
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนมุตัสิตูรกำรผลติเพือ่ขอคนือำกรตำมมำตรำ 29 กรณีขออนมุตั ิ

สตูรกำรผลติส ำหรบัผลติภณัฑช์นดิใหม ่หรอืกรณีขอเพิม่เตมิชือ่ผลติภณัฑใ์นสตูรกำรผลติ 

ทีไ่ดร้บัอนมุตัแิลว้  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

ผูน้ าของเขา้ทีไ่ดรั้บอนุมัตหิลกัการเพือ่ขอคนือากรตามมาตรา 29 ตอ้งยืน่สตูรการผลติกอ่นผ่านพธิกีารศลุกากรหรอืสง่ขอ้มูล 

ใบขนสนิคา้ขาออก หรอืทนัททีีไ่ดรั้บอนุมัตใินหลักการ ตอ่หน่วยงานพจิารณาสตูรการผลติ สว่นคนือากรเพือ่การสง่ออก  

สงักัดส านักสทิธปิระโยชนท์างภาษีอากร หากมไิดย้ืน่สตูรการผลติกอ่นการสง่ออกจะเป็นการปฏบิตัผิดิพธิกีาร จะตอ้งถูกปรับ 

ฐานผดิพธิกีาร ซึง่สตูรการผลติในทีน่ี ้หมายถงึ ปรมิาณของวตัถดุบิตา่งๆ (รวมถงึสว่นสญูเสยี) ทีใ่ชใ้นการผลติ ผสม ประกอบ 

บรรจหุรอืด าเนนิการดว้ยวธิอีืน่ใด เป็นผลติภัณฑแ์ตล่ะชนดิ 

 

หลกัส ำคญัทีผู่ป้ระสงคจ์ะใชส้ทิธขิอคนือำกรตำมมำตรำ 29 พงึทรำบมดีงันี ้

 

1) ผูน้ าของเขา้ตอ้งยืน่สตูรการผลติตามแบบแสดงสตูรการผลติ (กศก.96) ตอ่หน่วยงานพจิารณาสตูรการผลติเพือ่น าเลขที ่

สตูรการผลติไประบใุนใบขนสนิคา้ขาออกหรอืในตารางโอนสทิธิ ์(กรณีผูส้ง่ของออกไมใ่ชผู่น้ าของเขา้) โดยรายละเอยีด 

ของสตูรการผลติมดีงันี้ 

 

ก. ชือ่ผลติภัณฑแ์ละหน่วยผลติภัณฑท์ีส่ง่ออก หมายถงึ ชือ่และรายละเอยีดของผลติภัณฑ ์รวมทัง้หน่วยของผลติภัณฑท์ีร่ะบ ุ

ในใบขนสนิคา้ขาออก โดยตอ้งระบขุนาดบรรจหุรอืลักษณะหบีหอ่ใหช้ดัเจน เชน่ C62 หรอื SET เป็นตน้ 

 

ข. ชือ่วตัถดุบิ หน่วยนับ หมายถงึ ชือ่และรายละเอยีดของวตัถดุบิทีน่ าเขา้ตามใบขนสนิคา้ขาเขา้เพือ่น าไปผลติเป็นสนิคา้ 

ทีส่ง่ออก หน่วยนับของวัตถดุบิตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานทีรั่บรองโดยองคก์ารสหประชาชาต ิ(UN) เพือ่ใหใ้ชส้ าหรับการบรหิาร

การคา้และการขนสง่ กรณีการน าของเขา้มาเป็นมว้น เชน่ ผา้ผนื พลาสตกิ ตอ้งระบคุวามกวา้งและความยาวใหช้ดัเจน หรอืกรณี

น าเขา้เหล็กไมว่า่จะเป็นเหล็กแผน่ หรอืเหล็กทอ่น ตอ้งระบคุวามหนา เกรด ความกวา้ง และความยาว นอกเหนอืจากการระบุ 

