
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตใหน้ ำเครือ่งช ัง่ตวงวดัออกจำกดำ่นศลุกำกร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กองชัง่ตวงวดั กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

การน าเขา้สนิคา้เครื่องชั่ง เครื่องตวง เครื่องวัดจากต่างประเทศเขา้มาในประเทศไทย ก่อนน าเครื่องชั่ง เครื่องตวง 

เครือ่งวดัดงักลา่วออกจากดา่นศลุกากร  

ตอ้งยื่นขออนุญาตจากกองชั่งตวงวัด เพื่อออกหนังสอืใหด้่านศุลกากรปล่อยเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากร  

โดยสามารถยื่นแบบค ารอ้งขออนุญาตน าเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากร (ชว.1) ผ่านระบบ CBWM Online Service 

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

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเตมิในส่วนของสนิคา้ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของกองชั่งตวงวัด ทีม่ีการก าหนดพิกัด 

กรมศุลกากรร่วมกับกรมศลุกากร เพื่อรองรับระบบเชือ่มโยงเครอืข่ายอเิล็กทรอนิกส ์(NSW 2022) ไดท้ีเ่ว็บไซตส์ านักงานกลาง 

ชัง่ตวงวดั (http://cbwm.dit.go.th/cbwmthai/download/export/HScode%202022.pdf) 

โดยสนิคา้เครื่องชั่ง เครื่องตวง เครื่องวัด ดังกล่าว อนุญาตใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะมาตราชั่งตวงวัดในระบบเมตริก เช่น  

หน่วยความยาว ใช ้กโิลเมตร, เมตร เป็นตน้ สามารถดูรายละเอียดมาตราชั่งตวงวัดในระบบเมตริกเพิ่มเตมิไดท้ี่เว็บไซต์ 

พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 (http://www.cbwmthai.org/UploadFiles/law/1-1.pdf) หรือในกรณีที่ตอ้งใช ้

มาตราชั่งตวงวัดในระบบอืน่ นอกจากทีก่ าหนดดังกล่าวขา้งตน้ หรือในกรณีทีต่อ้งใชเ้ครื่องชั่ง เครื่องตวง เครื่องวัดอย่างอืน่ 

ทีน่อกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นกฎกระทรวงฯ ส าหรับเครือ่งชัง่ตวงวัดทีใ่ชใ้นทางวชิาชพีหรอืในทางวทิยาศาสตร ์ใหใ้ชม้าตราชัง่ตวงวัด

ในระบบนัน้หรอืใหใ้ชเ้ครือ่งชัง่ตวงวดันัน้ไดเ้มือ่รัฐมนตรหีรอืผูซ้ ึง่รัฐมนตรมีอบหมายอนุญาต 

 

ข ัน้ตอนในกำรกรอกแบบค ำรอ้ง ชว.1 ผำ่นระบบ CBWM Online Service 

 

สามารถดไูดจ้ากคูม่อืประกอบการยืน่ค าขออนุญาตน าเครือ่งชัง่ตวงวดัออกจากดา่นศลุกากร ชว.1 

(http://www.cbwmthai.org/download/export/export_nsw_2022.pdf) 

 

ขอ้แนะน ำในกำรกรอกแบบค ำรอ้ง ชว.1  

 

เลอืกชอ่งทางทีส่นิคา้เครือ่งชัง่ตวงวัดเขา้มา (ไมใ่ชช่อ่งทางทีต่ดิตอ่ขออนุญาตออกหนังสอืขออนุญาตน าเครือ่งชัง่ตวงวัด

ออกจากดา่นศลุกากรแตใ่ชส้ าหรับเพือ่กรอกขอ้มลูในค ารอ้ง ชว.1) เชน่ 

1) ในกรณีสินคา้เขา้มาทางเรือ ขอ้มูลที่ทางกองชั่งตวงวัดตอ้งการ คือ 1.1) ชื่อเรือ 1.2) วันที่ส ินคา้ถึงท่าเรือ  

1.3) มเีอกสาร B/L (Bill of Lading) 1.4) ม ีInvoice เชน่ สนิคา้เขา้มายังด่านท่าเรอืกรุงเทพ WAN HAI 221 วันที ่8 กรกฎาคม 

2558 เป็นตน้ 

2) ในกรณีสนิคา้เขา้มาทางเครื่องบนิ ขอ้มูลทีท่างกองชั่งตวงวัดตอ้งการ คอื 2.1) เลขที ่Airway Bill 2.2) ม ีInvoice 

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

3) ในกรณีสนิคา้ส่งมาทางไปรษณีย์ พัสดุไปรษณีย์ ขอ้มูลทีท่างกองชั่งตวงวัดตอ้งการคือ 3.1) ใบแจง้ความเลขที่  

3.2) วนัทีต่ามใบแจง้ความ 3.3) ม ีInvoice เชน่ ใบแจง้ความเลขที ่999999 วนัที ่8 กรกฎาคม 2558 เป็นตน้ 

4) ในกรณีสนิคา้เขา้มาทางรถยนต ์ขอ้มูลทีท่างกองชัง่ตวงวัดตอ้งการคอื 4.1) เลขทะเบยีนรถยนต ์4.2) วันทีข่องมาถงึ

