
 หน้า   ๒๒๔ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขว่าด้วยการนําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ใน   
สถานที่อื่นใดตามมาตรา  26  (1)  หรือการนําสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใด 

กลับคืนไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรม  หรือจากคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใดอีกแห่งหนึ่งไป 
เก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใดตามมาตรา  26  (2)  หรือการนําสินค้าไปเก็บไว้ 

ในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  กรณีเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนเลิกกิจการ   
ตามมาตรา  50  วรรคสอง  (1)  และการนําสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือที่นําเข้าไป 
ในเขตปลอดอากรส่งกลับคืนโรงอุตสาหกรรมหรือสถานที่อื่นใดตามมาตรา  103  วรรคสอง 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๖  (๑)  (๒)  มาตรา  ๕๐  วรรคสอง  (๑)  และมาตรา  103  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมสรรพสามิตกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขไว้  ดังต่อไปนี้ 

หมวด  ๑ 
การนําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน 

คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตปลอดอากร  หรือเขตประกอบการเสรี 
 

 

ข้อ ๑ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะนําสินค้าซึ่งยังมิได้เสียภาษีออกจากโรงอุตสาหกรรม 
ไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน  คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตปลอดอากร   
หรือเขตประกอบการเสรีแห่งใด  ให้ย่ืนคําขอต่อสรรพสามิตพื้นที่  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ 
ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่  ตามแบบ  ภส.๐3-01  ท้ายประกาศนี้  เพื่อให้สรรพสามิตพื้นที่พิจารณาอนุญาต 

ข้อ 2 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตตามข้อ  1  ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เม่ือผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะนําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน  

คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตปลอดอากร  หรือเขตประกอบการเสรีตามที่ได้รับ
อนุญาตไว้แล้วตามข้อ  1  ในวันเวลาใด  ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อสรรพสามิตพื้นที่เพื่อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
๗  วัน  และให้สรรพสามิตพื้นที่ออกหนังสืออนุญาตตามแบบ  ภส.๐3-01  ท้ายประกาศนี้ให้แก่ 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมพร้อมทั้ งส่งสําเนาหนังสืออนุญาตดังกล่าวให้ เจ้าพนักงานสรรพสามิต 
ประจําโรงอุตสาหกรรมทราบถ้าโรงอุตสาหกรรม  คลังสินค้าทัณฑ์บน  คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากร  เขตปลอดอากร  หรือเขตประกอบการเสรี  ตั้งอยู่ต่างเขตพื้นที่กันให้ส่งสําเนาหนังสือ
อนุญาตนั้นให้สรรพสามิตพื้นที่และเจ้าพนักงานสรรพสามิตประจําคลังสินค้าทัณฑ์บน  คลังสินค้าทัณฑ์บน
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตปลอดอากร  หรือเขตประกอบการเสรี  ในเขตท้องที่ที่คลังสินค้าทัณฑ์บน  
คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตปลอดอากร  หรือเขตประกอบการเสรีนั้นตั้งอยู่
ทราบด้วย 



 หน้า   ๒๒๕ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๒) ก่อนนําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน  คลังสินค้าทัณฑ์บน
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตปลอดอากร  หรือเขตประกอบการเสรี  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะต้อง
แจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตประจําโรงอุตสาหกรรมหรือเจ้าพนักงานสรรพสามิตในเขตท้องที่ 
ที่โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู่ทราบล่วงหน้าก่อนทุกคร้ัง  และต้องให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบจํานวน  
หรือหีบห่อสินค้านั้นก่อนที่จะนําออกจากโรงอุตสาหกรรม 

ทั้งนี้  สรรพสามิตพื้นที่อาจสั่งให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทําเคร่ืองหมายแสดงประเภท  และ
ชนิดสินค้า  น้ําหนัก  หรือจํานวนบรรจุไว้ทุกหีบห่อ  และเครื่องหมายอื่นใดให้เห็นชัดเจนด้วยว่า 
เป็นสินค้าที่นําไปเก็บ  ณ  คลังสินค้าทัณฑ์บน  คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร   
เขตปลอดอากร  หรือเขตประกอบการเสรีด้วยก็ได้ 