แตเ่พยีงน ้าหนัก ประการส าคัญ คอื ชือ่และหน่วยนับของวตัถุดบิควรสอดคลอ้งกบัชือ่ทีป่รากฏในกระบวนการผลติ ผสม ประกอบ 

บรรจ ุหรอืด าเนนิการดว้ยวธิอีืน่ใดภายในโรงงานดว้ย 

 

ค. ปรมิาณการใชว้ตัถดุบิ ตอ้งเป็นไปตามสดัสว่น สว่นผสม หรอืปรมิาณการใชจ้รงิรวมสว่นสญูเสยี (ถา้ม)ี กรณีมสีว่นสญูเสยี 

ใหน้ ารายงานการผลติโดยเฉลีย่แนบดว้ย 

 

2) สตูรการผลติตามมาตรา 29 ทีก่รมศลุกากรอนุมัตแิลว้จะมอีาย ุ5 ปีนับแตว่นัทีก่ าหนดใหใ้ชต้ดับัญชวีัตถดุบิ 

 

 

หมำยเหต ุ: 

 

ผูน้ าเขา้สามารถยืน่เอกสารทีฝ่่ายตา่ง ๆ ดงันี้ 

 

1. ผูน้ าเขา้รหัสขึน้ตน้ดว้ย 01-04 ยืน่ทีฝ่่ายคนือากรที ่6 

 

2. ผูน้ าเขา้รหัสขึน้ตน้ดว้ย 05-07 ยืน่ทีฝ่่ายคนือากรที ่4 

 

3. ผูน้ าเขา้รหัสขึน้ตน้ดว้ย 08-11 ยืน่ทีฝ่่ายคนือากรที ่1 

 

4. ผูน้ าเขา้รหัสขึน้ตน้ดว้ย 12-15 และ 19-21 ยืน่ทีฝ่่ายคนือากรที ่2 

 

5. ผูน้ าเขา้รหัสขึน้ตน้ดว้ย 16 ยืน่ทีฝ่่ายคนือากรที ่3 

 

6. ผูน้ าเขา้รหัสขึน้ตน้ดว้ย 17-18 ยืน่ทีฝ่ายคนือากรที ่5 
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ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ใหบ้รกิาร    ฝ่ายคนือากรที ่1 -6 สว่นคนือากรเพือ่การสง่ออก 
ส านักสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากร 
อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา กรมศลุกากร  
ถนนสนุทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110  

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ  
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

- ตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของค าขอและเอกสารหลกัฐาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ลงรับค าขอและบนัทกึขอ้มลูเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอร ์

เพือ่ออกเลขทีส่ตูรการผลติให ้
 

(หมายเหต:ุ (กรณีตรวจสอบแลว้พบวา่ค าขอและเอกสาร
หลกัฐานครบถว้นถูกตอ้ง เจา้หนา้ทีจ่ะลงรับค าขอเพือ่ด าเนนิการ
ในขัน้ที ่2 ตอ่ไป))  

0.5 วนัท าการ กรมศลุกากร 

 

2) กำรพจิำรณำ 
- พจิารณาค าขอและเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

- บนัทกึขอ้มลูเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอร ์

 
(หมายเหต:ุ (กรณีเนือ้หาทีป่รากฏในค าขอและเอกสารหลกัฐาน
ไมช่ดัเจน พนักงานศลุกากรอาจแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอชีแ้จง
รายละเอยีดเพิม่เตมิ หรอืเขา้ตรวจสอบโรงงานทีท่ าการผลติ))  

11 วนัท าการ กรมศลุกากร 
 

3) กำรพจิำรณำ 

- ผูอ้ านาจพจิารณาค าขอและเอกสารหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
- บนัทกึขอ้มลูในระบบคอมพวิเตอรข์องศลุกากร และลงนาม 

