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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรจดทะเบียนสรรพสำมิต (มำตรำ 25)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การจดทะเบียนสรรพสามิต (มาตรา 25)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2527
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ องกาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จของ
งาน พ.ศ. 2555
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
7 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การจดทะเบียนสรรพสามิต (มาตรา 25) สำนักงำนสรรพสำมิตพืน้ ที่ภูเก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ภ่ ูเก็ต
สถานที ่ตงั้ : ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชัน้ 3 ถนนนริ ศร อาเภอเมื อง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-212281 E-mail : phuket@excise.go.th Website : http://phuket.excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ที ต่ งั้ หน่วยงานสรรพสามิ ตแต่ละจังหวัดสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ เว็บไซต์ :
www.excise.go.th )
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ขออนุญาตที่มีหน้ าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และกฎหมายว่าด้ วย
พิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต ให้ ยื่นคาขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบที่กาหนด (ภษ.01-04) ภายใน 30 วัน ก่อนวัน
เริ่มผลิตสินค้ าหรื อเริ่มบริการ ในกรณีที่ผ้ ขู ออนุญาตมีโรงอุตสาหกรรม หรื อสถานบริการหลายแห่ง ให้ แยกยื่นคาขอเป็ น
รายโรงอุตสาหกรรม หรื อสถานบริการ
- กรณีระบบงานขัดข้ อง ใช้ ระยะเวลาทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2 วัน
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติม
ได้ ในขณะนัน้ 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
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะ
ขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ให้ ยื่นแบบคาขอจดทะเบียน
ตามมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัตภิ าษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527
(ภษ.01-04) พร้ อมเอกสาร
หลักฐานประกอบคาขอ
และเจ้ าหน้ าที่จะตรวจสอบ
เอกสาร

0.5
วันทาการ

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบคาขอ

6 วันทาการ

ประเภทขัน้ ตอน

1)

2)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

สานักงาน

หมำยเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
และหลักฐานประกอบและ
พิจารณาเสนอให้
สรรพสามิตพื ้นที่ลงนามใน
ใบทะเบียนสรรพสามิตให้ ผ้ ู
ขออนุญาต พร้ อมทังนั
้ ด
เจ้ าหน้ าที่ตรวจโรง
อุตสาหกรรมหรื อสถาน
บริการ กรณีขอจดทะเบียน
ในวันศุกร์ เจ้ าหน้ าที่จะไป
ทาการตรวจในวันทาการ
ถัดไป แต่ถ้าผู้ขออนุญาต
ประสงค์จะให้ เจ้ าหน้ าที่
ตรวจโรงอุตสาหกรรมหรื อ
สถานบริ การใน
วันหยุดราชการจะต้ องจ่าย
ค่าทาการเจ้ าหน้ าที่ตามกฏ
กระทรวงการคลังฉบับที่ 3
(พ.ศ.2527) ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2527
และอานวยความสะดวกแก่
เจ้ าหน้ าที่ด้วย
เมื่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจโรง
อุตสาหกรรมหรื อสถาน
บริการแล้ ว จะเสนอ
ความเห็นให้ สรรพสามิต
พื ้นที่เพื่อทราบ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

0.5
วันทาการ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

หมำยเหตุ
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14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 7 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำทะเบียน
กรมกำรปกครอง
0
1)
บ้ ำน
หลักฐำนแสดง 0
กรรมสิทธิ์ของ
สถำนที่ที่ขอจด
2) ทะเบียน
สรรพสำมิตหรื อ
หนังสือยินยอม
ให้ ใช้ สถำนที่
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง
0
3)
ประชำชน
สำเนำทะเบียน
กรมกำรปกครอง
0
4)
บ้ ำน
สำเนำบัตร
กรมสรรพำกร
0
5) ประจำตัวผู้เสีย
ภำษีอำกร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
0
บุคคล
กำรค้ ำ
6)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นคำ
ขอเป็ นนิติบคุ คล
ให้ แนบสำเนำ
หนังสือรับรองของ
กระทรวงพำณิชย์
(ที่ออกให้ ไม่เกิน 6
เดือน) ในกรณีที่
เป็ นห้ ำงหุ้นส่วน
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ที่

7)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

หนังสือมอบ
อำนำจและ
สำเนำบัตร
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
สำมัญ หรื อคณะ
บุคคลที่มิใช่นิติ
บุคคล ให้ แนบ
สำเนำหนังสือ
สัญญำจัดตังห้
้ ำง
หุ้นส่วนแทน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)
(กรณีเจ้ ำของ
กิจกำรไม่สำมำรถ
มำติดต่อได้ พร้ อม
ติดอำกร และ
สำเนำบัตร
ประชำชนผู้รับ
มอบอำนำจ 1
ฉบับ ที่รับรอง
สำเนำถูกต้ อง
แล้ ว)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

