
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขออนญุาตใหน้ าเครือ่งช ัง่ตวงวดัออกจากดา่นศลุกากร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักชัง่ตวงวดั กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หลกัเกณฑ ์

 

การน าเขา้สนิคา้เครือ่งชัง่ เครือ่งตวง เครือ่งวดัจากตา่งประเทศเขา้มาในประเทศไทย กอ่นน าเครือ่งชัง่ เครือ่งตวง เครือ่งวัด

ดงักลา่วออกจากดา่นศลุกากร 

 ตอ้งยืน่ขออนุญาตจากส านักชัง่ตวงวดั เพือ่ออกหนังสอืใหด้า่นศลุกากรปลอ่ยเครือ่งชัง่ตวงวัดออกจากดา่นศลุกากร 

โดยสามารถยืน่แบบค ารอ้งขออนุญาตน าเครือ่งชัง่ตวงวดัออกจากดา่นศลุกากร (ชว.1) ผา่นระบบ CBWM Online Service 

(http://www.cbwmthai.org/)  

 สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นของสนิคา้ทีอ่ยูใ่นความควบคมุดแูลของส านักชัง่ตวงวดั ทีม่กีารก าหนดพกิดั

กรมศลุกากร ร่วมกับ กรมศลุกากร เพือ่รองรับระบบเชือ่มโยงเครอืขา่ยอเิลคทรอนกิส ์(NSW 2015) ไดท้ีเ่วปไซตส์ านักชัง่

ตวงวดั (http://www.cbwmthai.org/pdf/permit/link2.pdf) 

 โดยสนิคา้เครือ่งชัง่ เครือ่งตวง เครือ่งวดั ดงักลา่ว อนุญาตใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะมาตราชัง่ตวงวัดในระบบเมตรกิ เชน่ 

หน่วยความยาว ใช ้กโิลเมตร, เมตร เป็นตน้ (สามารถดรูายละเอยีดมาตราชัง่ตวงวดัในระบบเมตรกิเพิม่เตมิไดท้ีเ่วปไซต ์

พระราชบญัญัตมิาตราชัง่ตวงวัด พ.ศ.2542 http://www.cbwmthai.org/UploadFiles/law/1-1.pdf ) หรอืในกรณีทีต่อ้งใช ้

มาตราชัง่ตวงวดัในระบบอืน่ นอกจากทีก่ าหนดดงักลา่วขา้งตน้ หรอืในกรณีทีต่อ้งใชเ้ครือ่งชัง่ เครือ่งตวง เครือ่งวดัอยา่งอืน่ที่

นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นกฎกระทรวงฯ (http://www.cbwmthai.org/UploadFiles/law/2-5-61.pdf และ 

http://www.cbwmthai.org/UploadFiles/law/2-6-61.pdf) ส าหรับในทางวชิาชพีหรอืในทางวทิยาศาสตร ์ใหใ้ชม้าตราชัง่

ตวงวดัในระบบนัน้หรอืใหใ้ชเ้ครือ่งชัง่ตวงวดันัน้ไดเ้มือ่รัฐมนตรหีรอืผูซ้ ึง่รัฐมนตรมีอบหมายอนุญาต 

 

ข ัน้ตอนในการกรอกแบบค ารอ้ง ชว.1 ผา่นระบบ CBWM Online Service 

สามารถดไูดจ้ากคูม่อืประกอบการยืน่ค าขออนุญาตน าเครือ่งชัง่ตวงวัดออกจากดา่นศลุกากร ชว.๑ 

(http://cbwm.dit.go.th/cbwmthai/Manual/02_%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%

B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%

E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%

95%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%

B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E

0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%

8A%E0%B8%A7.1s.pdf) 

 

ขอ้แนะน าในการกรอกแบบค ารอ้ง ชว.1  

เลอืกชอ่งทางทีส่นิคา้เครือ่งชัง่ตวงวดัเขา้มา (ไมใ่ชช่อ่งทางทีต่ดิตอ่ขออนุญาตออกหนังสอืขออนุญาตน าเครือ่งชัง่ตวงวัด

ออกจากดา่นศลุกากรแตใ่ชส้ าหรับเพือ่กรอกขอ้มลูในค ารอ้ง ชว. 1) เชน่ 

 

1) ในกรณีสนิคา้เขา้มาทางเรอื ขอ้มลูทีท่างส านักชัง่ตวงวดัตอ้งการคอื 1.1) ชือ่เรอื 1.2) วนัทีส่นิคา้ถงึทา่เรอื 1.3) ม ี

เอกสาร B/L (Bill of Lading) 1.4) ม ีInvoice 

เชน่ สนิคา้เขา้มายัง ดา่นทา่เรอืกรุงเทพ WAN HAI 221 วนัที ่8 กรกฎาคม 2558 เป็นตน้ 

 

2) ในกรณีสนิคา้เขา้มาทางเครือ่งบนิ ขอ้มลูทีท่างส านักชัง่ตวงวดัตอ้งการคอื 2.1) เลขที ่Airway Bill 2.2) ม ีInvoice  

เชน่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเลขที ่Airway bill คอื AWB: 9999-9999 เป็นตน้  

 

3) ในกรณีสนิคา้สง่มาทางไปรษณีย ์พัสดไุปรษณีย ์ขอ้มูลทีท่างส านักชัง่ตวงวดัตอ้งการคอื 3.1) ใบแจง้ความเลขที ่3.2) 

วนัทีต่ามใบแจง้ความ 3.3) ม ีInvoice 

เชน่ ใบแจง้ความเลขที ่999999 วนัที ่8 กรกฎาคม 2558 เป็นตน้ 

 

