
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนมุตัหิลกักำรเพือ่ขอคนือำกรตำมมำตรำ 29 กรณีขอเปลีย่นรหสั

ผูน้ ำของเขำ้ (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ขอ้ 1 เพือ่ใหก้ารด าเนนิการดา้นการคนือากรตามมาตรา 29 เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นมาตรฐานเดยีวกนัภายใต ้

กลุม่อตุสาหกรรมหนึง่ๆ หากพบวา่การก าหนดรหัสผูน้ าของเขา้ไม่สอดคลอ้งกับผลติภัณฑท์ีผู่ป้ระกอบการไดรั้บอนุมัตใิหใ้ชส้ทิธิ

ประโยชน์ทางภาษีอากรดา้นการขอคนือากรตามมาตรา 29 ผูน้ าของเขา้ควรแจง้ความไม่สอดคลอ้ง และปรับปรุงขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง

ตามหลกัเกณฑก์ารจ าแนกประเภทพกิดัแหง่พระราชก าหนดอัตราอากรศลุกากร พ.ศ. 2530 

ขอ้ 2 การยืน่ค ารอ้ง ผูท้ีม่คีวามประสงคจ์ะขออนุมัตหิลักการเพือ่ขอคนือากรตามมาตรา 29 กรณีขอเปลีย่นรหัสผูน้ าของ

เขา้ สามารถยืน่ค ารอ้งขอไดต้ามแนบทา้ยประกาศกรมฯ ณ ฝ่ายคนือากรทีรั่บผดิชอบผลติภัณฑส์ง่ออกของผูท้ีจ่ะขอคนือากร

ตามมาตรา 29 สว่นคนือากรเพือ่การสง่ออก กองสทิธปิระโยชนท์างภาษีอากร พรอ้มเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอ้ 3 การรับค ารอ้ง พนักงานศลุกากรผูม้หีนา้ทีรั่บค ารอ้งจะตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของค าขอและเอกสาร

หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง พนักงานศลุกากรจะรับค ารอ้ง พรอ้มระบ ุวนั เดอืน ปี และบนัทกึขอ้มลูเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอร ์

ขอ้ 4 การพจิารณา พนักงานศลุกากรผูพ้จิารณาจะตรวจสอบขอ้มลูค าขอ รายละเอยีดของเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้มลู

การอนุมัตหิลกัการเดมิ เมือ่เรยีบรอ้ยแลว้จะก าหนดรหัสผูน้ าของเขา้ใหม ่และน าเสนอผูม้อี านาจอนุมัตเิพือ่พจิารณา พรอ้มทัง้

จัดท าหนังสอืแจง้ผลการอนุมัตใิหผู้น้ าของเขา้ทราบ 

 

หมายเหต ุ

1. ผลติภัณฑส์ง่ออกตามพกิดัศลุกากรตอนที ่1-24 ยืน่เอกสารทีฝ่่ายคนือากรที ่6 ชัน้ 5 

2. ผลติภัณฑส์ง่ออกตามพกิดัศลุกากรตอนที ่25-40 ยืน่เอกสารทีฝ่่ายคนือากรที ่4 ชัน้ 5 

3. ผลติภัณฑส์ง่ออกตามพกิดัศลุกากรตอนที ่41-63 ยืน่เอกสารทีฝ่่ายคนือากรที ่1 ชัน้ 3 

4. ผลติภัณฑส์ง่ออกตามพกิดัศลุกากรตอนที ่84 และ 85 ยืน่เอกสารทีฝ่่ายคนือากรที ่3 ชัน้ 3 

5. ผลติภัณฑส์ง่ออกตามพกิดัศลุกากรตอนที ่64-83 และ 93-97 ยืน่เอกสารทีฝ่่ายคนือากรที ่2 ชัน้ 3 

6. ผลติภัณฑส์ง่ออกตามพกิดัศลุกากรตอนที ่86-92 ยืน่เอกสารทีฝ่่ายคนือากรที ่5 ชัน้ 3 

 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
ฝ่ายคนือากรที ่1 -6 สว่นคนือากรเพือ่การสง่ออก กองสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศลุกากร ถนนสนุทรโกษา คลองเตย 
กทม. 10110 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

- ตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของค าขอและเอกสารหลกัฐาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

- รับเอกสารการยืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ (กรณีตรวจสอบแลว้พบวา่ค าขอและเอกสาร
หลกัฐานครบถว้นถูกตอ้ง 
พนักงานศลุกากรจะลงรับค าขอเพือ่ด าเนนิการในขัน้ที ่2 ตอ่ไป))  

