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สถานะการปรับปรุงแกไข 
เรื่อง การขอใบอนุญาตตั้ง โอน เลิก เพิกถอน ขอใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบน 

 

ปรับปรุง

คร้ังที่ วันที่ ลําดับ

ที่ สาระสําคัญทีแ่กไข เหตุผลประกอบ 

1 

 
 

20สิงหาคม 2553 1 คําจํากัดความ  แกไขจาก ใบอนุญาตตั้ง

คลังสินคาทัณฑบน  หมายถึง  เอกสารท่ี

แสดงวาผูประกอบอุตสาหกรรมรถยนตมี

หน า ท่ี ต องปฏิ บัติ ต ามพระราช บัญญัติ

สรรพสามิต พ.ศ.2527 และเปนเสมือน

หลักฐานยืนยันวาผูประกอบอุตสาหกรรม

รถยนตนั้นไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยภาษี

สรรพสามิตแลว  เปน  ใบอนุญาตต้ัง

คลังสินคาทัณฑบน  หมายถึง  เอกสารท่ี

แสดงวาผูประกอบอุตสาหกรรมมีหนาท่ีตอง

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ.2527 และเปนเสมือนหลักฐานยืนยันวา

ผูประกอบอุตสาหกรรมไดป ฏิ บัติตาม

กฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิตแลว  

เนื่องจากการขออนุญาตต้ังคลังสินคา

ฯ ไมไดมีเฉพาะสินคารถยนตเพียง

อยางเดียว  

  2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานขอ 5  แกไขใหสอดคลองกับแนวทางการ

ปฏิบัติและตามกฎหมายกําหนดใน

แตละกรณี 

  3 แกไขแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให

สอดคลองกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
แผนผังเดิมยังไมครอบคลุมทุก

ขั้นตอน และไมมีระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 
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1. วัตถุประสงค 

 

 เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบการเสียภาษีของสถานที่ท่ีใชสําหรับต้ังคลังสินคาทัณฑบน 

ตามมาตรา 10 ภายใตบังคับมาตรา 11 วรรคสอง และมาตรา 12 วรรคสอง ความรับผิดในอัน

จะตองเสียภาษี ในกรณีสินคาท่ีผลิตขึ้นในราชอาณาจักร (ก) ถาสินคาอยูในโรงอุตสาหกรรม ให

ถือวา ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลาท่ีนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม 

 

2.  ขอบเขต 
 

 ครอบคลุมการออกใบอนุญาตต้ัง โอน เลิก เพิกถอน ขอใบแทนใบอนุญาตตั้ง

คลังสินคาทัณฑบน การตรวจสอบสถานที่ต้ังคลังสินคาทัณฑบน และออกใบอนุญาตใหผูประกอบ

กิจการต้ังคลังสินคาทัณฑบนตอไป  

 

3.  คําจํากัดความ 
 

 ใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบน  หมายถึง  เอกสารท่ีแสดงวาผูประกอบอุตสาหกรรม

มีหนาท่ีตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 และเปนเสมือนหลักฐานยืนยัน

วาผูประกอบอุตสาหกรรมไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิตแลว  
 คลังสินคาทัณฑบน  หมายถึง  สถานท่ีนอกโรงอุตสาหกรรมท่ีอธิบดีอนุญาตใหใชเปน

ท่ีเก็บสินคาไดโดยยังไมตองเสียภาษีและเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรา 10 (1)(ก) 

มาตรา 19 มาตรา 50(1) มาตรา 84 มาตรา 118(1) และ (4) มาตรา 119  มาตรา 161(1) 

และมาตรา 162(1) และในการน้ีใหนํามาตรา 36  มาตรา 37  มาตรา 39  มาตรา 42  มาตรา 44  

มาตรา 147  มาตรา 151 และมาตรา 152(2) มาใชบังคับ 

 เจาของคลังสินคาทัณฑบน หมายถึง ผูจัดการหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของคลังสินคาทัณฑบน 
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4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

 เจาพนักงานสรรพสามิตมีหนาที่ในการออกใบอนุญาตตั้ง โอน เลิก เพิกถอน และออก

ใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบน และใหคําแนะนําแกผูประกอบการในการดําเนินการ

