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คู่มือสาหรั บประชาชน: การเลิกกิจการคลังสินค้ าทัณฑ์ บน (มาตรา 44)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่กระบี่
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การเลิกกิจการคลังสินค้ าทัณฑ์บน (มาตรา 44)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่กระบี่
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2527
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ อง กาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จของ
งาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 7 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การเลิกกิจการคลังสินค้ าทัณฑ์บน (มาตรา 44) สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่กระบี่
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ก่ ระบี ่ สถานทีต่ งั้ 18/1 ถ.เจ้าฟ้า ต.ปากน้า อ.เมื อง จ.กระบิ่
81000 โทรศัพท์ 075-623669 E-mail : Krabi@excise.go.th /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ที ่ตงั่ สานักงานสรรพสามิ ตแต่ละจังหวัดสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ เว็บไซต์ :
www.excise.go.th)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ในกรณีที่เจ้ าของคลังสินค้ าทัณฑ์บนประสงค์จะเลิกกิจการให้ ขออนุญาตต่ออธิบดีตามแบบคาขอเลิกกิจการคลังสินค้ า
ทัณฑ์บน (ภษ.01-11) พร้ อมกับแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบอุตสาหกรรมซึง่ นาสินค้ าไปเก็บไว้ ในคลังสินค้ าทัณฑ์บนทราบ
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อธิบดีจะอนุญาตให้ เจ้ าของคลังสินค้ าทัณฑ์บนเลิกกิจการได้ ต่อเมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้ ปฏิบตั ิตามอย่างหนึง่
อย่างใดดังนี ้
(1) นาสินค้ าไปเก็บไว้ ในโรงอุตสาหกรรมหรื อในคลังสินค้ าทัณฑ์บนอื่น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กาหนด
(2) ชาระภาษีสาหรับสินค้ านันภายในระยะเวลาที
้
่อธิบดีกาหนด
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
** ทังนี
้ ้จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะ
เลิกกิจการคลังสินค้ าทัณฑ์
บนให้ ยื่นคาขอเลิกกิจการ
คลังสินค้ าทัณฑ์บน (แบบ
ภษ.01-11) พร้ อมเอกสาร
หลักฐานประกอบที่ระบุใน
แบบคาขอ และเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบเอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ
0.5 วันทา
การ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
กระบี่
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

2.1 เจ้ าหน้ าที่พิจารณา
5.5 วันทา
ความถูกต้ องของเอกสาร
การ
หลักฐาน
2.2 เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
สินค้ าคงเหลือในคลังสินค้ า
ทัณฑ์บนและรายงานผล
การตรวจสอบเสนอ
สรรพสามิตพื ้นที่พิจารณา
อนุญาตให้ เลิกกิจการ
คลังสินค้ าทัณฑ์บน
2.3 เจ้ าหน้ าที่แจ้ งให้ ผ้ ู
ประกอบอุตสาหกรรมซึง่ นา
สินค้ าไปเก็บไว้ ในคลังสินค้ า
ทัณฑ์บนทราบเพื่อ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กาหนด

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

สรรพสามิตพื ้นที่พิจารณา
ลงนามอนุญาต

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

1 วันทาการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
กระบี่

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
กระบี่

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 7 วันทาการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
2

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบอนุญาตตัง้
คลังสินค้ าทัณฑ์
บน (ภษ.0205) ฉบับเดิม
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
เจ้ าของ
คลังสินค้ าทัณฑ์
บน
หนังสือมอบ
อานาจพร้ อมติด
อากรแสตมป์
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ
บัญชีแสดงสินค้ า
คงเหลือใน
คลังสินค้ าทัณฑ์
บน

กรมสรรพสามิต

1

กรมการปกครอง

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

2

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

-

1

0

ฉบับ

-

5/6

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มี
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่กระบี่
หมายเหตุ “พบการทุจริ ต ไม่ได้รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้งสรรพสามิ ตพืน้ ทีก่ ระบี ่
โทรศัพท์ 075-623669
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ไปรษณีย์ ตู้ ปณ.10 ดุสิต กรุงเทพฯ
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรี ยน อีเมล์
www.excise.go.th
หมายเหตุ 6) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบ ภษ.01-11
-
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19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

18/07/2558
คูม่ ือประชาชน
นางวันเพ็ญ บัวแก้ ว
นายเศรษฐพร ศรี ตพิ นั ธ์
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่กระบี่