(๓) การนําสินค้าไปเก็บไว้ ในคลังสินค้าทัณ ฑ์บน   คลังสินค้าทัณ ฑ์บนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยศุลกากร  เขตปลอดอากร  หรือเขตประกอบการเสรีนั้น  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องนําไป 
โดยพาหนะและตามเส้นทางที่ได้แจ้งไว้แล้วเท่านั้น  ห้ามมิให้ใช้พาหนะหรือเส้นทางอื่นเป็นอันขาด  และ
ต้องมีใบกํากับการขนสินค้า  พร้อมทั้งให้ผนึกดวงตรากรมสรรพสามิตที่มีหมายเลขกํากับ  (Running  Number)  
ตามแบบ  ภส.๐3-01/2  ท้ายประกาศนี้  ซึ่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ตรวจสอบตาม  (๒)  ออกให้
กํากับสินค้านั้นไปด้วย 

การนําสินค้าไปเก็บที่คลังสินค้าทัณฑ์บน  คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร   
เขตปลอดอากร  หรือเขตประกอบการเสรี  ถ้าสรรพสามิตพื้นที่เห็นเป็นการสมควรจะส่ังให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตควบคุมสินค้าไปส่งด้วยก็ได้ 

(๔) เม่ือนําสินค้าไปถึงคลังสินค้าทัณฑ์บน  คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  
เขตปลอดอากร  หรือเขตประกอบการเสรีแล้ว  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องแจ้งให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตประจําคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือเจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่คลังสินค้าทัณฑ์บน  
คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตปลอดอากร  หรือเขตประกอบการเสรีนั้นตั้งอยู่
ทราบโดยด่วน  เพื่อทําการตรวจสอบก่อนนําเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามแบบ  ภส.๐3-01/2   
ท้ายประกาศน้ี 

(๕) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องนําสินค้าที่ ได้ รับอนุญาตนั้นไปให้ถึงและนําเข้าเก็บ 
ในคลังสินค้าทัณฑ์บน  คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตปลอดอากร  หรือ 
เขตประกอบการเสรีโดยถูกต้องครบถ้วน  ถ้านําสินค้านั้นไปไม่ถึงและไม่นําเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน  
คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตปลอดอากร  หรือเขตประกอบการเสรี  ไม่ว่าจะมี
เหตุสุดวิสัยหรือเหตุประการใดเกิดขึ้นก็ตามผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะต้องเสียภาษีสําหรับสินค้าที่ขาด
จํานวนไปตามอัตราภาษีในขณะที่นําออกจากโรงอุตสาหกรรม 



 หน้า   ๒๒๖ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ 3 สินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทหรืออุตสาหกรรมการเกษตรที่มีการผลิตเป็นฤดูกาล  
อธิบดีจะอนุมัติให้ไม่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อ  2  ได้ตามที่เห็นสมควร 

หมวด  ๒ 
การนําสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บน  คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตปลอดอากร
หรือเขตประกอบการเสรีแห่งหนึ่งกลับคืนไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรม  หรือจากคลังสินค้าทัณฑ์บน  

คลังสินค้าทัณฑ์บน  ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตปลอดอากร  หรือเขตประกอบการเสรีแห่งหนึ่ง  
ไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน  คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตปลอดอากร  หรือ
เขตประกอบการเสรีแห่งหนึ่ง  และการนําสินค้าไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  

กรณีเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนเลิกกิจการ 
 

 

ข้อ 4 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมใดประสงค์จะนําสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บน  คลังสินค้า
ทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตปลอดอากร  หรือเขตประกอบการเสรีกลับคืนไปเก็บไว้ใน 
โรงอุตสาหกรรม  หรือ  จากคลังสินค้าทัณฑ์บน  คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร   
เขตปลอดอากร  หรือเขตประกอบการเสรีแห่งหนึ่งไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน  คลังสินค้าทัณฑ์บน
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตปลอดอากร  หรือเขตประกอบการเสรีอีกแห่งหนึ่งนั้น  ให้ปฏิบัติ 
ตามความในหมวด  ๑  โดยอนุโลม 

ข้อ 5 ในกรณีที่เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนประสงค์จะเลิกกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บนและอธิบดี  
สั่งให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมนําสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บนไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บนอีกแห่งหนึ่งนั้น  ให้ปฏิบัติตามความในหมวด  ๑  โดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
การนําสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากร 