แบบคำขอจด
ทะเบียน
สรรพสำมิตตำม
มำตรำ 25 แห่ง
พระรำชบัญญัติ
ภำษีสรรพสำมิต
พ.ศ. 2527

กรมสรรพสำมิต

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
2

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
-
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ที่

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
(ภษ.01-04)
สำเนำทะเบียน
ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
สำเนำ
ใบอนุญำต
ประกอบกิจกำร
โรงงำนของ
กระทรวง
อุตสำหกรรม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

กรมสรรพำกร

0

1

ฉบับ

กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
((ถ้ ำมี) พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
((สำหรับสินค้ ำ
รถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์ที่
ประกอบจำก
ชิ ้นส่วนใช้ แล้ ว)
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สาขา
หมายเหตุ – พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
โทรศัพท์ 084-4392849
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 10 ดุสิต กรุงเทพฯ
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน www.excise.go.th
หมายเหตุ 5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 1713
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6)

หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ 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 ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
(ภษ.01-04)
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรย้ ำยโรงอุตสำหกรรมหรือสถำนบริกำร (มำตรำ 30)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การย้ ายโรงอุตสาหกรรมหรื อสถานบริการ (มาตรา 30)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2527
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ อง กาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จของ
งาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
7 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การย้ ายโรงอุตสาหกรรมหรื อสถานบริ การ (มาตรา 30) สำนักงำนสรรพสำมิต
พืน้ ที่ภูเก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ภ่ ูเก็ต สถานที ต่ งั้ : ศูนย์ราชการ
กระทรวงการคลัง ชัน้ 3 ถนนนริ ศร อาเภอเมื อง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-212281 E-mail : phuket@excise.go.th Website : http://phuket.excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะย้ ายโรงอุตสาหกรรมหรื อสถานบริการ ให้ แจ้ งย้ ายโรงอุตสาหกรรมหรื อสถานบริการ ณ สถานที่
ที่ได้ จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ เดิม โดยปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ยื่นแบบ ภษ.01-05 ก่อนวันย้ ายโรงอุตสาหกรรมหรื อสถานบริ การไม่น้อยกว่า 15 วัน
2. นัดเจ้ าหน้ าที่ เพื่อทาการตรวจโรงอุตสาหกรรมหรื อสถานบริการ
เมื่อผู้ขออนุญาตย้ ายโรงอุตสาหกรรมหรื อสถานบริ การแล้ ว ให้ ยื่นคาขอจดทะเบียนสรรพสามิตสาหรับโรงอุตสาหกรรม
หรื อสถานบริ การแห่งใหม่ภายใน 30 วัน ก่อนวันเริ่มผลิตสินค้ าหรื อเริ่มบริการ เมื่อได้ รับใบทะเบียนสรรพสามิตฉบับใหม่
แล้ ว ให้ คืนใบทะเบียนสรรพสามิตฉบับเดิมแก่เจ้ าพนักงานสรรพสามิต ณ สถานที่ยื่นจดทะเบียนสรรพสามิตแห่งใหม่
- กรณีระบบงานขัดข้ อง ใช้ ระยะเวลาทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2 วัน
- กรณีนบั เวลาตรวจสอบสถานที่ร่วมกับผู้ขอย้ ายโรงอุตสาหกรมหรื อสถานบริการ ใช้ ระยะเวลาทังสิ
้ ้น 7 วันทาการ
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติม
ได้ ในขณะนัน้ 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
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ผู้ขออนุญาต ที่ประสงค์จะ
ย้ ายโรงอุตสาหกรรมหรื อ
สถานบริ การ ให้ ยื่นแบบคา
ขอรับใบแทนใบทะเบียน
สรรพสามิต คาขอย้ ายหรื อ
เลิกหรื อโอนกิจการ โรง
อุตสาหกรรมหรื อสถาน
บริการ ตามมาตรา 29, 30,

0.5
วันทาการ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

หมำยเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

31 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
(ภษ.01-05) พร้ อมเอกสาร
หลักฐานประกอบ และ
เจ้ าหน้ าที่จะตรวจสอบ
เอกสาร
การพิจารณา

2)