ในหนังสอืแจง้ผลการพจิารณา 
 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัท าการ กรมศลุกากร 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
แจง้ผลการพจิารณาและออกเลขทีห่นังสอืผา่นทางระบบ 

สารบรรณอเิลคทรอนกิส ์
(หมายเหต:ุ -)  
 

0.5 วนัท าการ 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 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

3) 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เลอืกใชเ้อกสารยนืยันตวัตนอยา่งใดอย่างหนึง่) 

- 

4) 

 

แบบแสดงสตูรกำรผลติเพือ่ขอคนือำกรตำมมำตรำ 29  

แหง่ พระรำชบญัญตัศิลุกำกร พ.ศ.2560 (กศก.96) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่รับรอง 
โดยผูม้อี านาจกระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ (ถา้ม)ี) 

กรมศลุกากร 

5) 
 

หนงัสอือนุมตัหิลกักำรใหผู้น้ ำของเขำ้มสีทิธขิอคนือำกร 
ตำมมำตรำ 29 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่รับรอง 

โดยผูม้อี านาจกระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ (ถา้ม)ี) 

กรมศลุกากร 

6) 
 

ภำพถำ่ยผลติภณัฑ ์
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่รับรอง 

โดยผูม้อี านาจกระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ (ถา้ม)ี) 

- 

7) 
 

เอกสำรแสดงรำยละเอยีดเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์เชน่  แคตำล็อก 
(Catalogue) และขอ้ก ำหนดทำงเทคนคิหรอืขอ้ก ำหนดคณุ

ลกัษณะเฉพำะ (Specification) เป็นตน้ หรอืรูปรำ่งของชิน้สว่น
ตำ่งๆ และควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งชิน้สว่นตำ่งๆ หรอืกำรประกอบ 

เชน่ แบบ (Pattern) แบบโดยละเอยีด (Detail Drawing)  

แบบกำรประกอบ (Assembly Drawing) ภำพประกอบ 
(Illustration) และแผนงำนตดั (Cutting Plan) เป็นตน้ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- ประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่รับรอง 

โดยผูม้อี านาจกระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ (ถา้ม)ี 
- กรณีเป็นภาษาตา่งประเทศ ตอ้งมคี าแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบนั 

การแปลทีเ่ชือ่ถอืได)้ 

- 

8) 

 

เอกสำรแสดงรำยชือ่ชิน้สว่นและวสัด ุเช่น สว่นผสม (Ingredient) 

รำยกำรวตัถุดบิทีใ่ชใ้นกำรผลติ (Bill of Material หรอื BOM) 

และบญัชชีิน้สว่น (Part List) เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- ประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่รับรอง 

โดยผูม้อี านาจกระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ (ถา้ม)ี 

- กรณีเป็นภาษาตา่งประเทศ ตอ้งมคี าแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบนั 
การแปลทีเ่ชือ่ถอืได)้ 

- 

9) 
 

เอกสำรแสดงข ัน้ตอนกำรน ำวตัถุดบิไปผำ่นกรรมวธิ ีเช่น แผนผงั
แสดงกระบวนกำรผลติ (Process) และใบส ัง่งำน (Worksheet 

หรอื Work Instruction) เป็นตน้ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- ประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่รับรอง 
โดยผูม้อี านาจกระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ (ถา้ม)ี 

- กรณีเป็นภาษาตา่งประเทศ ตอ้งมคี าแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบนั 

การแปลทีเ่ชือ่ถอืได)้ 
 

- 



- 4 - 
 
ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

10) 
 

สือ่อเิล็กทรอนกิสท์ีบ่รรจขุอ้มูลเกีย่วกบัสูตรกำรผลติตำมรูปแบบ 
ทีก่รมศุลกำกรก ำหนด 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองขอ้มูลกำรผลติของผูผ้ลติซึง่ไดน้ ำวตัถดุบิ 
ของผูน้ ำของเขำ้ไปผำ่นกรรมวธิตีำ่งๆ เพือ่ผลติเป็นผลติภณัฑ  ์