ส่งกลับคืนโรงอุตสาหกรรม  คลังสินค้าทัณฑ์บน  คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร   
เขตปลอดอากร  หรือเขตประกอบการเสรีอื่น 

 
 

ข้อ 6 ถ้าบุคคลที่ได้รับสิทธิยกเว้นหรือคืนภาษีตามมาตรา  103  แห่งพระราชบัญญัติ 
ภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2560  ประสงค์จะนําสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปใน 
เขตปลอดอากรส่งกลับคืนโรงอุตสาหกรรม  คลังสินค้าทัณฑ์บน  คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยศุลกากร  เขตปลอดอากร  หรือเขตประกอบการเสรีอื่น  ให้ปฏิบัติตามความในหมวด  ๑   
โดยอนุโลม 



 หน้า   ๒๒๗ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หมวด  4 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ 7 การดําเนินการใด ๆ  ตามประกาศกรมสรรพสามิต  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไขว่าด้วยการนําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน  หรือนําสินค้าจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บนกลับคืนไปเก็บในโรงอุตสาหกรรมหรือจากคลังสินค้าทัณฑ์บนแห่งหนึ่งไปเก็บไว้ใน
คลังสินค้าทัณฑ์บนอีกแห่งหนึ่ง  ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์  พ .ศ.  2529  ซึ่งได้รับอนุญาตหรือ 
การดําเนินการจากกรมสรรพสามิตไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะส้ินสุด 
ไปโดยเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาที่กําหนดไว้  หรือจนกว่าจะมีคําสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  16  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมชาย  พูลสวัสดิ์ 

อธิบดีกรมสรรพสามิต 



กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
แบบค ำขออนุญำตตำมมำตรำ 26 (1) (2) มำตรำ 50 วรรคสอง (1)  

และมำตรำ 103 วรรคคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 
 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 

ภส. 03-01  

 
 

    เรียน    สรรพสำมิตพื้นท่ี/พื้นที่สำขำ 
1 ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ชื่อเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายวา่ด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี 

ช่ือ 
 บุคคลธรรมดำ    นิติบุคคล    กิจกำรร่วมทุน/กจิกำรร่วมค้ำ   คณะบุคคล   หน่วยงำนรำชกำร/อื่น ๆ 
ทะเบียนสรรพสำมิต เลขท่ี  -- 
ใบอนุญำตตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บน เลขท่ี  - 
ใบอนุญำตคลังสินค้ำทัณฑ์บนตำมกฎหมำยว่ำด้วยศลุกำกร เขตปลอดอำกร หรือเขตประกอบกำรเสรี เลขท่ี 
เลขรหสัประจ ำบ้ำน                            ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขท่ี                ช่ืออำคำร                                  ห้องเลขท่ี                 ช้ันท่ี 
หมู่ที ่       ตรอก/ซอย                        ถนน                                       ต ำบล/แขวง                               อ ำเภอ/เขต 
จังหวัด                                           รหัสไปรษณีย ์               โทรศัพท ์                        Email  
2. โรงอุตสาหกรรม/คลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี 
ช่ือ 
เลขรหสัประจ ำบ้ำน                            สถำนท่ีตั้งเลขท่ี                          ช่ืออำคำร                                  ห้องเลขท่ี                 ช้ันท่ี 
หมู่ที่        ตรอก/ซอย                        ถนน                                       ต ำบล/แขวง                               อ ำเภอ/เขต 
จังหวัด                                           รหัสไปรษณีย์               โทรศัพท ์                        Email 
3. มีความประสงค ์
 ขอน ำสินค้ำออกจำกโรงอุตสำหกรรมไปเก็บไว้ใน 

 คลังสินค้ำทัณฑ์บนชื่อ  
ใบอนุญำตตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บน เลขที่  - 

 สถำนที่อื่นใด (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
              คลังสินค้ำทัณฑ์บนตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร  เขตปลอดอำกร  เขตประกอบกำรเสร ี
             ชื่อ                                                                                              เลขที ่