ตางๆ 
  

5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 

 5.1 การขออนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบน   
      5.1.1 ผูขออนุญาตต้ังคลังสินคาทัณฑบนย่ืนคําขออนุญาตต้ังคลังสินคาทัณฑบน 

ตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ตามแบบ ภษ.01-08 จํานวน  

2 ฉบับ พรอมเอกสารแนบคําขอ ดังน้ี 
   1) หลักฐานการเปนเจาของกรรมสิทธิ์ หรือเปนผูมีสิทธิครอบครอง

สถานท่ี หรืออาคารที่ต้ังคลังสินคาทัณฑบน 
   2) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนแบบคํา

ขออนุญาตต้ังคลังสินคาทัณฑบน 

   3) สําเนาหนังสือสัญญาจัดต้ังหางหุนสวน ในกรณีท่ีเปนหางหุนสวนสามัญ

หรือคณะบุคคล 
   4) สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย (ในกรณีที่บริษัทหรือหาง

หุนสวนฯ) พรอมทั้งสําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับ (ในกรณีที่เปนบริษัทจํากัด) 
   5) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ

อํานาจ และผูรับมอบอํานาจ 

   6) แผนท่ีสังเขปแสดงที่ต้ังคลังสินคาทัณฑบน ระยะทาง เสนทางคมนาคม

ระหวางคลังสินคาทัณฑบนกับสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือ

กรมสรรพสามิต 
   7) แผนผังแสดงสถานท่ีต้ังคลังสินคาทัณฑบน พรอมทั้งบริเวณและ

สถานท่ีซ่ึงเปนอาณาเขตติดตอกับคลังสินคาทัณฑบน 

   8) แบบแปลนแผนผังแสดงบริเวณภายในคลังสินคาทัณฑบน สถานท่ีเก็บ

สินคา ชองทางที่สินคาจะนําเขาหรือออกจากคลังสินคาทัณฑบน 

   9) รายการสินคาท่ีจะนําเขาเก็บในคลังสินคาทัณฑบน 
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     5.1.2 เจาพนักงานสรรพสามิตลงทะเบียนรับคําขอฯ และเอกสารแนบจาก 
ผูประกอบอุตสาหกรรม 
  5.1.3 ตรวจสอบขอความในแบบคําขอฯ พรอมเอกสารประกอบใหถูกตอง 
  5.1.4 เจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบคลังสินคาทัณฑบนในกรณีตาง ๆ 

ดังตอไปน้ี 
   1) กรณีท่ีคลังสินคาทัณฑบนยังไมไดกอสราง 
       1.1) ใหผูย่ืนคําขอย่ืนแบบแปลนแผนผังท่ีสรางคลังสินคาทัณฑบน 
              1.2) เจาพนักงานสรรพสามิตสงแบบแปลนแผนผังใหสรรพสามิตพ้ืนที่

ท่ีคลังสินคาทัณฑบนต้ังอยู พิจารณาวาถูกตองตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2527) หรือไม ถาไมถูกตองใหเจาพนักงานสรรพสามิตสงคืนใหผูย่ืนคําขอแกไข

แบบแปลนแผนผังดังกลาว แลวสงกลับมาใหสรรพสามิตพ้ืนที่ท่ีคลังสินคาทัณฑบนต้ังอยูพิจารณา

อีกคร้ัง 
       1.3) ถาแบบแปลนแผนผังถูกตองตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขที่กําหนด

ในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2527) เจาพนักงานสรรพสามิตจะเสนอเรื่องใหสรรพสามิตพ้ืนที่  

ลงนามในหนังสือแจงใหผูย่ืนคําขอกอสรางคลังสินคาทัณฑบนได  
       1.4) เม่ือผูย่ืนคําขอไดกอสรางคลังสินคาทัณฑบนเสร็จแลวเจาพนักงาน

สรรพสามิตจะเสนอสรรพสามิตพื้นที่ใหแตงต้ังคณะกรรมการไปตรวจคลังสินคาทัณฑบนวาสราง

ถูกตองตามแบบแปลนแผนผังที่ใหความเห็นชอบหรือไม 
       1.5) ถาคลังสินคาทัณฑบนที่สรางเสร็จแลวไมเปนไปตามแบบแปลน

