
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนมุตัสิตูรกำรผลติเพือ่ขอคนือำกรตำมมำตรำ 29 กรณีขอตอ่

อำยสุตูรกำรผลติ (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. สตูรการผลติมอีาย ุ5 ปี นับแตว่นัทีก่ าหนดใหต้ดับัญชวีัตถดุบิ หากผูน้ าของเขา้ประสงคจ์ะใชส้ตูรการผลติเดมิจะตอ้ง

ยืน่ค ารอ้งขอตอ่อายุสตูรการผลติตอ่หน่วยงานพจิารณาสตูรการผลติ สว่นคนือากรเพือ่การสง่ออก กองสทิธปิระโยชนท์างภาษี

อากร กอ่นวนัทีส่ตูรการผลติหมดอายุ แตห่ากขอตอ่อายสุตูรการผลติภายหลงัสูตรการผลติหมดอายุไมเ่กนิ 1 ปี กรมศลุกากรจะ

พจิารณาความผดิ โดยปรับสตูรการผลติละ 1,000 บาท และใหต้อ่อายุสตูรการผลติได ้

2. สตูรการผลติทีไ่มม่กีารตอ่อายหุลงัจากหมดอายเุกนิกวา่ 1 ปี กรมศลุกากรจะถอืวา่เป็นสตูรการผลติทีผู่น้ าของเขา้ไม่

ประสงคจ์ะใช ้และจะยกเลกิสตูรการผลตินัน้ 

 

หมายเหต ุ: 

ผูน้ าของเขา้สามารถยืน่เอกสารทีฝ่่ายตา่ง ๆ ดงันี้ 

1. ผูน้ าของเขา้รหัสขึน้ตน้ดว้ย 01-04 ยืน่ทีฝ่่ายคนือากรที ่6 

2. ผูน้ าของเขา้รหัสขึน้ตน้ดว้ย 05-07 ยืน่ทีฝ่่ายคนือากรที ่4 

3. ผูน้ าของเขา้รหัสขึน้ตน้ดว้ย 08-11 ยืน่ทีฝ่่ายคนือากรที ่1 

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

5. ผูน้ าของเขา้รหัสขึน้ตน้ดว้ย 16 ยืน่ทีฝ่่ายคนือากรที ่3 

6. ผูน้ าของเขา้รหัสขึน้ตน้ดว้ย 17-18 ยืน่ทีฝ่่ายคนือากรที ่5 

  
 

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 : 15 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
- ตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของค าขอ 

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

0.5 วนัท าการ จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

2) กำรพจิำรณำ 

- พจิารณาค าขอและเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

- บนัทกึขอ้มลูเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอร ์
(หมายเหต:ุ (กรณีขอตอ่อายหุลงัจากสตูรการผลติหมดอายุไม่
เกนิ 1 ปี พนักงานศลุกากรจะพจิารณาเป็นความผดิ โดยปรับสตูร
การผลติละ 1,000 บาท (กระบวนงานนีจ้ าเป็นตอ้งใหผู้น้ าของ
เขา้ช าระคา่ปรับใหค้รบถว้นกอ่นจงึจะตอ่อายุสตูรการผลติได)้))  

11 วนัท าการ จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 

 

3) กำรพจิำรณำ 
- ผูม้อี านาจพจิารณาค าขอและเอกสารหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ลงนามในหนังสอืแจง้ผลการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัท าการ จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

แจง้ผลการพจิารณาและออกเลขทีห่นังสอืผา่นระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิส ์

(หมายเหต:ุ -)  

0.5 วนัท าการ 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) 

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) 
 

ค ำขอทีร่ะบุเลขทีส่ตูรกำรผลติทีป่ระสงคจ์ะตอ่อำยุ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี และลงลายมอืชือ่รับรองโดยผูม้ี
อ านาจกระท าการ) 

- 

 

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/

