapv54@fda.moph.go.th 
tiamtin@yahoo.com 

นาน นายสมจิตต ใจวิถ ี 054-774090 054-774090 fdapv55@fda.moph.go.th 
epi_nan2@yahoo.com 
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กลุมจังหวัด 2 

เขต 2  
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  
พิษณุโลก นายสุริยะ  

       วิริยะประสิทธิ์  
055-225078 055-245088 arunyat@hotmail.com 

ตาก นายคัมภีร  
       ตันภูมิประเทศ  

055-518100 055-512609 kampee_t@yahoo.com 

เพชรบูรณ นายสิทธิพร ธีระโกศล  056-722644 056-711299 kratae_kosone@yahoo.com 
สุโขทัย นายสมคิด  

       ตันติไวทยพันธุ  
055-614271 055-614271 fdapv53@fda.moph.go.th 

อุตรดิตถ นางพรพิมล  
       ภูวธนานนท  

055-416454 
055-444228  

055-411848 phat076@yahoo.com 

 
 

กลุมจังหวัด 3 

เขต 3  
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  

นครสวรรค นายชูชัย รัตนศรีทอง 056-232001-6 
ตอ 140,141 

056-225212 fdapv60@fda.moph.go.th 
sanchai_b@hotmail.com 

อุทัยธานี นายจํารัส นิมิตพรชัย 056-511565 
ตอ 205 

056-511327 fdapv61@fda.moph.go.th 

กําแพงเพชร นายศิริชัย  
       ลิ้มเลิศเจริญวนิช 

055-705188 
055-705187 

055-705200 rxkpp@yahoo.com 
rxkpp@hotmail.com 

พิจิตร นายวรวิทย  
       พูลสวัสดิ์กิติกูล 

056-611288  
ตอ 104,107,108 

056-611044 pharmkbs@yahoo.com  
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กลุมจังหวัด 4 

เขต 4 
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  
นนทบุรี นายวิวัติ สุขลิ้ม 02-5803195 02-5803195 fdapv12@fda.moph.go.th 

korn_nan@hotmail.com  
พระนครศรีอยธุยา นายจาตุรัส วุฒิวรศิร ิ 035-322011 035-244332 

035-322516 
kjurai@hotmail.com 
kjurai@yahoo.com 

ปทุมธานี นางพิกุล เสียงประเสริฐ 02-5814595 
02-5816454  
ตอ 405,406 

02-5816454 
ตอ200 

pv13@fda.moph.go.th 
morakot@health2.moph.go.th 

อางทอง นายประสาท ลิ่มดุลย  035-611222 
ตอ315,316 
035-614252 

035-620839 ang_pharm@yahoo.com 
 
 

เขต 5  
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  
สระบุรี นางดวงกมล นตุราวงศ  036-223118 

036- 211015 
036-212084 duangkamol@asia.com  

สิงหบุร ี นายวัชระพันธ ศรีสวัสดิ ์ 036-523465  036-512750  watsri2000@hotmail.com  
a-kom@thaimail.com 

ชัยนาท นายชัยวัฒน  
       สิงหหิรานุสรณ  

056-414941 
ตอ114,104 

056-411973 ssjchainat@thaimail.com 

ลพบุรี นางสาวนภาพร  
             วิทิตนิภัทรภาค 

036-424773  036-412515  pho1601@health2.go.th 

 
 
 



มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 

212 ภาคผนวก จ  ขอมูลสถานที่ติดตอและเบอรโทรศัพทของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

กลุมจังหวัด 5 

เขต 6  
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  
ราชบุรี นางบุญศรี เลาหภักด ี 032-327607 

032-337025 
032-325225 fdapv70@fda.moph.go.th 

boonsri_l@hotmail.com 
สุพรรณบุร ี นายวีระชัย นลวชัย  035-525869 

ตอ 310,311  
035-525867 lik0410@yahoo.com 

lek_weerachai@hotmail.com 
นครปฐม นายวีระศักดิ์ เหลาตระกูล  034-242092 

034-213279-
80 

034-251550 fdapv73@fda.moph.go.th 

กาญจนบุรี นายวรรณะ วีระพาสุข  034-518106 
ตอ 113,130 

034-518106  
ตอ 130 
034-511730 

consumer_kan@yahoo.com 

เขต 7  
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  
เพชรบุรี นายพงษพิสิทธิ์  

