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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตใหนําเครื่องชั่งตวงวัดออกจากดานศุลกากร
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: สํานักชัง่ ตวงวัด
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตใหนําเครื่องชั่งตวงวัดออกจากดานศุลกากร
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักชั่งตวงวัด
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. มาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
และ พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนกลางทีต่ ั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ประกาศกรมการคาภายใน เรื่องระยะเวลาการใหบริการ
ประชาชน
ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
30 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูม ือประชาชน] การขออนุญาตใหนําเครื่องชั่งตวงวัดออกจากดานศุลกากร
21/05/2558 14:51
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานทีใ่ หบริการ สํานักงานกลางชั่งตวงวัด สวนสงเสริมและพัฒนาชั่งตวงวัด อาคารปฏิบัติการวิเคราะห ชั้น
2 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ (กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี โทร: 0 2547 4345 / โทรสาร: 0 2547 4346 )
2) สถานทีใ่ หบริการ ศูนยชงั่ ตวงวัดฯ (4 แหง ตัง้ อยู ณ จ.สุราษฎรธานี จ.ขอนแกน จ.เชียงใหม และ จ.ชลบุรี)
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3)

สามารถดูรายละเอียดจังหวัดที่ตั้งศูนยชั่งตวงวัด เพิ่มเติมไดที่
http://www.cbwmthai.org/DepartmentRegion.aspx/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (กรณีสถานประกอบธุรกิจตั้งอยูในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดขอนแกน จังหวัด
เชียงใหม จังหวัดชลบุรี ใหแจง ณ ศูนยชงั่ ตวงวัดฯ ทีเ่ ปนเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ ในจังหวัดที่สถานประกอบธุรกิจ
ตั้งอยู)
สถานทีใ่ หบริการ สํานักงานสาขา (28 สาขา)
สามารถดูรายละเอียดจังหวัดที่ตั้งศูนยชั่งตวงวัด/สํานักงานสาขาฯ เพิม่ เติมไดที่
http://www.cbwmthai.org/DepartmentRegion.aspx/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ (กรณีสถานประกอบธุรกิจตั้งอยูในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดที่ตั้งสํานักงานสาขาชัง่ ตวงวัด ใหแจง
ณ สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดฯ ที่เปนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในจังหวัดทีส่ ถานประกอบธุรกิจตั้งอยู)

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ
การนําเขาสินคาเครื่องชั่ง เครื่องตวง เครือ่ งวัดจากตางประเทศมาขายในประเทศไทย กอนนําเครื่องชั่ง เครื่องตวง
เครื่องวัดดังกลาวออกจากดานศุลกากร

ตองยื่นขออนุญาตจากสํานักงานกลางชั่งตวงวัด เพื่อออกหนังสือใหดานศุลกากรปลอยเครื่องชัง่ ตวงวัดออกจากดาน
ศุลกากร โดยสามารถยื่นแบบคํารองขออนุญาตนําเครือ่ งชั่งตวงวัดออกจากดานศุลกากร (ชว.1) ได ณ สํานักงานกลาง
ชั่งตวงวัดศูนยชั่งตวงวัดฯ และสํานักงานสาขาฯ
สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมในสวนของสินคาที่อยูในความควบคุมดูแลของสํานักงานกลางชั่งตวงวัด ที่มกี าร
กําหนดพิกัดกรมศุลกากร รวมกับ กรมศุลกากร เพื่อรองรับระบบเชื่อมโยงเครือขายอิเลคทรอนิกส (NSW 2015) ไดที่ เวป
ไซตสํานักงานกลางชั่งตวงวัด http://www.cbwmthai.org/pdf/permit/link2.pdf
โดยสินคาเครือ่ งชั่ง เครื่องตวง เครื่องวัด ดังกลาว อนุญาตใหใชไดเฉพาะมาตราชั่งตวงวัดในระบบเมตริก เชน หนวย
ความยาว ใช กิโลเมตร, เมตร เปนตน (สามารถดูรายละเอียดมาตราชัง่ ตวงวัดในระบบเมตริกเพิ่มเติมไดที่เวปไซต
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พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 http://www.cbwmthai.org/UploadFiles/law/1-1.pdf (หนาที่ 26) )
หรือในกรณีทตี่ องใชมาตราชั่งตวงวัดในระบบอื่น นอกจากที่กําหนดดังกลาวขางตน หรือในกรณีที่ตองใชเครื่องชั่ง
เครื่องตวง เครื่องวัดอยางอืน่ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไวในกฎกระทรวงฯ (http://www.cbwmthai.org/UploadFiles/law/26.pdf) สําหรับในทางวิชาชีพหรือในทางวิทยาศาสตร ใหใชมาตราชัง่ ตวงวัดในระบบนั้นหรือใหใชเครื่องชั่งตวงวัดนั้นได
เมื่อรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายอนุญาต

ขอแนะนําในการกรอกแบบคํารอง ชว.1
เลือกชองทาง ที่สินคาเครื่องชั่งตวงวัดเขามา ไมใชชองทางที่ติดตอขออนุญาตออกหนังสือขออนุญาตนําเครื่องชัง่ ตวงวัด
ออกจากดานศุลกากรแตใชสําหรับเพื่อกรอกขอมูลในคํารอง ชว. 1เชน
1)ในกรณีสินคาเขามาทางเรือ ขอมูลที่ทางสํานักงานกลางชัง่ ตวงวัดตองการคือ 1.1)ชื่อเรือ 1.2)วันที่สนิ คาถึงทาเรือ 1.3)
มีเอกสาร B/L (Bill of Lading) 1.4)มีInvoice
ผูยื่นคํารองสามารถติดตอสํานักงานกลางชั่งตวงวัด เพื่อดําเนินการขออนุญาตนําเครื่องชั่งตวงวัดออกจากดานศุลกากร
ได เชน สินคาเขามายัง ดานทาเรือกรุงเทพ WAN HAI 221 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เปนตน
2)ในกรณีสินคาเขามาทางเครื่องบิน ขอมูลที่ทางสํานักงานกลางชั่งตวงวัดตองการคือ 2.1)เลขที่ Airway Bill 2.2)มี
Invoice ผูยื่นคํารองสามารถติดตอสํานักงานกลางชัง่ ตวงวัด เพื่อดําเนินการขออนุญาตนําเครื่องชั่งตวงวัดออกจากดาน
ศุลกากรได เชน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เลขที่ Airway bill คือ AWB: 9999-9999 เปนตน
3)ในกรณีสินคาสงมาทางไปรษณียพัสดุไปรษณีย ขอมูลที่ทางสํานักงานกลางชั่งตวงวัดตองการคือ 3.1) ใบแจงความ
เลขที่ 3.2)วันที่ตามใบแจงความ 3.3)มีInvoice ผูยื่นคํารองสามารถติดตอสํานักงานกลางชัง่ ตวงวัด เพื่อดําเนินการขอ
อนุญาตนําเครื่องชั่งตวงวัดออกจากดานศุลกากรได เชน ใบแจงความเลขที่ 999999 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เปนตน
4)ในกรณีสินคาเขามาทางรถยนต ขอมูลที่ทางสํานักงานกลางชัง่ ตวงวัดตองการคือ 4.1) เลขทะเบียนรถยนต 4.2)วันที่
ของมาถึงดานศุลกากร 4.3)มีInvoice ผูยนื่ คํารองสามารถติดตอสํานักงานกลางชั่งตวงวัด เพื่อดําเนินการขออนุญาตนํา
เครื่องชั่งตวงวัดออกจากดานศุลกากรได เชน เลขทะเบียนรถยนต ก-9999 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เปนตน
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูม ือฯจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบ เอกสารครบถวนตามที่ระบุ
ไวในคูมือฯเรียบรอยแลว ทัง้ นี้ในกรณีที่คําขอ/เอกสารหลักฐานไมครบถวนหรือและมีความบกพรองไม สมบูรณเปนเหตุ

4/9

ใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือหลักฐานเอกสารที่ ตองยื่น
เพิ่มเติม โดยผูย ื่นคําขอจะตองดําเนินการยื่นเอกสารเพิม่ เติมภายในระยะเวลาที่กาํ หนดใน บันทึกดังกลาว มิฉะนัน้ จะถือ
วาผูยนื่ คําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามในบันทึกดังกลาว และจะมอบ
สําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผยู ่นื คําขอหรือผูไดรับมอบ อํานาจไวเปนหลักฐาน

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบคําขอ
และเอกสาร/พิจารณา
เบื้องตนตามหลักเกณฑ/
จัดทําหนังสืออนุญาตเพื่อ
เสนอผูอํานวยการสวน
สงเสริมและพัฒนาชัง่ ตวง
วัด พิจารณา

