
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรอนมุตัยิกเลกิสตูรกำรผลติส ำหรบัคลงัสนิคำ้ทณัฑบ์น 

ประเภทโรงผลติสนิคำ้ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

เมือ่ผูป้ระกอบการไดรั้บอนุมัตใิหจั้ดตัง้เป็นคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทโรงผลติแลว้ กอ่นการผา่นพธิกีารศลุกากรหรอืสง่ขอ้มลู 

ใบขนสนิคา้ขาออกทางอเิล็กทรอนกิสเ์พือ่สง่ของออกไปนอกราชอาณาจักร หรอืกอ่นการโอน หรอืจ าหน่ายออกจากคลงัสนิคา้

ทณัฑบ์น ผูป้ระกอบการจะตอ้งยืน่ค าขออนุมัตสิตูรการผลติส าหรับผลติภัณฑท์ีส่ง่ออกทีห่น่วยงานพจิารณาสตูรการผลติ  

สงักัดส านักสทิธปิระโยชนท์างภาษีอากร พจิารณาออกเลขทีส่ตูรการผลติเพือ่น าไปใชบ้นัทกึในใบขนสนิคา้ขาออก  

และตอ้งมาด าเนนิการพสิจูน์สตูรการผลติเพือ่เป็นเกณฑใ์นการค านวณปรมิาณวัตถดุบิทีใ่ชใ้นการผลติผลติภัณฑร์่วมกับ

เจา้หนา้ทีต่ามก าหนดเวลาทีนั่ดหมาย เพือ่น าสตูรการผลติทีไ่ดรั้บอนุมัตแิลว้ไปใชส้ าหรับตดับญัชวีัตถดุบิตอ่ไป 

 

หากมกีารเปลีย่นแปลงสตูรการผลติ ไมว่า่จะเป็นชนดิของผลติภัณฑท์ีจ่ะสง่ออก แบบหรอืขนาด ชือ่ผลติภัณฑท์ีส่ง่ออก 

ตลอดจนชนดิของวัตถดุบิ ชือ่วัตถดุบิหรอืปรมิาณการใชว้ตัถดุบิ แมจ้ะใชท้ดแทนกนัไดห้รอืคลา้ยคลงึกนั ผูป้ระกอบการ 

จะตอ้งยืน่ขอแกไ้ขเพิม่เตมิทกุครัง้โดยทนัท ี

 

การตดับญัชวีตัถดุบิใหนั้บตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บเลขทีส่ตูรการผลติ ในกรณีทีม่กีารขอแกไ้ขเพิม่เตมิสตูรการผลติ ใหต้ดับัญชวีัตถดุบิ

ตามวนัทีท่ีย่ ืน่ขอแกไ้ขเพิม่เตมิสตูรการผลตินัน้ ทัง้นี ้การขอแกไ้ขเพิม่เตมินัน้ตอ้งไมม่ผีลท าใหต้อ้งพจิารณาเป็นสตูรการผลติใหม่ 

 

ในกรณีทีม่เีหตอุนัสมควร กรมศลุกากรสามารถพจิารณาแกไ้ขปรมิาณวตัถดุบิทีใ่ชใ้นสตูรการผลติทีไ่ดรั้บอนุมัตแิลว้ได ้

 

ในกรณีทีม่กีารยกเลกิสตูรการผลติ ใหบ้รษัิทยกเลกิตามความประสงคไ์ดท้นัท ี

 

กรณีไดย้ืน่ตวัอย่างวตัถดุบิและตวัอยา่งผลติภัณฑเ์พือ่ประกอบการพจิารณาสตูรการผลติ เมือ่ไดท้ าการพสิจูน์และอนุมัติ 

สตูรการผลติแลว้ ใหผู้ป้ระกอบการขอรับคนืภายใน 15 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้การอนุมัตสิตูรการผลติ หากไมม่ารับคนื

ภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ฝ่ายตรวจสอบสตูรการผลติจะด าเนนิการตามทีเ่ห็นสมควรตอ่ไป 

 

หมำยเหตุ 

 

** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไม่อาจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลา 

ใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอ 

จะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

 

** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ 

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

** ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
ฝ่ายตรวจสอบสตูรการผลติ สว่นตรวจสอบคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น 
ส านักสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากร อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ 
พระชนมพรรษา กรมศลุกากร ถนนสนุทรโกษา แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กทม. 10110 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีผู่รั้บเรือ่ง ตรวจสอบค าขออนุมัตกิรณีขอยกเลกิ 

สตูรการผลติ พรอ้มรายการเอกสารหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้ง  
และลงทะเบยีนรับเรือ่ง 

(หมายเหต:ุ (- การนับระยะเวลาใหบ้รกิาร 1 วนัจะเริม่ 
เมือ่เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับเรือ่ง ภายหลงัตรวจสอบค าขอ 
และหลักฐานถกูตอ้งครบถว้นแลว้ 
- เอกสารตอ้งประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่
รับรองโดยผูม้อี านาจกระท าการในระบบทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ 
กบักรมศลุกากรหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และกรณี 
เป็นภาษาตา่งประเทศตอ้งมคี าแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบนั
การแปลทีเ่ช ือ่ถอืได)้)  

1 วนั กรมศลุกากร 
 

2) กำรพจิำรณำ 
.เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบพจิารณากรณีขอยกเลกิสตูรการผลติ  