 ขอน ำสินค้ำออกจำกคลังสินคำ้ทัณฑ์บนหรือสถำนท่ีอื่นใด (คลังสินค้ำทัณฑ์บนตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร เขตปลอดอำกร หรือเขตประกอบกำรเสรี)  
              น ำกลับโรงอุตสำหกรรมชื่อ 

 ทะเบียนสรรพสำมิต เลขที ่ -- 
  น ำไปไว้ ณ คลังสินค้ำทัณฑ์บนหรอืสถำนที่อื่นใด (คลังสินค้ำทัณฑ์บนตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร เขตปลอดอำกร หรือเขตประกอบกำรเสรี) อกีแห่งหนึง่ 

 คลังสินค้ำทัณฑ์บนชื่อ  
             ใบอนญุำตตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บน เลขที่  - 

 สถำนที่อื่นใด (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
              คลังสินค้ำทัณฑ์บนตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร  เขตปลอดอำกร  เขตประกอบกำรเสร ี

                           ชื่อ                                                                                เลขที ่
 ขอน ำสินค้ำไปเก็บใน (กรณีเจำ้ของคลังสินค้ำทัณฑบ์นเลิกกจิกำร ) 

  โรงอุตสำหกรรมชื่อ 
ทะเบียนสรรพสำมิต เลขที่  -- 

  คลังสินค้ำทัณฑ์บนชื่อ  
ใบอนุญำตตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บน เลขที่  - 

 ขอน ำสินค้ำที่ส่งออกนอกรำชอำณำจักรหรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกรส่งกลับคืน 
  โรงอุตสำหกรรมชื่อ  

ทะเบียนสรรพสำมิต เลขที่  -- 
  คลังสินค้ำทัณฑ์บนชื่อ  

ใบอนุญำตตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บน เลขที่  - 
 สถำนที่อื่นใด (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
              คลังสินค้ำทัณฑ์บนตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร  เขตปลอดอำกร  เขตประกอบกำรเสร ี
             ชื่อ                                                                                            เลขที ่

เลขรหสัประจ ำบ้ำน                            ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขท่ี               ช่ืออำคำร                                ห้องเลขท่ี                 ช้ันท่ี 
หมู่ที่        ตรอก/ซอย                        ถนน                                       ต ำบล/แขวง                            อ ำเภอ/เขต 
จังหวัด                                           รหัสไปรษณีย์              โทรศัพท์                      Email 
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โดยพำหนะ                                                  
ตำมเส้นทำง (1)                                             
               (2)                                            
               (3)              
ตั้งแต่วันท่ี            เดือน                                            พ.ศ.                                                              
ถึงวันท่ี               เดือน                                             พ.ศ. 
 และมีรำยกำรสินค้ำท่ีขออนุญำตขน ดังนี ้

ล ำดับ ประเภทสินค้ำ 
ตรำหรือ

เครื่องหมำย 
เลขหมำย

สินค้ำ 
ขนำดหรือ

แบบ 
ปริมำณสุทธิ
ต่อหน่วย 

จ ำนวน (หน่วย) หมำยเหต ุ

        
        
        
        
        
        
        
        

        
      รวมทั้งสิ้น  
 

ลงช่ือ                                                (ผู้ยื่นค ำขอ)  
       (                                               )  
วันท่ี 

ส าหรับเจ้าพนักงานสรรพสามิต 
 เห็นควรอนุญำต ให้ขนสินค้ำได้ ตั้งแต่วันที่                                                             ถึงวันท่ี 

 น ำสินค้ำออกจำกโรงอุตสำหกรรมไปเก็บไว้ในคลังสินค้ำทัณฑ์บน คลังสินค้ำทัณฑ์บนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยศุลกำกรเขตปลอดอำกร หรือเขตประกอบกำรเสรี 
 น ำสินค้ำออกจำกคลังสินค้ำทัณฑ์บน คลังสินค้ำทัณฑ์บนตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยศุลกำกร เขตปลอดอำกร หรือเขตประกอบกำรเสรี กลับคืนไปเก็บไว้ในโรง

อุตสำหกรรมหรือคลังสินค้ำทัณฑ์บน คลังสินค้ำทัณฑ์บน คลังสินค้ำทัณฑ์บนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยศุลกำกร เขตปลอดอำกร หรือเขตประกอบกำรเสรีแห่งหนึ่งไป
เก็บไว้ในคลังสินค้ำทัณฑ์บน คลังสินค้ำทัณฑ์บนตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร เขตปลอดอำกร หรือเขตประกอบกำรเสรีอีกแห่งหนึ่ง 