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผูอํานวยสํานักชั่งตวงวัด
10 นาที
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ลง
นามออกหนังสืออนุญาตฯ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

20 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักชั่งตวงวัด

หมายเหตุ

-

สํานักชั่งตวงวัด

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 30 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจําตัว

กรมการปกครอง

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(1.ใชสําหรับกรณี
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ประชาชน

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ผูยื่นแบบแจง เปน
บุคคลธรรมดา
ตองเซ็นชื่อใน
สําเนาบัตร
ประชาชนใหตรง
กับเอกสาร แบบ
ชว.1
2.กรณีผูยื่นแบบ
แจงเปนนิติบคุ คล
ใชสําเนาบัตร
ประชาชนของ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม
พรอมลายเซ็นและ
ประทับตรานิติ
บุคคล หรือ กรณีที่
มีการมอบอํานาจ
ตองใชสําเนาบัตร
ประชาชนของผู
มอบอํานาจพรอม
ลายเซ็นและตรา
ประทับ(ถามี) และ
สําเนาบัตร
ประชาชนของผูรับ
มอบอํานาจซึง่
ตองเซ็นชื่อใน
สําเนาบัตร
ประชาชนใหตรง
กับเอกสาร แบบ
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
หนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

1

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การคา

0

1

ฉบับ

หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี)

1

1

ฉบับ

2)

3)

4)

-

หมายเหตุ
ชว.1 )
(ใชเฉพาะกรณีผู
ยื่นแบบแจงเปน
ชาวตางชาติ ซึ่ง
ฉบับสําเนาตองมี
ลายเซนต
เหมือนกับใน
หนังสือเดินทาง
เลมจริง)
(ใชเฉพาะกรณีผู
ยื่นแบบแจงเปน
นิติบุคคลและตอง
มีอายุไมเกิน 1 ป
นับจากวันทีก่ รม
พัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวง
พาณิชย ออกให
พรอมลายเซ็นของ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม
และประทับตรา
นิติบุคคลใน
สําเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคล
ดังกลาว)
(หากติดอากร
แสตมป 10 บาท
จะใชได 1 ครั้ง
หรือ ติดอากร
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
แสตมป 30 บาท
ใชได 1 ป (ซึ่งใน
กรณียื่นครั้งตอไป
ตองมีสําเนา
หนังสือมอบ
อํานาจ พรอม
แสดงหนังสือมอบ
อํานาจฉบับจริง
ตอหนาพนักงาน
เจาหนาที)่

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
แบบคํารองขอ
อนุญาตนําเครื่อง
ชั่งตวงวัดออก
จากดานศุลกากร
แบบ ชว.1
สําเนาใบกํากับ
สินคา (Invoice)
สําเนาใบขนสง
สินคา (Bill of
leading หรือ Air
way Bill หรือ Air
parcel post)
สําเนาภาพถาย
หรือ catalogs
ของเครื่องชั่งตวง

สํานักชั่งตวงวัด

1

-

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(พรอมลงลายมือ
ชื่อในฉบับจริง)

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(พรอมเซนตชอื่
รับรองสําเนา)
(พรอมเซนตชอื่
รับรองสําเนา)

-

0

1

ฉบับ

(พรอมเซนตชอื่
รับรองสําเนา)
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ที่

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
วัดที่ขออนุญาต
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
โรงงาน หรือ
"หนังสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจ"

-

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(พรอมเซนตชอื่
รับรองสําเนา)

16. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานกลางชัง่ ตวงวัด กรมการคาภายใน อาคารปฏิบัติการวิเคราะห ชั้น2 ถ.นนทบุรี
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 (โทร. 02-547-4354 Fax. 02-547-4352) www.cbwmthai.org
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับเรื่องรองเรียน กรมการคาภายใน อาคาร 2 ชั้น 3 ถ.นนทบุรี อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี
11000
หมายเหตุ 3) ชองทางการรองเรียน Call Center กรมการคาภายใน เบอรโทร 1569
หมายเหตุ 4) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับเรื่องรองเรียนตาม พรบ.อํานวยความสะดวก www.dit.go.th
หมายเหตุ 18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
คํารอง ชว.1
-
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

20/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
น.ส.ณมน ชาลสิทธิ์
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