       นานานุกูล  
032-400902  032-418072  mammo_047@hotmail.com 

fdapv76@fda.moph.go.th 
ประจวบคีรีขันธ นายชวลิต วิสิทธิ์ผองพิบูล 032-603760 

032-550885 
032-602002  fdapv77@fda.moph.go.th 

share@gmail.com 
สมุทรสงคราม นางมยุรี กลาณรงค  034-716888 034-711124 

ตอ 101,104 
fdapv75@fda.moph.go.th 

สมุทรสาคร นายสมจิตต จันทรอําพร 034-413922  
ตอ 113,114 

034-840513 sakhonfda.hotmail.com 
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กลุมจังหวัด 6 

เขต 8  
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  

ฉะเชิงเทรา นางเรณู ธรรมสถิต 038-511189 038-512400  chatri744@hotmail.com 
pv24@fda.moph.go.th 

สมุทรปราการ นายพีระ ชาติพิกุลทอง  02-3955752 02-3951034 pharmacy@spko.moph.go.th 
นครนายก นายทรงชัย ใจกลา  037-386402 037-386392 pv26@fda.moph.go.th 
สระแกว นายสานิษ ศิริปน  037-425141 

ตอ 302,308, 
309 

037-425147 ekachai_h@thaimail.com 

ปราจีนบุรี นายไพฑูรย ชอไม  
 

037-216768 
037-211626 

037-211124 phar@pho.in.th  

เขต 9 
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  
ชลบุรี นางรติกร  

       ประเสริฐไทยเจริญ  
038-279464 
ตอ 115,123 

038-274932  jamjit_2000@yahoo.com 

ระยอง นายอนุเทพ ขวัญเลิศมงคล  038-967532 038-611336 fdapv21@fda.moph.go.th 
mink_ry@hotmail.com 

จันทบุรี นายประเสริฐ สกุลนิยมพร 039-301090 039-311553  
ตอ 111 

sandymour625@hotmail.com 

ตราด นายสันติ ศุภนันธร 039-511011  
ตอ 311,401 

039-530347 ssjtrat@yahoo.com 
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กลุมจังหวัด 7 

เขต 10  
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  
อุดรธาน ี นายมะโนตร นาคะวัจนะ  042-221678 042-221678 

042-247897 
udnkbs@hotmail.com 

หนองบัวลําภ ูภก. ศิริชัย ระบาเลิศ 042-312049-50  
ตอ 115 

042-312992 pharnb@hotmail.com 
phar_nb@yahoo.com 

หนองคาย ภก.ราเชนทร พิเชษฐพันธุ  042-465067-70 042-412650 fdapv43@fda.moph.go.th 
เลย นายสุรวิชย วลิาศคัมภีร  042-812745 042-811702 loei_fda@hotmail.com 

เขต 12 
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  
ขอนแกน 

 
ภก.เชิดชัย อริยานุชิตกุล 043-221125 

043-227725 
043-224037  cherd_kk@yahoo.com  

sun-sai-story@chaiyo.com 
มหาสารคาม นายศุภกิจ  

       ประทีปพวงรัตนะ  
043- 777979  043-777970  gasianboss@yahoo.com 

รอยเอ็ด ภก.วุฒินันท ตปนียากร  043-511754 
043-518638 

043-511087 teerawooti@thaimail.com 
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กลุมจังหวัด 8 

เขต 11  
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  
มุกดาหาร ภก.ประยูร วงศสกุลนิวัฒน  042-632026 

ตอ106 
042-611741 
ตอ 129  

rxmuk@hotmail.com 
fdapv49@fda.moph.go.th 

สกลนคร รท.ศุภชาติ ยาทองไทย  042-711157 042-711157 mcyingyong@yahoo.com 
fdapv47@fda.moph.go.th 