แผนผังที่สรรพสามิตพ้ืนท่ีใหความเห็นชอบใหผูย่ืนคําขอแกไขใหถูกตองแลว แจงใหสรรพสามิต

พ้ืนที่ทราบ เพื่อจะไดสงคณะกรรมการไปตรวจอีกคร้ัง  เม่ือคณะกรรมการเห็นวาไดมีการแกไข 

คลังสินคาทัณฑบนใหเปนไปตามแบบแปลนที่ใหความเห็นชอบแลว คณะกรรมการจะจัดทําบันทึก

การตรวจเพ่ือเสนอสรรพสามิตพ้ืนท่ีพิจารณาอนุญาตใหต้ังคลังสินคาทัณฑบนตอไป 

   2) กรณีท่ีผูขอต้ังคลังสินคาทัณฑบนมีคลังสินคาทัณฑบนอยูแลว ใหปฏิบัติ

ตามขอ 1.4 และ 1.5   
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  5.1.5 เจาพนักงานสรรพสามิตทําหนังสือแจงใหผูย่ืนคําขอทราบ เพ่ือใหมาชําระ

คาธรรมเนียมใบอนุญาตต้ังคลังสินคาทัณฑบน ฉบับละ 20,000 บาท โดยผูย่ืนคําขอตองทํา

สัญญาวางเงินประกันกรณีนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บไวในคลังสินคาทัณฑบน ตาม

แบบ ภษ.04-03 (หนังสือสัญญาคลังสินคาทัณฑบน) สําหรับวงเงินประกันใหถือปฏิบัติตาม

หนังสือสรรพสามิต ที่ กค 0713/ว 377 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2540  
  5.1.6 เจาพนักงานสรรพสามิตออกเลขรหัสทะเบียนสรรพสามิตโดยนําขอมูลตาม

แบบคําขอฯ (ภษ.01-08) คียเขาระบบงาน เพื่อระบบจะกําหนดเลขรหัสทะเบียนสรรพสามิต ซ่ึง

จะมีรูปแบบการใหรหัสเลขทะเบียนสรรพสามิต ดังน้ี 
  X  X  X  X   +   X  X  X  X  X   +   X 

 

 

 

 
  5.1.7 เจาพนักงานสรรพสามิตมอบใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบน (ภษ.02-05) 

ใหแกผู ย่ืนคําขอ โดยใหผู ย่ืนคําขอ  ลงลายมือช่ือรับไวในแบบ ภษ.01-08 ท่ีเจาพนักงาน

สรรพสามิตเก็บไว  
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ปรับปรุงครั้งท่ี :  1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  5  จาก 13 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนการออกใบอนุญาตต้ังคลังสินคาทัณฑบน 
(ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 20 วันทําการ)  

 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การออกใบอนุญาตตั้ง 

โอน เลิก เพิกถอน ออกใบแทน

ใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบน 

 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-02-003 

ปรับปรุงครั้งท่ี :  1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  6  จาก 13 

 
 

 

 5.2 การขอโอนกิจการคลังสินคาทัณฑบน  

  5.2.1 ผูโอนและผูรับโอนกิจการคลังสินคาทัณฑบน รวมกันย่ืนแบบคําขอโอน

กิจการคลังสินคาทัณฑบน ตามมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ภษ.

01-10) ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ท่ีคลังสินคาทัณฑบนต้ังอยู จํานวน 2 ฉบับ ขอความถูกตอง

ตรงกัน พรอมเอกสารประกอบ ดังน้ี 

   1) ใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบน (ภษ.02-05) ฉบับเดิม 

   2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจาของคลังสินคาทัณฑบน 
   3) หนังสือมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ

อํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
   4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับโอน 
   5) บัญชีแสดงสินคาคงเหลือในคลังสินคาทัณฑบน 
  5.2.2 เจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบความถูกตองครบถวนของแบบคําขอ

โอนกิจการคลังสินคาทัณฑบน ตามมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  

ตามแบบ ภษ.01-10 และเอกสารประกอบ 

  5.2.3 เจาพนักงานสรรพสามิตไปตรวจสินคาคงเหลือในคลังสินคาทัณฑบน แลว

แจงผลการตรวจพรอมกับสินคาคงเหลือที่อยูภายในคลังสินคาทัณฑบนใหสรรพสามิตพ้ืนที่ได

พิจารณาอนุญาตใหโอนกิจการคลังสินคาทัณฑบนตอไป       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การออกใบอนุญาตตั้ง 