ดา่นศลุกากร 4.3) ม ีInvoice เชน่ เลขทะเบยีนรถยนต ์ก-9999 วนัที ่8 กรกฎาคม 2558 เป็นตน้ 

 

หมายเหต ุ: ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืฯ จะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืฯ

เรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นีใ้นกรณีทีค่ าขอ/เอกสารหลักฐานไม่ครบถว้นหรอืและมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ที่จะจัดท าบันทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลักฐานเอกสารที่ตอ้งยื่นเพิ่มเตมิ โดยผูย้ื่นค าขอจะตอ้ ง

ด าเนนิการยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบันทกึดังกล่าว มฉิะนัน้จะถอืว่าผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ที่

และผูย้ืน่ค าขอหรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามในบันทกึดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทกึความบกพร่องดังกลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอ

หรอืผูไ้ดรั้บมอบ อ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 
 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
สถานทีต่ัง้ : กองชัง่ตวงวดั กลุม่การประกอบธรุกจิดา้นชัง่ตวงวดั 

อาคารปฏบิตักิารวเิคราะห ์ชัน้ 2 กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย ์
563 ถนนนนทบรุ ีต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง จังหวดันนทบรุี 

โทร : 0 2547 4354 / โทรสาร: 0 2547 4352 

 
กรณีสถานประกอบธรุกจิตัง้อยูใ่นจังหวัดอืน่ นอกจาก กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ใหแ้จง้ ณ ศูนย์ชั่งตวงวัด/
ส านักงานสาขาชั่งตวงวัด ที่เป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในจังหวัดที่
สถานประกอบธุรกิจตั ้งอยู่  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่  
http://www.cbwmthai.org/DepartmentRegion.aspx/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์ (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด)  

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 นาท ี

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าขอและเอกสาร/พิจารณาเบื้องตน้ตาม

หลักเกณฑ/์อนุมัตกิารออกรายละเอยีดการน าเครื่องชั่งตวงวัด
ออกจากดา่น/สง่ขอ้มลูผา่น NSW 

(หมายเหต:ุ -) 

30 นาท ี กองชัง่ตวงวดั 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบกำรขออนุญำตใหน้ ำเครือ่งช ัง่ตวงวดัออกจำกดำ่นศุลกำกร 

โดยจะตอ้งอพัโหลดผำ่นระบบออนไลน ์CBWM Online Service เทำ่น ัน้ 

(หากเป็นส าเนา ตอ้งเซ็นชือ่รับรองส าเนาทกุรายการ) 

 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) แบบค ำรอ้งขออนุญำตน ำเครือ่งช ัง่ตวงวดัออกจำกด่ำนศุลกำกร 

(แบบ ชว.1) 

- 

2) ใบก ำกบัสนิคำ้ (Invoice) - 

3) ใบขนสง่สนิคำ้ (Bill of leading หรอื Air way Bill หรอื Air parcel 

post) 

- 

4) ภำพถำ่ยหรอื catalogs ของเครือ่งช ัง่ตวงวดัทีข่ออนุญำต - 

5) หนงัสอืรบัรองกำรประกอบธุรกจิน ำเขำ้เครือ่งช ัง่ตวงวดั 

หมำยเหตุ ใชเ้ฉพาะผูท้ีจ่ดทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบธุรกจิน าเขา้และขาย
เครือ่งชัง่ตวงวดั และตอ้งยังไมห่มดอาย ุ

กองชัง่ตวงวดั 

6) หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

หมำยเหตุ ใชเ้ฉพาะกรณีผูย้ื่นแบบแจง้เป็นนิติบุคคลและตอ้งมีอายุ 
ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์  

ออกใหพ้รอ้มลายเซ็นของกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามและประทับตรา 

นติบิคุคลในส าเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคลดงักลา่ว 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

7) หนงัสอืเดนิทำง 

หมำยเหตุ ใชเ้ฉพาะกรณีผูย้ืน่แบบแจง้เป็นชาวต่างชาต ิซึง่ฉบับส าเนา
ตอ้งมลีายเซนตเ์หมอืนกบัในหนังสอืเดนิทางเลม่จรงิ 

กรมการกงสลุ 

8) บตัรประจ ำตวัประชำชน 

หมำยเหตุ 1. ใชส้ าห รับกรณีผู ย้ื่นแบบแจง้  เ ป็นบุคคลธรรมดา  
ตอ้งเซ็นชื่อในส าเนาบัตรประชาชนใหต้รงกับเอกสาร แบบ ชว.1 

2. กรณีผูย้ืน่แบบแจง้เป็นนติบิคุคล ใชส้ าเนาบัตรประชาชนของกรรมการ

ผูม้อี านาจลงนามพรอ้มลายเซ็นและประทบัตรานติบิคุคล 

กรมการปกครอง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 

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


ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองชัง่ตวงวดั กรมการคา้ภายใน อาคารปฏบิัตกิารวเิคราะห ์ชัน้ 2 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 ี

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 20 มกราคม 2565 

 