ตำมสตูรกำรผลติ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูน้ าของเขา้ไม่ไดด้ าเนนิการผลติ ผสม ประกอบ 
บรรจ ุหรอืด าเนนิการดว้ยวธิอีืน่ใดดว้ยตนเอง 

- ประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่รับรองโดยผูม้อี านาจ
กระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ (ถา้ม)ี ทีเ่ป็นผูใ้หเ้ชา่/ผูรั้บจา้ง/ 

ผูซ้ือ้) 

- 

12) 
 

ภำพถำ่ยผลติภณัฑใ์นนำมผูผ้ลติ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูน้ าของเขา้ไม่ไดด้ าเนนิการผลติ ผสม ประกอบ 
บรรจหุรอืด าเนนิการดว้ยวธิอีืน่ใดดว้ยตนเอง 

- ประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่รับรองโดยผูม้อี านาจ
กระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ (ถา้ม)ี) 

- 

13) 

 

เอกสำรแสดงรำยละเอยีดเกีย่วกบัผลติภณัฑใ์นนำมผูผ้ลติ เชน่ 

แคตำล็อก (Catalogue) และขอ้ก ำหนดทำงเทคนคิหรอื
ขอ้ก ำหนดคุณลกัษณะเฉพำะ (Specification) เป็นตน้ หรอื

รูปรำ่งของชิน้สว่นตำ่งๆ และควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งชิน้สว่นตำ่งๆ 
หรอืกำรประกอบ เชน่ แบบ (Pattern) แบบโดยละเอยีด (Detail 

Drawing) แบบกำรประกอบ (Assembly Drawing) 

ภำพประกอบ (Illustration) และแผนงำนตดั (Cutting Plan) 
เป็นตน้ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูน้ าของเขา้ไม่ไดด้ าเนนิการผลติ ผสม ประกอบ 

บรรจ ุหรอืด าเนนิการดว้ยวธิอีืน่ใดดว้ยตนเอง 
- ประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่รับรองโดยผูม้อี านาจ

กระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ (ถา้ม)ี) 

- 

14) 

 

เอกสำรแสดงรำยชือ่ชิน้สว่นและวสัดใุนนำมผูผ้ลติ เช่น สว่นผสม 

(Ingredient) รำยกำรวตัถุดบิทีใ่ชใ้นกำรผลติ (Bill of Material 

หรอื BOM) และบญัชชีิน้สว่น (Part List) เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูน้ าของเขา้ไม่ไดด้ าเนนิการผลติ ผสม ประกอบ 

บรรจ ุหรอืด าเนนิการดว้ยวธิอีืน่ใดดว้ยตนเอง 

- ประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่รับรองโดยผูม้อี านาจ
กระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ (ถา้ม)ี) 

- 

15) 

 

เอกสำรแสดงข ัน้ตอนกำรน ำวตัถุดบิไปผำ่นกรรมวธิใีนนำมผูผ้ลติ 

เชน่ แผนผงัแสดงกระบวนกำรผลติ (Process) และใบส ัง่งำน 
(Worksheet หรอื Work Instruction)  เป็นตน้ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูน้ าของเขา้ไม่ไดด้ าเนนิการผลติ ผสม ประกอบ 
บรรจ ุหรอืด าเนนิการดว้ยวธิอีืน่ใดดว้ยตนเอง 

- ประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่รับรองโดยผูม้อี านาจ

กระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ (ถา้ม)ี) 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

16) 
 

ตวัอยำ่งผลติภณัฑ ์
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีเอกสารขา้งตน้ไมส่ามารถแสดงรายละเอยีด 

ไดอ้ยา่งชดัเจน) 

- 

17) 
 

ภำพถำ่ยวตัถดุบิทีถู่กน ำไปผำ่นกรรมวธิ ี
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีเอกสารไมส่ามารถแสดงรายละเอยีดไดอ้ยา่งชดัเจน) 