4) ในกรณีสนิคา้เขา้มาทางรถยนต ์ขอ้มูลทีท่างส านักชัง่ตวงวดัตอ้งการคอื 4.1) เลขทะเบยีนรถยนต ์4.2) วนัทีข่องมาถงึ

ดา่นศลุกากร 4.3) ม ีInvoice 

เชน่ เลขทะเบยีนรถยนต ์ก-9999 วนัที ่8 กรกฎาคม 2558 เป็นตน้ 

 

หมายเหต ุ: ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืฯ จะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบ เอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้น

คูม่อืฯ เรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นีใ้นกรณีทีค่ าขอ/เอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้นหรอืและมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่

สามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืหลักฐานเอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดย

ผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดใน บนัทกึดงักลา่ว มฉิะนัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้

ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามในบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความ

บกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

http://www.cbwmthai.org/
http://www.cbwmthai.org/pdf/permit/link2.pdf
http://www.cbwmthai.org/UploadFiles/law/2-5-61.pdf%20และ
http://cbwm.dit.go.th/cbwmthai/Manual/02_%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%8A%E0%B8%A7.1s.pdf
http://cbwm.dit.go.th/cbwmthai/Manual/02_%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%8A%E0%B8%A7.1s.pdf
http://cbwm.dit.go.th/cbwmthai/Manual/02_%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%8A%E0%B8%A7.1s.pdf
http://cbwm.dit.go.th/cbwmthai/Manual/02_%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%8A%E0%B8%A7.1s.pdf
http://cbwm.dit.go.th/cbwmthai/Manual/02_%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%8A%E0%B8%A7.1s.pdf
http://cbwm.dit.go.th/cbwmthai/Manual/02_%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%8A%E0%B8%A7.1s.pdf
http://cbwm.dit.go.th/cbwmthai/Manual/02_%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%8A%E0%B8%A7.1s.pdf


 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

หมายเหต ุ: กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย ์563  ถนน
นนทบรุ ีต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง จังหวัดนนทบรุ ี โทร: 0 
2547 4354 / โทรสาร: 0 2547 4346   
ส านักชัง่ตวงวดั สว่นสง่เสรมิและพัฒนาชัง่ตวงวดั อาคาร
ปฏบิตักิารวเิคราะห ์ชัน้ 2 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 30 นาท ี

 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าขอและเอกสาร/พจิารณาเบือ้งตน้ตาม
หลกัเกณฑ/์อนุมัตกิารออกรายละเอยีดการน าเครือ่งชัง่ตวงวัด

ออกจากดา่น/สง่ขอ้มลูผา่น NSW 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี ส านักชัง่ตวงวดั 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบการขออนุญาตใหน้ าเครือ่งช ัง่ตวงวดัออกจากดา่นศุลกากร 

โดยจะตอ้งอพัโหลดผา่นระบบออนไลน ์CBWM Online Service เทา่น ัน้ 

(หากเป็นส าเนา ตอ้งเซ็นชือ่รับรองส าเนาทกุรายการ) 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) แบบฟอรม์ ชว.1 - 

2) ใบก ากบัสนิคา้ (Invoice) - 

3) ใบขนสง่สนิคา้ (Bill of leading หรอื Air way Bill หรอื Air 
parcel post) 

- 

4) ภาพถา่ยหรอื catalogs ของเครือ่งช ัง่ตวงวดัทีข่ออนุญาต - 

5) หนงัสอืรบัรองการประกอบธุรกจิน าเขา้เครือ่งช ัง่ตวงวดั 

หมายเหต ุใชเ้ฉพาะผูท้ีจ่ดทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบธรุกจิน าเขา้และขาย
เครือ่งชัง่ตวงวดั และตอ้งยังไม่หมดอายุ 

ส านักชัง่ตวงวดั 

6) หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

หมายเหต ุใชเ้ฉพาะกรณีผูย้ืน่แบบแจง้เป็นนติบิคุคลและตอ้งมอีายุไม่
เกนิ 1 ปี นับจากวนัทีก่รมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ออกให ้

พรอ้มลายเซ็นของกรรมการผูม้อี านาจลงนามและประทบัตรานติบิคุคลใน
ส าเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคลดงักลา่ว 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

7) หนงัสอืเดนิทาง 

หมายเหต ุใชเ้ฉพาะกรณีผูย้ืน่แบบแจง้เป็นชาวตา่งชาต ิซึง่ฉบบัส าเนา
ตอ้งมลีายเซนตเ์หมอืนกบัในหนังสอืเดนิทางเลม่จรงิ 

กรมการกงสลุ 

8) บตัรประจ าตวัประชาชน 

หมายเหต ุ1. ใชส้ าหรับกรณีผูย้ืน่แบบแจง้ เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้ง
เซ็นชือ่ในส าเนาบัตรประชาชนใหต้รงกบัเอกสาร แบบ ชว.1 

2. กรณีผูย้ืน่แบบแจง้เป็นนติบิคุคล ใชส้ าเนาบตัรประชาชนของกรรมการ
ผูม้อี านาจลงนามพรอ้มลายเซ็นและประทับตรานติบิคุคล 

กรมการปกครอง 

 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักชัง่ตวงวดั กรมการคา้ภายใน อาคารปฏบิัตกิารวเิคราะห ์ชัน้2 ถ.นนทบรุ ีอ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 (โทร. 02-
547-4354 Fax. 02-547-4352) www.cbwmthai.org 

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

(หมายเหต:ุ -)  



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

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

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

5) 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  

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 

 
 

แกไ้ขเมือ่ 31 พฤษภาคม 2563 