45 นาท ี จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

2) กำรพจิำรณำ 

- ตรวจสอบแฟ้มอนุมัตหิลักการของผูย้ืน่ค าขอ 

- พจิารณาค าขอและเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
(หมายเหต:ุ (กรณีเนือ้หาทีป่รากฏในค าขอและเอกสารหลกัฐาน
ไมช่ดัเจน พนักงานศลุกากรอาจแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอชีแ้จง
รายละเอยีดเพิม่เตมิ))  

3.5 ชัว่โมง จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) กำรพจิำรณำ 

- ผูม้อี านาจพจิารณาค าขอ 
- ลงนามในหนังสอืแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

60 นาท ี จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

- แจง้ผลการพจิารณาและออกเลขทีห่นังสอืผา่นทางระบบสาร

บรรณอเิล็กทรอนกิส ์
(หมายเหต:ุ -)  

45 นาท ี จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 

 

 

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 
- สามารถเลอืกใชเ้อกสารอย่างใดอยา่งหนึง่ในขอ้ 2 และ 3 แทนได)้ 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ใบอนุญำตขบัขีร่ถยนต ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมการขนสง่ทางบก 

3) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

ค ำขอเปลีย่นแปลงรหสัผูน้ ำของเขำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่รับรองโดยผูม้ี
อ านาจกระท าการ) 

- 

5) 

 

หนงัสอืรบัรองของกระทรวงพำณชิยท์ีแ่สดงกำรจดทะเบยีนเป็น

นติบิุคคล วตัถปุระสงค ์ผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทน ทุนจดทะเบยีน 
และทีต่ ัง้สถำนประกอบกำร 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ออกใหไ้วไ้มเ่กนิ 6 เดอืน นับแตว่นัยืน่ค าขอ เจา้พนักงาน

ศลุกากรจะท าส าเนาเอกสาร โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการลง
ลายมอืชือ่พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6) 
 

ใบรบัแจง้กำรประกอบกจิกำรโรงงำน (ร.ง.2) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง โดยประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี และ
ลงลายมอืชือ่รับรองโดยผูม้อี านาจกระท าการ) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

7) 

 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (ร.ง.4) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง โดยประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี และ
ลงลายมอืชือ่รับรองโดยผูม้อี านาจกระท าการ) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

8) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรประกอบกจิกำร 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง โดยประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี และ
ลงลายมอืชือ่รับรองโดยผูม้อี านาจกระท าการ) 

 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

9) 

 

หนงัสอืสญัญำเช่ำ/วำ่จำ้ง/ซือ้ขำย 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. กรณีผูย้ืน่ค าขอไมม่โีรงงานเป็นของตนเอง 
2. รับรองส าเนาถกูตอ้ง โดย 

ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่รับรองโดยผูม้อี านาจ
กระท าการ) 

- 

10) 

 

ใบรบัแจง้กำรประกอบกจิกำรโรงงำน (ร.ง.2) ของผูใ้หเ้ชำ่/ผูร้บั

จำ้ง/ผูซ้ือ้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. กรณีผูย้ืน่ค าขอไมม่โีรงงานเป็นของตนเอง 
2. รับรองส าเนาถกูตอ้ง โดย 

ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่รับรองโดยผูม้อี านาจ
กระท าการ) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

11) 

 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (ร.ง.4) ของผูใ้หเ้ชำ่/ผูร้บัจำ้ง/

ผูซ้ือ้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. กรณีผูย้ืน่ค าขอไมม่โีรงงานเป็นของตนเอง 

2. รับรองส าเนาถกูตอ้ง โดย 

ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่รับรองโดยผูม้อี านาจ
กระท าการ) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

12) 
 

หนงัสอืรบัรองกำรประกอบกจิกำรของผูใ้หเ้ชำ่/ผูร้บัจำ้ง/ผูซ้ือ้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. กรณีผูย้ืน่ค าขอไมม่โีรงงานเป็นของตนเอง 
2. รับรองส าเนาถกูตอ้ง โดย 

ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่รับรองโดยผูม้อี านาจ
กระท าการ) 

- 

13) 

 

เอกสำรแสดงขอ้มูลเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธขิอคนื

อำกรตำมมำตรำ 29 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่รับรองโดย
ผูม้อี านาจกระท าการ 

 2. กรณีเป็นภาษาตา่งประเทศ ตอ้งมคี าแปลเป็นภาษาไทยหรอื
ภาษาองักฤษ โดยเอกสารทกุหนา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี และ

ลงลายมอืชือ่รับรองโดยผูม้อี านาจกระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ 
(ถา้ม)ี ) 

- 

14) 

 

หนงัสอือนุมตัหิลกักำรเป็นผูม้สีทิธขิอคนือำกรตำมมำตรำ 29 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง โดยประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี และ

ลงลายมอืชือ่รับรองโดยผูม้อี านาจกระท าการ) 

กรมศลุกากร 

 
 

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))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 01/03/2563 

http://www.info.go.th/