- 

18) 

 

ตวัอยำ่งวตัถุดบิทีถู่กน ำไปผำ่นกรรมวธิ ี

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีเอกสารไมส่ามารถแสดงรายละเอยีดไดอ้ยา่งชดัเจน) 

- 

19) 
 

เอกสำรอธบิำยคณุลกัษณะของวตัถดุบิ เชน่ แคตำล็อก 
(Catalogue) ขอ้ก ำหนดทำงเทคนคิหรอืขอ้ก ำหนดคณุ

ลกัษณะเฉพำะ (Specification) และใบรบัรองจำกส ำนกังำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีเอกสารไมส่ามารถแสดงรายละเอยีดไดอ้ยา่งชดัเจน) 

 

- 

20) 
 

รำยงำนกำรผลติในแตล่ะข ัน้ตอนของกำรผำ่นกรรมวธิ ี
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีขอสว่นสญูเสยี) 

 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

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))  
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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 

#ส านกังานศลุกากรภาคท่ี3 

#ศภ3 

http://www.info.go.th/
http://bureau3.customs.go.th/
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ : กำรขออนมุตัสิตูรกำรผลติเพือ่ขอคนือำกรตำมมำตรำ 29  

กรณีขออนมุตัสิตูรกำรผลติส ำหรบัผลติภณัฑช์นดิใหม ่หรอืกรณีขอเพิม่เตมิชือ่ผลติภณัฑ ์

ในสตูรกำรผลติทีไ่ดร้บัอนมุตัแิลว้  
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 

 

แบบแสดงสตูรกำรผลติเพือ่ขอคนือำกร 

ตำมมำตรำ 29 แหง่ พระรำชบญัญตัศิุลกำกร 

พ.ศ.2560 (กศก.96) 
 

1 1 (ประทับตรานติบิคุคล  

(ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่

รับรองโดยผูม้อี านาจ 
กระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บ 

มอบอ านาจ (ถา้ม)ี) 

 

5 
 

หนงัสอือนุมตัหิลกักำรใหผู้น้ ำของเขำ้มสีทิธ ิ
ขอคนือำกรตำมมำตรำ 29 

 

0 1 (ประทับตรานติบิคุคล  
(ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่

รับรองโดยผูม้อี านาจ 
กระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บ

มอบอ านาจ (ถา้ม)ี) 

 

6 
 

ภำพถำ่ยผลติภณัฑ ์
 

0 1 (ประทับตรานติบิคุคล  
(ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่

รับรองโดยผูม้อี านาจ 
กระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บ

มอบอ านาจ (ถา้ม)ี) 

 

7 
 

เอกสำรแสดงรำยละเอยีดเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์เชน่  
แคตำล็อก (Catalogue) และขอ้ก ำหนดทำง

เทคนคิหรอืขอ้ก ำหนดคุณลกัษณะเฉพำะ 

(Specification) เป็นตน้ หรอืรูปรำ่งของชิน้สว่น
ตำ่งๆ และควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งชิน้สว่นตำ่งๆ หรอื

กำรประกอบ เช่น แบบ (Pattern) แบบโดยละเอยีด 
(Detail Drawing) แบบกำรประกอบ (Assembly 

Drawing) ภำพประกอบ (Illustration) และ
แผนงำนตดั (Cutting Plan) เป็นตน้ 

 

0 1 (- ประทับตรานติบิคุคล  
(ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่

รับรองโดยผูม้อี านาจ 

กระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บ
มอบอ านาจ (ถา้ม)ี 

- กรณีเป็น
ภาษาตา่งประเทศ ตอ้งม ี

ค าแปลเป็นภาษาไทย 
จากสถาบนัการแปล 

ทีเ่ชือ่ถอืได)้ 

 