 น ำสินค้ำไปเก็บไว้ในโรงอุตสำหกรรมหรือคลังสินค้ำทัณฑ์บน กรณีเจ้ำของคลังสินค้ำทัณฑ์บนเลิกกิจกำร 
 น ำสินค้ำที่ส่งออกนอกรำชอำณำจกัรหรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกรกลับคืนโรงอุตสำหกรรม คลังสินค้ำทัณฑ์บน คลังสินค้ำทัณฑ์บนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยศุลกำกร 

เขตปลอดอำกร หรือเขตประกอบกำรเสรีอื่น 
 เห็นควรไม่อนุญำต เนื่องจำก 
 
 

ลงช่ือ                                               (เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต)  
       (                                             ) 
วันท่ี 

ค าสั่ง 
 อนุญำต  
 ไม่อนุญำต เนื่องจำก 
 
 

ลงช่ือ                                               
       (                                            )  
วันท่ี  

  หมายเหตุ : สถำนที่อื่นใด หมำยถึง คลังสินค้ำทัณฑ์บนตำมกฎหมำยวำ่ด้วยศุลกำกร เขตปลอดอำกร หรือเขตประกอบกำรเสรี 



กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
แบบใบก ำกับกำรขนสินค้ำ  

ตำมมำตรำ 26 (1) (2) และมำตรำ 50 (1) 
แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 

 
 

เล่มที่                    
เลขที่ 
ออกเมื่อวันที ่

ภส.03-01/2  

 
 

1 ข้อมลูต้นทาง 
 ผู้ประกอบอุตสำหกรรม         เจ้ำของคลังสินค้ำทัณฑ์บน 
ช่ือ 
 บุคคลธรรมดำ                     นิติบุคคล    
 กิจกำรร่วมทุน/กิจกำรร่วมค้ำ   คณะบุคคล         หน่วยงำนรำชกำร/อื่นๆ 
ทะเบียนสรรพสำมิต เลขที่  -- 

ใบอนุญำตตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บน เลขที่  - 

เลขรหสัประจ ำบ้ำน                         ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขท่ี               
ช่ืออำคำร                                     ห้องเลขท่ี                ช้ันที่        หมู่ที่                               
ตรอก/ซอย                                   ถนน                                           
ต ำบล/แขวง                                  อ ำเภอ/เขต 
จังหวัด                                        รหัสไปรษณีย ์      
โทรศัพท ์                           Email 

โรงอุตสาหกรรม/คลังสินค้าทัณฑ์บน 
ช่ือ 
เลขรหสัประจ ำบ้ำน             สถำนท่ีตั้งเลขท่ี              
ช่ืออำคำร                         ห้องเลขท่ี      ช้ันท่ี  หมู่ที่                               
ตรอก/ซอย                       ถนน                                          
ต ำบล/แขวง                      อ ำเภอ/เขต 
จังหวัด                            รหัสไปรษณีย์     
โทรศัพท ์                
Email 

2 รายละเอียดประกอบใบก ากับการขนสินค้า 
 

ล ำดับ ประเภทสินค้ำ 
ตรำหรือ

เครื่องหมำย 
เลขหมำย

สินค้ำ 
ขนำดหรือ

แบบ 
ปริมำณสุทธิ
ต่อหน่วย 

จ ำนวน (หน่วย) หมำยเหต ุ

        
        
        
        
        
        
        
        

     รวมทั้งสิ้น   
        

3 ข้อมลูปลายทาง 
 ผู้ประกอบอุตสำหกรรม         เจ้ำของคลังสินค้ำทัณฑ์บน 
ช่ือ 
 บุคคลธรรมดำ                     นิติบุคคล    
 กิจกำรร่วมทุน/กิจกำรร่วมค้ำ   คณะบุคคล         หน่วยงำนรำชกำร/อื่นๆ 
ทะเบียนสรรพสำมิต เลขที่  -- 
ใบอนุญำตตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บน เลขที่  - 
เลขรหสัประจ ำบ้ำน                       ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขท่ี               
ช่ืออำคำร                                   ห้องเลขท่ี                        ช้ันท่ี         หมู่ที่                               
ตรอก/ซอย                                 ถนน                                           
ต ำบล/แขวง                                อ ำเภอ/เขต 
จังหวัด                                      รหัสไปรษณีย ์      
โทรศัพท ์                         Email 