นครพนม ภก.ณรงคชัย จันทรพร 042-515766 
042-511410 

042-512463 fdapv48@fda.moph.go.th 

กาฬสินธุ ภก. ชูศักดิ์ ทัศนพงศ  043-815418 043-812113 p_kalasin@yahoo.com  
fdapv46@fda.moph.go.th 

 

 

กลุมจังหวัด 9 

เขต 13 
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  

นครราชสีมา ภก.นิวัติ ตั้งกิจเกียรติกุล  044 – 465010-4 
ตอ105, 106 

044 - 465021 palow722@hotmail.com 

ชัยภูม ิ ภก.เอกสุรยี วงศชัยภูมิ  044-836826-29 044-822195 nant@cpho.moph.go.th 
บุรีรัมย ภก.สมพร อุทิศสัมพันธกุล  044-617464 044-611562  

ตอ 112 
fdapv31@fda.moph.go.th  

สุรินทร ภก.ทอง บุญยศ 044-518402-5 
ตอ 205, 206 

044-520645 thongby@hotmail.com 
thongby@gmail.com 
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กลุมจังหวัด 10 

เขต 14 
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  

อุบลราชธานี ภญ.กาญจนา มหาพล 045-262693-
698 ตอ 3220 

045-242225 fdapv34@fda.moph.go.th 
mewna@health2.moph.go.th  

อํานาจเจริญ ภก.อภิชาติ รุงเมฆารัตน  045-451512 
ตอ 112,113 

045-451512  
ตอ 101 

fdapv37@fda.moph.go.th 
rungmekarat@thaimail.com 

ศรีสะเกษ ภก.บรรเจิด  
       เดชาศิลปชัยกุล 

045-616215  
045-616040  
ตอ 305 

045-616042 fdapv33@fda.moph.go.th 
banjert@hotmail.com 

ยโสธร ภก.ประวุฒิ ละครราช  045-724714-7  
ตอ 129,131 
045-712233 

045-724718  fdapv35@fda.moph.go.th 
pravut@hotmail.com 
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กลุมจังหวัด 11 

เขต 15 
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  

สุราษฎรธานี ภญ.อังคณา ศรีนามวงศ  077-283703  077-273998 
077-281263 

fdasurat@hotmail.com 

ชุมพร ภก.สุธรรม ลิมปธนกุลชัย  077-506231 077-511996 cpn_pharm@yahoo.com 
cpn_pharm@thaimail.com 

ระนอง ภญ.เสาวลักษณ กีรติหัตถยากร  077-824880  077-811584  fda_ranong@thaimail.com 

เขต 17 
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  
ภูเก็ต ภญ.จุไร สกุลเผือก  076-211330 

076-2122979 
ตอ 303, 304 

076-222915 pktfda@hotmail.com 
fdapv83@fda.moph.go.th 

พังงา ภก.ภาณุ อุดมผล 076-413300 076-412041 fdaphangnga@hotmail.com 

กระบี่ ภญ.เกศแกว เจโส  075-630148 075-612971  kbconsumer@yahoo.com 
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กลุมจังหวัด 12 

เขต 18 
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  
ปตตานี ภญ.สุนิสา เสียงสกุลไทย  073-336225 073-336027 fdatani@hotmail.com 
ยะลา ภญ.พิกุล จิรรัตนโสภา 073-211726 073-211726  fdapv95@fda.moph.go.th 

นราธิวาส ภญ.จินดา หวังวรวงศ  073-532056-60 
ตอ 110 

073-532060 fdanara@hotmail.com 

เขต 19 
จังหวัด หัวหนากลุมงาน คบส.  โทรศัพท โทรสาร E-mail address  
สงขลา ภญ.เปรมรัตน อุไรรัตน  074-312881 

074-311170 
074-325069 

074-326098 yanawimut@hotmail.com 
yanawimut@yahoo.com 

สตูล ภญ.โสภิดา ตั้งวรางกูล  074-723566 074-721523 satun_fda@yahoo.com 
 
 

กลุมจังหวัด 13 

เขต 16  
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สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 