8 
 

เอกสำรแสดงรำยชือ่ชิน้สว่นและวสัด ุเช่น สว่นผสม 
(Ingredient) รำยกำรวตัถุดบิทีใ่ชใ้นกำรผลติ 

(Bill of Material หรอื BOM) และบญัชชีิน้สว่น 

(Part List) เป็นตน้ 
 

0 1 (- ประทับตรานติบิคุคล  
(ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่

รับรองโดยผูม้อี านาจ 

กระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บ
มอบอ านาจ (ถา้ม)ี 

- กรณีเป็น
ภาษาตา่งประเทศ ตอ้งม ี

ค าแปลเป็นภาษาไทย 

จากสถาบนัการแปล 
ทีเ่ชือ่ถอืได)้ 
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 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

9 
 

เอกสำรแสดงข ัน้ตอนกำรน ำวตัถุดบิไปผำ่นกรรมวธิ ี
เชน่ แผนผงัแสดงกระบวนกำรผลติ (Process) 

และใบส ัง่งำน (Worksheet หรอื Work 
Instruction) เป็นตน้ 

 

0 1 (- ประทับตรานติบิคุคล  
(ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่

รับรองโดยผูม้อี านาจ 
กระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บ

มอบอ านาจ (ถา้ม)ี 

- กรณีเป็น
ภาษาตา่งประเทศ ตอ้งม ี

ค าแปลเป็นภาษาไทย 
จากสถาบนัการแปล 

ทีเ่ชือ่ถอืได)้ 

 

 

10 

 

สือ่อเิล็กทรอนกิสท์ีบ่รรจขุอ้มูลเกีย่วกบั 

สตูรกำรผลติตำมรูปแบบทีก่รมศลุกำกรก ำหนด 
 

0 1 - 
 

11 

 

หนงัสอืรบัรองขอ้มูลกำรผลติของผูผ้ลติ 

ซึง่ไดน้ ำวตัถดุบิของผูน้ ำของเขำ้ไปผำ่นกรรมวธิ ี
ตำ่งๆ เพือ่ผลติเป็นผลติภณัฑต์ำมสูตรกำรผลติ 

 

0 1 (- กรณีผูน้ าของเขา้ไม่ได ้

ด าเนนิการผลติ ผสม 
ประกอบ บรรจ ุหรอื

ด าเนนิการดว้ยวธิอีืน่ใด 

ดว้ยตนเอง 
- ประทบัตรานติบิคุคล  

(ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่
รับรองโดยผูม้อี านาจกระท า

การหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบ

อ านาจ (ถา้ม)ี ทีเ่ป็น 
ผูใ้หเ้ชา่/ผูรั้บจา้ง/ผูซ้ือ้) 

 

 

12 

 

ภำพถำ่ยผลติภณัฑใ์นนำมผูผ้ลติ 

 

0 1 (- กรณีผูน้ าของเขา้ 

ไมไ่ดด้ าเนนิการผลติ ผสม 

ประกอบ บรรจหุรอื
ด าเนนิการดว้ยวธิอีืน่ใด 

ดว้ยตนเอง 
- ประทบัตรานติบิคุคล  

(ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่

รับรองโดยผูม้อี านาจ 
กระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บ

มอบอ านาจ (ถา้ม)ี) 
 

 

13 

 

เอกสำรแสดงรำยละเอยีดเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์

ในนำมผูผ้ลติ เช่น แคตำล็อก (Catalogue) และ
ขอ้ก ำหนดทำงเทคนคิหรอืขอ้ก ำหนด 

คณุลกัษณะเฉพำะ (Specification) เป็นตน้ หรอื
รูปรำ่งของชิน้สว่นตำ่งๆ และควำมสมัพนัธร์ะหวำ่ง

ชิน้สว่นตำ่งๆ หรอืกำรประกอบ เชน่ แบบ 

(Pattern) แบบโดยละเอยีด (Detail Drawing) 
แบบกำรประกอบ (Assembly Drawing) 