โอน เลิก เพิกถอน ออกใบแทน

ใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบน 

 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-02-003 

ปรับปรุงครั้งท่ี :  1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  7  จาก 13 

 

แผนผังแสดงข้ันตอนการโอนใบอนุญาตต้ังคลังสินคาทณัฑบน 
(ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 20 วันทําการ)  

 

ยื่นแบบ

ภษ.01-10 

พรอมเอกสารแนบ

ผูประกอบอุตสาหกรรม เจาพนักงานสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่ที่คลังสินคาทัณฑบนตั้งอยู

ลงทะเบียนรับคําขอ

ตรวจสอบแบบ ภษ.01-10 

พรอมเอกสารแนบ

Yes

No

ตรวจสอบสินคาคงเหลือ

ในคลังสินคา

ทัณฑบน

แจงผลการตรวจพรอมกับ

สินคาคงเหลือที่อยูในคลังฯ

Yes

พิจารณาอนุญาตให

โอนคลังสินคาทัณฑบน

No

รับ

ใบอนุญาต

โอนคลังสินคา

ทัณฑบน Yes

No

 
 
 5.3 การเลิกคลังสินคาทัณฑบน  
  5.3.1 เจาของคลังสินคาทัณฑบนดําเนินการย่ืนแบบคําขอเลิกกิจการคลังสินคา 

ทัณฑบน ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ภษ.01-11) ณ 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ท่ีคลังสินคาทัณฑบนต้ังอยู จํานวน 2 ฉบับ พรอมเอกสารประกอบดังน้ี 

 

 

  



คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การออกใบอนุญาตตั้ง 

โอน เลิก เพิกถอน ออกใบแทน

ใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบน 

 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-02-003 

ปรับปรุงครั้งท่ี :  1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  8  จาก 13 

 

   1) ใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบน (ภษ.02-05) ฉบับเดิม 

   2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจาของคลังสินคาทัณฑบน 
   3) หนังสือมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ

อํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
   4) บัญชีแสดงสินคาคงเหลือในคลังสินคาทัณฑบน 
  5.3.2  เจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบความถูกตองครบถวนของแบบคําขอ

เลิกกิจการคลังสินคาทัณฑบน ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  

(ภษ.01-11) ทั้ง 2 ฉบับ และเอกสารประกอบ 
  5.3.3 2  เจาพนักงานสรรพสามิตไปตรวจสินคาคงเหลือในคลังสินคาทัณฑบน 

แลวแจงผลการตรวจพรอมกับสินคาคงเหลือท่ีอยูภายในคลังสินคาทัณฑบนใหสรรพสามิตพ้ืนที่ 

เพ่ือพิจารณาอนุญาตใหเลิกกิจการคลังสินคาทัณฑบนตอไป 
แผนผังแสดงขั้นตอนการเลิกต้ังคลังสินคาทัณฑบน 

(ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 20 วันทําการ)  

 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การออกใบอนุญาตตั้ง 

โอน เลิก เพิกถอน ออกใบแทน

ใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบน 

 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-02-003 

ปรับปรุงครั้งท่ี :  1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  9  จาก 13 

 

 5.4 การเพิกถอนคลังสินคาทัณฑบน 
       5.4.1 เมื่อเจาของคลังสินคาทัณฑบนฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2527 หรือกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2527) หรือเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

ใหเจาหนาท่ีแจงเปนหนังสือเตือนใหเจาของคลังสินคาทัณฑบนปฏิบัติใหถูกตองตามบทบัญญัติ

แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 กฎกระทรวงฯ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด หาก

เจาของคลังสินคาทัณฑบนยังไมปฏิบัติใหถูกตอง เจาพนักงานสรรพสามิตจะเสนอเร่ืองถึง

สรรพสามิตพ้ืนที่ใหส่ังการเพิกถอนใบอนุญาตต้ังคลังสินคาทัณฑบน 
  5.4.2 เมื่อสรรพสามิตพื้นท่ีส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบนแลว  