วิธีการรองเรียน 
1. โทรสายดวน 1166 
2. จดหมายถึง สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
  ตู ปณ. 99 กรุงเทพฯ 10302 
3. สง E-mail ถึง consumer @ocpb.go.th 
 
4. รองเรียนดวยตนเอง 
 ในกรุงเทพฯ  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบรโิภค 
  ทําเนียบรัฐบาล ถนนราชดําเนินนอก 
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
  (โทรสายดวน 1166) 
  ขอคําแนะนําการเตรียมเอกสาร หลักฐาน 
 ตางจังหวัด  คณะอนุกรรมการคุมครองผูบรโิภคประจําจังหวัด 
  ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวดั 
 
5. ขอรับชุดรองเรียนไดท่ี รานเซเวนอีเลฟเวนและรานแฟมิลี่มารท ทุกสาขาทั่วประเทศ ชุดรองเรียน
ประกอบดวยแบบบันทึกคํารองเรียนพรอมซองจดหมายสําหรับสงถึง สคบ. ผูบริโภคเพียงกรอก
รายละเอียดลงในแบบบันทึกคํารองเรียนและแนบหลักฐานเบื้องตนใสซองจดหมาย ปดผนึกใหเรียบรอย 
สงใหพนักงานของรานหรือสะดวกที่จะนํากลับไปกรอกรายละเอียดท่ีบาน แลวปดผนึกซองจดหมาย              
นําไปใสตูไปรษณียใกลบานก็ได โดยไมเสียคาใชจายใดๆ 
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ผูบริโภคมีปญหาจากการซื้อสินคาหรือบริการ 
ขอคําแนะนําหรือรองเรียนไดที่หนวยงานตอไปนี้ 

 
ปญหา หนวยงานที่รับผิดชอบ โทรศัพท 

1. ไมไดรับความเปนธรรมจากการซื้อ
สินคาหรือบริการ 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค (สคบ.) 

สายดวน 1166 

2. โฆษณาเปนเท็จ เกินความจริง กองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา 0-2629-7037-39 

3. ถูกเอาเปรียบดานสินคาหรือบริการ
ท่ัวไป 

กองคุมครองผูบริโภคดานฉลาก 0-2629-7052-55 

4. ถูกเอาเปรียบดานสัญญา บาน ท่ีดิน
จัดสรร อาคารชุด เชาซื้อรถยนต 
รถจักรยานยนต 

กองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา 0-2629-7065-68 

5. ถูกเอาเปรียบดานการขายตรงหรอืตลาด
แบบตรง 

กลุมขายตรงและตลาดแบบตรง 0-2629-7002 

6. ปรึกษาขอกฎหมายที่เกี่ยวกบัการ
คุมครองผูบริโภค 

กองนิติการ(ฝายกฎหมาย) 0-2629-8258-60 

7. ติดตามผลการฟองรองดําเนินคดี กองนิติการ(ฝายคดี) 0-2629-8262-64 

8. ผลิตภัณฑอาหาร ยา เครื่องสําอาง 
เครื่องมือแพทย วัตถุเสพติด วัตถุมีพิษ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) 

สายดวน 1556 
0-2590-7000 

9. รองเรียนไมไดรับความเปนธรรม
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือบริการของ
แพทย 

สํานักงานแพทยสภา 0-2590-1880-1 

10. บริการของสถานพยาบาลเอกชน 
(สถานลดความอวน คลินิก โพลีคลีนิก 
โรงพยาบาลเอกชน) 

กองประกอบโรคศิลปะ 
กระทรวงสาธารณสุข 

0-2590-1997 
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ปญหา หนวยงานที่รับผิดชอบ โทรศัพท 
11. รองทุกขเรื่องราคาสินคา การกักตุน 
สินคาไมติดปายราคา 

กรมการคาภายใน แผนกกํากับสินคา
(รับแจงราคาสินคาไมเปนธรรม)  
ศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคา 

0-2547-5357, 
0-2507-5512 
สายดวน 1569 
0-2507-5522 

12. - ขอมูลการจดทะเบียนบริษัท 
      - มาตราชั่ง ตวง วัด คุณภาพน้ํามัน 
เชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น 