ภำพประกอบ (Illustration) และแผนงำนตดั 
(Cutting Plan) เป็นตน้ 

 

0 1 (- กรณีผูน้ าของเขา้ 

ไมไ่ดด้ าเนนิการผลติ ผสม 
ประกอบ บรรจ ุหรอื

ด าเนนิการดว้ยวธิอีืน่ใด 
ดว้ยตนเอง 

- ประทบัตรานติบิคุคล  

(ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่
รับรองโดยผูม้อี านาจ 

กระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บ
มอบอ านาจ (ถา้ม)ี) 

 

14 
 

เอกสำรแสดงรำยชือ่ชิน้สว่นและวสัดใุนนำมผูผ้ลติ 
เชน่ สว่นผสม (Ingredient) รำยกำรวตัถดุบิทีใ่ช้

ในกำรผลติ (Bill of Material หรอื BOM) และ
บญัชชีิน้สว่น (Part List) เป็นตน้ 

 

0 1 (- กรณีผูน้ าของเขา้ 
ไมไ่ดด้ าเนนิการผลติ ผสม 

ประกอบ บรรจ ุหรอื
ด าเนนิการดว้ยวธิอีืน่ใด 

ดว้ยตนเอง 

- ประทบัตรานติบิคุคล  
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 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

(ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่
รับรองโดยผูม้อี านาจ 

กระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บ
มอบอ านาจ (ถา้ม)ี) 

15 

 

เอกสำรแสดงข ัน้ตอนกำรน ำวตัถุดบิไปผำ่นกรรมวธิี

ในนำมผูผ้ลติ เช่น แผนผงัแสดงกระบวนกำรผลติ 
(Process) และใบส ัง่งำน (Worksheet หรอื Work 

Instruction)  เป็นตน้ 

 

0 1 (- กรณีผูน้ าของเขา้ไม่ได ้

ด าเนนิการผลติ ผสม 
ประกอบ บรรจ ุหรอื

ด าเนนิการดว้ยวธิอีืน่ใด 

ดว้ยตนเอง 
- ประทบัตรานติบิคุคล  

(ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่
รับรองโดยผูม้อี านาจ 

กระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บ
มอบอ านาจ (ถา้ม)ี) 

 

16 

 

ตวัอยำ่งผลติภณัฑ ์

 

1 0 (กรณีเอกสารขา้งตน้ 

ไมส่ามารถแสดง
รายละเอยีด 

ไดอ้ยา่งชดัเจน) 

 

17 
 

ภำพถำ่ยวตัถดุบิทีถู่กน ำไปผำ่นกรรมวธิ ี
 

0 1 (กรณีเอกสารไมส่ามารถ
แสดงรายละเอยีดไดอ้ยา่ง

ชดัเจน) 

 

18 
 

ตวัอยำ่งวตัถุดบิทีถู่กน ำไปผำ่นกรรมวธิ ี
 

0 1 (กรณีเอกสารไมส่ามารถ
แสดงรายละเอยีด 

ไดอ้ยา่งชดัเจน) 

 

19 
 

เอกสำรอธบิำยคณุลกัษณะของวตัถดุบิ เชน่  
แคตำล็อก (Catalogue) ขอ้ก ำหนดทำงเทคนคิ

หรอืขอ้ก ำหนดคุณลกัษณะเฉพำะ (Specification) 
และใบรบัรองจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำ เป็นตน้ 

 

0 1 (กรณีเอกสารไมส่ามารถ
แสดงรายละเอยีด 

ไดอ้ยา่งชดัเจน) 

 

20 

 

รำยงำนกำรผลติในแตล่ะข ัน้ตอนของกำรผำ่น

กรรมวธิ ี
 

0 1 (กรณีขอสว่นสญูเสยี) 
 

 

แบบฟอรม์ค ำขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร เง ือ่นไข  

ไมพ่บแบบฟอรม์ค าขออนุญาต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