ตามรายละเอยีดทีไ่ดย้ืน่ไว ้หากมคีวามจ าเป็นตอ้งไปตรวจสอบ

การผลติ ณ สถานประกอบการ ผูป้ระกอบการตอ้งรับเจา้หนา้ที่
ไปตรวจสอบตามวนัและเวลาทีนั่ดหมายโดยช าระคา่ธรรมเนยีม

ตามกฎกระทรวงการคลงั 
2. เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูกรณีขอยกเลกิสตูรการผลติในระบบ

คอมพวิเตอรพ์รอ้มจัดท ารายงานกรณีขอยกเลกิสตูรการผลติ 

 
(หมายเหต:ุ -)  

25 วนั กรมศลุกากร 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ผูม้อี านาจทีไ่ดรั้บมอบหมายพจิารณาและลงนามอนุมัต ิ

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร และแจง้ผลการพจิารณา 

 
(หมายเหต:ุ -)  

4 วนั กรมศลุกากร 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสาร โดยผูย้ืน่ค าขอ

ตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากรเทา่นัน้) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ใบอนุญำตขบัขีร่ถยนต ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เลอืกใชเ้อกสารยนืยันตวัตนอยา่งใดอย่างหนึง่) 

 

กรมการขนสง่ทางบก 

3) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เลอืกใชเ้อกสารยนืยันตวัตนอยา่งใดอย่างหนึง่) 

 

- 

4) 
 

หนงัสอืค ำขอยกเลกิสตูรกำรผลติ โดยระบุเหตผุลของกำรยกเลกิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เมือ่ลงเลขทีรั่บหนังสอืในฉบับจรงิและส าเนาแลว้ 

จะคนืส าเนาใหบ้รษัิทกลบัไป) 
 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

5) 
 

สตูรกำรผลติทีป่ระสงคจ์ะขอยกเลกิหรอืแจง้เลขทีสู่ตรกำรผลติที่
ประสงคข์อยกเลกิ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่เดนิทำงและคำ่ธรรมเนยีมประจ ำวนัส ำหรบัพนกังำนประจ ำกำร
นอกเขตทีท่ ำกำรศลุกำกรหรอืท ำกำรพเิศษ (คนละ) 

(หมายเหต:ุ (กรณีรับเจา้หนา้ที ่ไปตรวจสอบกรรมวธิกีารผลติสนิคา้  
เพือ่ประกอบการพจิารณารับรองสตูรการผลติ ณ สถานประกอบการ   
ตอ้งจัดเก็บคา่ธรรมเนยีมตามกฎกระทรวง ก าหนดคา่ธรรมเนยีม 
และยกเวน้คา่ธรรมเนยีมวา่ดว้ยศลุกากร พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่ 
13 พฤศจกิายน 2560))  

 คำ่ธรรมเนยีม 400 บาท 
  

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร 

(หมายเหต:ุ (- ตดิตอ่ดว้ยตนเองในวนัและเวลาราชการ ณ กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร 
เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
- โทรศพัทส์ายดว่นศลุกากร 1332 ในวนัและเวลาราชการ 
- โทรสาร หมายเลข 0 2667 6919 
- ไปรษณีย ์โดยท าเป็นหนังสอืสง่มาที ่กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

- จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(e-mail) ที ่ctc@customs.go.th))  
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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

ผูบ้นัทกึขอ้มลู: ทานตะวนั เทพบญุมา (สพศ. กมพ.) 

 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 13/05/2562 
 
 
 

 
 
 

http://bureau3.customs.go.th/ 

#กรมศลุกากร 
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ : กำรอนมุตัยิกเลกิสตูรกำรผลติส ำหรบัคลงัสนิคำ้ทณัฑบ์น 

ประเภทโรงผลติสนิคำ้ (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

เอกสำรประกอบกำรขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

1 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
 

1 0 (เจา้พนักงานศลุกากร 
จะถา่ยส าเนาเอกสาร  

โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง
ส าเนาโดยการเซ็นชือ่ 

ตอ่หนา้เจา้พนักงาน
ศลุกากรเทา่นัน้) 

 

2 

 

ใบอนุญำตขบัขีร่ถยนต ์

 

1 0 (เลอืกใชเ้อกสารยนืยัน

ตวัตนอยา่งใดอย่างหนึง่) 
 

3 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
 

1 0 (เลอืกใชเ้อกสารยนืยัน
ตวัตนอยา่งใดอย่างหนึง่) 

 
4 

 
หนงัสอืค ำขอยกเลกิสตูรกำรผลติ โดยระบุเหตผุล
ของกำรยกเลกิ 

 

1 1 (เมือ่ลงเลขทีรั่บหนังสอื 
ในฉบบัจรงิและส าเนาแลว้

จะคนืส าเนาใหบ้รษัิท

กลบัไป) 

 

5 

 

สตูรกำรผลติทีป่ระสงคจ์ะขอยกเลกิหรอืแจง้เลขที่

สตูรกำรผลติทีป่ระสงคข์อยกเลกิ 

 

0 1 - 
 

 

แบบฟอรม์ค ำขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร เง ือ่นไข  

ไมพ่บแบบฟอรม์ค าขออนุญาต 

 
 

 
 
 