กรมพัฒนาธุรกจิการคา 
สํานักงานชั่ง ตวง วัด  
กรมการคาภายใน 

1570 
0-2547-4536-50 

13. การประกันภัยประเภทตางๆ  สายดวนประกันภัย 
กรมการประกันภัย 

1186 

14. คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)             
ฝายกฎหมาย 

0-2202-3301-4 

15. สอบถามการอนุญาตจัดสรรท่ีดิน 
รองเรียน 

กองควบคุมธุรกิจที่ดิน กรมที่ดิน 0-2622-2380,  
0-2222-9829 

16. คดีเศรษฐกิจ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดี
เศรษฐกิจ (สคก.) 

0-234-0040,  
0-2235-3047 
0-2237-1199  
กด 2806 

17. รองเรยีนบริษัททัวรนักทองเที่ยว         
ถูกหลอกลวง 

สํานักงานตํารวจทองเที่ยว 1155 

18. สาธารณูปโภคใน กทม. กรุงเทพมหานคร 1555 
19. รถเมล ขสมก. รถรับจาง รถโดยสาร ศูนยรับเรื่องรองเรียนขนสงมวลชน

กรุงเทพฯ ศูนยคุมครองผูโดยสาร
สาธารณะกรมการขนสงทางบก 

184 
1584 
0-2272-3100 
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สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด 
 
ภาคกลาง 
 1) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี ตั้ง ณ จังหวัดสุพรรณบุรี มีเขตอํานาจใน
ทองท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอางทอง จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดชัยนาท 
 2) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี ตั้ง ณ จังหวัดราชบุรี มีเขตอํานาจในทองท่ี
จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี 
 3) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม ตั้ง ณ จังหวัดนครปฐม มีเขตอํานาจในทองท่ี
จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร 
 4) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี ตั้ง ณ จังหวัดสระบุรี มีเขตอํานาจในทองท่ี
จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครนายก 
 
ภาคเหนือ 
 1) ใหศูนยช่ังตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม) เปนสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-1 เชียงใหม 
ตั้ง ณ จังหวัดเชียงใหม มีเขตอํานาจในทองท่ีจังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน และจังหวัดแมฮองสอนและ         
ใหมีเขตอํานาจในสวนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดท่ีจัดตั้งข้ึน         
ในทองท่ีภาคเหนือดวย 
 2) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลําปาง ตั้ง ณ จังหวัดลําปาง มีเขตอํานาจในทองท่ี
จังหวัดลําปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา 
 3) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-3 แพร ตั้ง ณ จังหวัดแพร มีเขตอํานาจในทองท่ีจังหวัด
แพร จังหวัดนาน และจังหวัดอุตรดิตถ 
 4) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-4 พิษณุโลก ตั้ง ณ จังหวัดพิษณุโลก มีเขตอํานาจใน
ทองท่ีจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัดสุโขทัย และจังหวดัเพชรบูรณ 
 5) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค ตั้ง ณ จังหวัดนครสวรรค มีเขตอํานาจใน
ทองท่ีจังหวัดนครสวรรค จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก และจังหวัดอุทัยธานี 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1) ใหศูนยช่ังตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแกน) เปนสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด          
เขต 2-1 ขอนแกน ตั้ง ณ จังหวัดขอนแกน มีเขตอํานาจในทองท่ีจังหวัดขอนแกน จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัด
มหาสารคาม และจังหวัดรอยเอ็ด และใหมีเขตอํานาจในสวนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดท่ีจัดตั้งข้ึนในทองท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวย 
 2) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี ตั้ง ณ จังหวัดอุดรธานี มีเขตอํานาจในทองท่ี
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลําภู 
 3) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร ตั้ง ณ จังหวัดสกลนคร มีเขตอํานาจในทองท่ี
จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 
 4) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี ตั้ง ณ จังหวัดอุบลราชธานี มีเขตอํานาจ
ในทองท่ีจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และจังหวัดอํานาจเจริญ 
 5) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร ตั้ง ณ จังหวัดสุรินทร มีเขตอํานาจในทองท่ี
จังหวัดสุรินทร จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดศรีสะเกษ 
 6) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา ตั้ง ณ จังหวัดนครราชสีมา มีเขตอํานาจ
ในทองท่ีจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ 
 