โรงอุตสาหกรรม/คลังสินค้าทัณฑ์บน 
ช่ือ 
เลขรหสัประจ ำบ้ำน              สถำนท่ีตั้งเลขท่ี             
ช่ืออำคำร                         ห้องเลขท่ี      ช้ันท่ี   หมู่ที่                               
ตรอก/ซอย                       ถนน                                          
ต ำบล/แขวง                      อ ำเภอ/เขต 
จังหวัด                            รหัสไปรษณีย์     
โทรศัพท ์                
Email 
 
 
 
 
 



                                            - 2 -  
4 ผู้ด าเนินการขนส่ง 
ช่ือ 
บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี  
หมำยเลขโทรศัพท์                               
เลขทะเบยีนรถยนต์(รวมรถพ่วง)/ช่ือเรือ 
ออกจำก  โรงอุตสำหกรรม  คลังสินค้ำทัณฑ์บน  
เมื่อวันท่ี                                                       เวลำ                             
ถึง         โรงอุตสำหกรรม  คลังสินค้ำทัณฑ์บน  
เมื่อวันท่ี                                                       เวลำ 

เส้นทำงกำรขนส่งผ่ำน  
1.                                      
2.                                        
3.  
 
ลงช่ือ                                       (ผู้ประกอบกำรขนส่ง 
       (                                      )หรือพนักงำน 
                                               ขับรถยนต์)        

5 การตรวจสอบของเจ้าพนักงานสรรพสามิต (ต้นทาง) 
ได้ตรวจสอบข้อมลูใบก ำกับกำรขนสินค้ำแล้ว ปรำกฏว่ำ 
 ถูกต้อง                 ไม่ถูกต้อง เนื่องจำก 
พร้อมนี้ไดด้ ำเนินกำร 
 ผนึกดวงตรำกรมสรรพสำมติเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน         หมำยเลข ได้แกห่มำยเลข 
 วิธีกำรอื่น (ระบุ) 
จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลักฐำน 

ลงช่ือ                                                  (เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต)  
      (                                                  ) 
ต ำแหน่ง 
วันท่ี 

6 เจ้าพนักงานสรรพสามิต (ปลายทาง) 
ได้ตรวจสอบข้อมลูใบก ำกับกำรขนสินค้ำแล้ว ปรำกฏว่ำ 
 ถูกต้อง                 ไม่ถูกต้อง เนื่องจำก 

ล ำดับ ประเภทสินค้ำ 
ตรำหรือ

เครื่องหมำย 
เลขหมำยสินค้ำ 

ขนำดหรือ
แบบ 

จ ำนวน (หน่วย) 
หมำยเหต ุ

ตำมใบขน ตรวจวัดได ้ แตกต่ำง (%) 
         
         
         
         
         
     รวมทั้งสิ้น    
จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลักฐำน                                                                                                                               

ลงช่ือ                                                  (เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต)  
      (                                                  ) 
ต ำแหน่ง 
วันท่ี 

 
ค าเตือน :   1. ให้ด ำเนินกำรจัดท ำใบขนก ำกับสินค้ำฯ จ ำนวน 2  ฉบับ โดยส ำเนำให้เก็บไว้ ณ ท่ีตั้งโรงอุตสำหกรรม/คลังสินค้ำทัณฑ์บน (ต้นทำง)  

ส่วนต้นฉบับให้ก ำกับไปกับยำนพำหนะที่ใช้ขนส่งทุกครั้ง และให้เก็บไว้ ณ ที่ตั้งโรงอุตสำหกรรม/คลังสนิค้ำทัณฑ์บน (ปลำยทำง) 
   2. กำรขนสินค้ำแตล่ะครั้งจะตอ้งแจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนกำรขนส่งสินค้ำแต่ละครั้ง 


	
	สม.-ประกาศ การนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม (ไม่ตรงต้นฉบับ) แนบ1
	สม.-ประกาศ การนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม (ไม่ตรงต้นฉบับ) แนบ2