เจาพนักงานสรรพสามิตจะจัดทําหนังสือแจงใหเจาของคลังสินคาทัณฑบนทราบถึงการเพิกถอน

ใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบน โดยแจงใหทราบลวงหนากอนวันเพิกถอนไมนอยกวา 15 วัน 
  5.4.3 ถาเจาของคลังสินคาทัณฑบนยอมรับการเพิกถอน โดยไมย่ืนอุทธรณตอ

รัฐมนตรี เจาพนักงานสรรพสามิตจะไปตรวจสอบสินคาในคลังสินคาทัณฑบน และรายงานผลการ

ตรวจใหสรรพสามิตพ้ืนท่ีไดรับทราบ                                                                                           
  5.4.4 กรณีที่เจาของคลังสินคาทัณฑบนไมยอมรับการเพิกถอน โดยย่ืนอุทธรณ

ตอรัฐมนตรี คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหถือเปนที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การออกใบอนุญาตตั้ง 

โอน เลิก เพิกถอน ออกใบแทน

ใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบน 

 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-02-003 

ปรับปรุงครั้งท่ี :  1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  10  จาก 13 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนการเพิกถอนคลังสินคาทัณฑบน 

(ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 20 วันทําการ)  

 

ฝาฝนบทบัญญัติ

หรือเง่ือนไข

ท่ีกําหนด

ผูประกอบอุตสาหกรรม เจาพนักงานสรรพสามิต สรรพสามิตพ้ืนท่ีที่คลังสินคาทัณฑบนต้ังอยู

จัดทําหนังสือแจงเตือนให

ปฏิบัติใหถูกตอง

No

ยื่นอุทธรณ

ตอรัฐมนตรี

Yes

ปฏิบัติใหถูกตอง

ตามหนังสือแจงเตือน

ไมปฏิบัติตาม

หนังสือแจงเตือน

จัดทําหนังสือเสนอสรรพสามิต

พื้นที่เพ่ือเพิกถอนใบอนุญาต

พิจาณาเพิกถอน

ใบอนุญาต

จัดทําหนังสือแจงผูประกอบการยอมรับการเพิกถอน

ไมยอมรับการเพิกถอน

จบ

จบ

รายงานผลการตรวจ รับทราบผลการตรวจ

ตรวจสอบสินคาคงเหลือ

ในคลังสินคาทัณฑบน

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การออกใบอนุญาตตั้ง 

โอน เลิก เพิกถอน ออกใบแทน

ใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบน 

 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-02-003 

ปรับปรุงครั้งท่ี :  1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  11  จาก 13 

 

 5.5 การออกใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบน   

       5.5.1 เจาของคลังสินคาทัณฑบนย่ืนแบบขอรับใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินคา

ทัณฑบน ในกรณีชํารุดในสาระสําคัญหรือสูญหาย ตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2527 

(ภษ.01-09) จํานวน 2 ฉบับ พรอมเอกสารประกอบ ดังน้ี 
   1) ใบอนุญาตต้ังคลังสินคาทัณฑบนท่ีชํารุด หรือหลักฐานการแจงความ

ใบอนุญาตตั้งคลังสินคาสูญหายท่ีเจาหนาที่ตํารวจออกให 
   2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจาของคลังสินคาทัณฑบน 

   3) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ

อํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
  5.5.2 เจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบความถูกตองครบถวนของแบบคํา

ขอรับใบแทนใบอนุญาตต้ังคลังสินคาทัณฑบน ตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2527 

(ภษ.01-09) ทั้ง 2 ฉบับ และเอกสารประกอบ 
  5.5.3 เจาพนักงานสรรพสามิตจัดทําบันทึกถึงสรรพสามิตพ้ืนท่ีเพื่อออกใบแทน

ใบอนุญาตต้ังคลังสินคาทัณฑบน และเจาหนาที่จะประทับตราคําวา “ใบแทน” บนใบอนุญาตต้ัง

คลังสินคาทัณฑบน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การออกใบอนุญาตตั้ง 

โอน เลิก เพิกถอน ออกใบแทน

ใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบน 

 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-02-003 

ปรับปรุงครั้งท่ี :  1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  12  จาก 13 

 
 

 

 แผนผังแสดงข้ันตอนการออกใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบน 
(ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 20 นาที)  

 