ภาคใต 
 1) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-1 สุราษฎรธานี ตั้ง ณ จังหวัดสุราษฎรธานี มีเขตอํานาจ
ในทองท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร ตั้ง ณ จังหวัดชุมพร มีเขตอํานาจในทองท่ี
จังหวัดชุมพร จังหวัดประจวบคีรขัีนธ และจังหวัดระนอง 
 3) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต ตั้ง ณ จังหวัดภูเก็ต มีเขตอํานาจในทองท่ีจังหวัด
ภูเก็ต และจังหวัดพังงา 
 4) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา ตั้ง ณ จังหวัดสงขลา มีเขตอํานาจในทองท่ี
จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล 
 5) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-5 ยะลา ตั้ง ณ จังหวัดยะลา มีเขตอํานาจในทองท่ีจังหวัด
ยะลา จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส 
 6) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่ ตั้ง ณ จังหวัดกระบี่ มีเขตอํานาจในทองท่ีจังหวัด
กระบี่และจังหวัดตรัง 
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ภาคตะวันออก 
 1) ใหศูนยช่ังตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) เปนสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-1 ชลบุรี           
ตั้ง ณ จังหวัดชลบุรี มีเขตอํานาจในทองท่ีจังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด
ระยอง และใหมีเขตอํานาจในสวนท่ีเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด 
ท่ีจัดตั้งข้ึนในทองท่ีภาคตะวันออกดวย 
 2) สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี ตั้ง ณ จังหวัดจันทบุรี มีเขตอํานาจในทองท่ี
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดสระแกว 
 
อํานาจหนาที่ของสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด มีดังตอไปนี้ 
 1) เก็บรักษาแบบมาตราชั่งตวงวัด 
 2) ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต นําเขา ขาย ซอมเครื่องช่ังตวงวัด            
หรือใหบริการช่ังสินคาของผูอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินคา 
 3) ตรวจสอบและใหคํารับรองเครื่องช่ังตวงวัด 
 4) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 
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ขอมูลติดตอสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด 
 

ภาค สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด ขอมูลติดตอ 
กลาง เขต 0-1 สุพรรณบุรี 9/9 หมู 4 ถ.มาลัยแมน- บางลี่  

ต.รั้วใหญ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท 
035545705 , 035555752  
โทรสาร 035555352  
suphanburi@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/suphanburi 

 เขต 0-2 ราชบุรี อาคาร 2 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 45  
ถ.หนาอําเภอ ต.หนาเมือง อ.เมอืง จ.ราชบุรี 
70000 
โทรศัพท 032321456 , โทรสาร 032321456 
ratchaburi@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ratchaburi 

 เขต 0-3 นครปฐม 706-708 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน  
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โทรศัพท 034255804 , 034243653 
โทรสาร 034243653 
nakhonpathom@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/nakhonpathom 

 เขต 0-4 สระบุร ี 81 หมู 1 ต.โคกสวาง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 
โทรศัพท 036211668 
โทรสาร 036211668 
saraburi@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/saraburi 
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ภาค สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด ขอมูลติดตอ 
เหนือ เขต 1-1 เชียงใหม 257 หมู 13 ต.บานแพ อ.สันปาตอง  

จ.เชียงใหม 50120 
โทรศัพท 053836060-3 
โทรสาร 053836059 
chiangmai@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/chiangmai 

 เขต 1-2 ลําปาง สํานักงานพาณิชยจังหวัด ถ.บุญวาทย  
ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 
โทรศัพท 054217465, 054219123 
โทรสาร 054217465, 054219123 
lampang@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ lampang 

 เขต 1-3 แพร สํานักงานพาณิชยจังหวัด 35 ถ.เจริญเมือง            
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร 54000 
โทรศัพท 054524590 
โทรสาร 054524590 
phrae@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ phrae 

 เขต 1-4 พิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด (ช้ัน 4) ถ.วงัจันทร  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท 055259402 
โทรสาร 055230528 
phisanulok@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ phisanulok 
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ภาค สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด ขอมูลติดตอ 
 เขต 1-5 นครสวรรค 400/65 ถ.สวรรควิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000 

โทรศัพท 056224560 
โทรสาร 056228597 
nakhonsawan@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ nakhonsawan 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2-1 ขอนแกน หมู 5 บานเพี้ยฟาน ต.สําราญ อ.เมือง  
จ.ขอนแกน 40000 
โทรศัพท 043379470-6 
โทรสาร 043379472 
khonkaen@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ khonkaen 

 เขต 2-2 อุดรธานี 247/1 หมู 7 ถ.อุดร-หนองคาย ต.หมากแขง             
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทรศัพท 042221971 
โทรสาร 042221971 
udonthani@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ udonthani 

 เขต 2-3 สกลนคร 4/4 ถ.ใสสวาง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 
47000  
โทรศัพท 042711918 
โทรสาร 042711918 
sakonnakhon@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ sakonnakhon 
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ภาค สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด ขอมูลติดตอ 
 เขต 2-4 อุบลราชธานี สํานักงานพาณิชยจังหวัด ถ.อปุราช ต.ในเมือง        

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
โทรศัพท 045244937, 045246109 
โทรสาร 045246108 
ubonratchathani@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ ubonratchathani 

 เขต 2-5 สุรินทร 15 ถ.เทศบาล 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร 
32000  
โทรศัพท 044515462 
โทรสาร 044515539 
surin@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ 

 เขต 2-6 นครราชสีมา 230 /27-29 (ตรงขาม บขส.2) ถ.มิตรภาพหนองคาย 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสมีา 30000 
โทรศัพท 044247876 
โทรสาร 044252011 
nakhonratchasima@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ nakhonratchasima 

ใต เขต 3-1 สุราษฎรธานี 27/8 ถ.ตลาดใหม ต.ตลาด อ.เมือง  
จ.สุราษฎรธานี 84000 
โทรศัพท 077281750 
โทรสาร 077281750 
suratthani@ cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ suratthani 
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ภาค สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด ขอมูลติดตอ 
 เขต 3-2 ชุมพร สํานักงานพาณิชยจังหวัด ศูนยราชการ 

เขาสามแกว อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
โทรศัพท 077512017-8 
โทรสาร 077503097 
chumphon@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ chumphon 

 เขต 3-3 ภูเก็ต ถ.รัตนโกสินทร 200 ป (ตรงขามโรงเรียน 
สารพัดชาง) ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
โทรศัพท 076212947 
โทรสาร 076217746 
phuket@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ phuket 

 เขต 3-4 สงขลา หมู 3 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปชาง อ.เมือง  
จ.สงขลา 90000 
โทรศัพท 074311899 
โทรสาร 074326954 
songkhla@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ songkhla 

 เขต 3-5 ยะลา 34 ถ.กาญจนา 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทรศัพท 073213016 
โทรสาร 073213016 
yala@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ yala 

 เขต 3-6 กระบี่ 28-30 ถ.เหมทานนท ต.ปากน้ํา อ.เมือง                
จ.กระบี่ 81000 
โทรศัพท 075631757 
โทรสาร 075631757 
www.vi_jippp @ hotmail.com 
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ภาค สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด ขอมูลติดตอ 
ตะวันออก เขต 4-1 ชลบุรี 154 หมู 3 ถ.พัทยาระยอง ต.หนองปลาไหล  

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทรศัพท 038221567 , 038221716 
โทรสาร 038221690 
chonburi@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ chonburi 

 เขต 4-2 จันทบุร ี อาคารสํานักงานพาณิชยจังหวดัจันทบุรี 
1162 /2 ถ.ทาแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 
22000 
โทรศัพท 039323170 
โทรสาร 039323171 
chanthaburi@cbwmthai.org 
http://www.cbwmthai.org/ chanthaburi 

 
 