6.  เอกสารอางอิง 

  

 6.1 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

 6.2 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

 6.3 หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0602/0181 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2552   

การใชระบบงาน และการกําหนดเลขรหัสทะเบียนสรรพสามิต และเลขท่ีใบอนุญาตใหม ตาม

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรมสรรพสามิต 
 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การออกใบอนุญาตตั้ง 

โอน เลิก เพิกถอน ออกใบแทน

ใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบน 

 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-02-003 

ปรับปรุงครั้งท่ี :  1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  13  จาก 13 

 

7.  แบบฟอรมท่ีใช 

 7.1 แบบคําขออนุญาตต้ังคลังสินคาทัณฑบน ตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ภษ.01-08) 
 7.2 แบบคําขอรับแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบนในกรณีที่ชํารุดในสาระสําคัญ 

หรือสูญหาย ตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ภษ.01-09)  
 7.3 แบบคําขอโอนกิจการคลังสินคาทัณฑบน ตามมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ภษ.01-10) 
 7.4 แบบคําขอเลิกกิจการคลังสินคาทัณฑบน ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ภษ.01-11) 
 7.5 แบบใบอนุญาตต้ังคลังสินคาทัณฑบน (ภษ.02-05) 

8.  เอกสารบันทึก 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1. แบบคําขออนุญาตตั้งคลังสนิคาทัณฑ

บน ตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527         

(ภษ.01-08) 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี 1  ป เรียงตามวันท่ี 

2. แบบคําขอรับแทนใบอนุญาตตั้ง

คลังสินคาทัณฑบนในกรณีท่ีชํารุดใน

สาระสําคัญ หรือสูญหาย ตามมาตรา 

37 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2527 (ภษ.01-09) 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี 1 ป เรียงตามวันท่ี 

3. แบบคําขอโอนกิจการคลังสินคาทัณฑ

บน ตามมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527         

(ภษ.01-10) 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี 1 ป เรียงตามวันท่ี 

4. แบบคําขอเลิกกิจการคลังสินคาทัณฑ

บน ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527         

(ภษ.01-11) 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี 1  ป เรียงตามวันท่ี 

5. แบบใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑ

บน (ภษ.02-05) 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี 1 ป เรียงตามวันท่ี













 
 

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
ใบอนุญาตตั้งคลังสนิคาทัณฑบน 

 
ชื่อเจาของคลังสินคาทัณฑบน _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
ชื่อคลังสินคาทัณฑบน ______________________________________________ ใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบนเลขที่ _______________________ 
คลังสินคาทัณฑบน ตั้งอยูเลขที่_____________________ ชื่ออาคาร _____________________________________________________ หองเลขที่ _____________ชั้นที่ ____________ หมูที่ _______   
ตรอก / ซอย____________________ ถนน ____________________________ตําบล / แขวง ____________________อําเภอ / เขต  ___________________________จังหวัด ____________________ 
รหัสไปรษณีย  _________________   
 
        ออกให ณ วันที่   _____________________________________________ 
          _____________________________________________ 
          (____________________________________________) 
                     อธิบดีกรมสรรพสามิต 
 
 
คําเตือน 

- ตองแสดงใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบนไวในที่เปดเผยซึ่งอาจเห็นไดงาย ณ คลังสินคาทัณฑบน (มาตรา 36) 
- ถาชํารุดในสาระสําคัญหรือสูญหาย ตองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบน ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ชํารุดในสาระสําคัญหรือสูญหาย (มาตรา 37) 
- หามมิใหใชคลังสินคาทัณฑบนเปนที่เก็บสินคาอื่น นอกจากสินคาที่ยังไมไดเสียภาษีของผูประกอบอุตสาหกรรม (มาตรา 38) 
- ถาจะโอนกิจการใหเจาของคลังสินคาทัณฑบนและผูประสงคจะรับโอนกิจการของอนุญาตตออธิบดี (มาตรา 43) 
- ถาจะเลิกกิจการใหขออนุญาตตออธิบดีพรอมกับแจงเปนหนังสือใหผูประกอบอุตสาหกรรมซึ่งนําสินคาไปเก็บไวในคลังสินคาทัณฑบนนั้นทราบ (มาตรา 44)  

ภษ. 02-05 
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