ผู้ขออนุญาตนัดเจ้ าหน้ าที่ 6 วันทาการ
ตรวจโรงอุตสาหกรรมหรื อ
สถานบริ การ กรณีแจ้ งย้ าย
กิจการในวันศุกร์ เจ้ าหน้ าที่
จะไปทาการตรวจในวันทา
การถัดไป แต่ถ้าผู้ขอ
อนุญาตประสงค์จะให้
เจ้ าหน้ าที่ไปตรวจโรง
อุตสาหกรรมหรื อสถาน
บริการในวันหยุดราชการ
จะต้ องจ่ายค่าทาการ
เจ้ าหน้ าที่ตามกฎ
กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2527) ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2527
และอานวยความสะดวกแก่
เจ้ าหน้ าที่ด้วย พร้ อมนี ้
เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งให้ ไปจด
ทะเบียนสรรพสามิตสาหรับ
โรงอุตสาหกรรมหรื อสถาน
บริการแห่งใหม่ ภายใน 30

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

หมำยเหตุ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

วัน ก่อนวันเริ่มผลิตสินค้ า
หรื อเริ่มบริ การ
การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่จดั ทาบันทึกเสนอ
สรรพสามิตพื ้นที่พิจารณา
ลงนาม

3)

0.5
วันทาการ

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 7 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง
0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
0
บุคคล
กำรค้ ำ
2)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(ที่ออกไว้ ไม่เกิน 6
เดือน พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบทะเบียน
สรรพสำมิต
หนังสือมอบ

กรมสรรพสำมิต
-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีไม่ได้ มำ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อำนำจพร้ อมติด
อำกรแสตมป์

3)
4)

5)

6)

บัตรประชำชน (ผู้
มอบอำนำจ)
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน(ผู้มอบ
อำนำจ)
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน (ผู้รับ
มอบอำนำจ)
บัญชี
รำยละเอียด
วัตถุดบิ สินค้ ำ
ระหว่ำงผลิต
สินค้ ำสำเร็จรูป
และบัญชี
รำยกำรค้ ำงชำระ
ภำษี

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ติดต่อด้ วยตนเอง
ให้ ทำหนังสือมอบ
อำนำจพร้ อมติด
อำกรด้ วย)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

-

1

0

ฉบับ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มี
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -
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17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่
สาขา
หมายเหตุ – พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
โทรศัพท์ 084-4392849
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ไปรษณีย์
ตู้ ปณ. 10 ดุสิต กรุงเทพฯ
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์ www.excise.go.th hotline.excise.go.th
หมายเหตุ 5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ 6) ช่ องทำงกำรร้ 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 ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบ ภษ.01-05
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรเลิกกิจกำร (มำตรำ 31)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การเลิกกิจการ (มาตรา 31)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2527
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ อง กาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จของ
งาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
7 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การเลิกกิจการ (มาตรา 31) สำนักงำนสรรพสำมิตพืน้ ที่ภูเก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ภ่ ูเก็ต สถานที ต่ งั้ : ศูนย์ราชการ
กระทรวงการคลัง ชัน้ 3 ถนนนริ ศร อาเภอเมื อง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-212281 E-mail : phuket@excise.go.th Website : http://phuket.excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ทีโ่ รงอุตสาหกรรม/สถานบริ การ ตัง้ อยู่)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ขออนุญาตที่จะเลิกกิจการ ให้ แจ้ งการเลิกกิจการ ตามแบบที่กาหนด (ภษ.01-05) ต่ออธิบดีหรื อสรรพสามิตพื ้นที่ ณ
สถานที่ที่ได้ จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ ก่อนวันเลิกกิจการไม่น้อยกว่า 15 วัน และให้ คืนใบทะเบียนสรรพสามิตแก่
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เจ้ าหน้ าที่ ณ สถานที่ที่ได้ แจ้ งเลิกกิจการนันภายใน
้
15 วัน นับแต่วนั ที่หยุดประกอบกิจการ
- กรณีนบั เวลาตรวจสอบสถานที่ร่วมกับผู้ขอเลิกกิจการ ใช้ ระยะเวลาทังสิ
้ ้น 7 วันทาการ
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
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะ
เลิกกิจการ ให้ ยื่นแบบคาขอ
ใบแทนใบทะเบียน
สรรพสามิต คาขอย้ ายหรื อ
เลิกหรื อโอนกิจการ โรง
อุตสาหกรรมหรื อสถาน
บริการ ตามมาตรา 29, 30,
31 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
(ภษ.01-15) พร้ อมเอกสาร
หลักฐานประกอบ และ
เจ้ าหน้ าที่จะตรวจสอบ
เอกสาร

0.5
วันทาการ

การพิจารณา

นัดเจ้ าหน้ าที่ตรวจโร
อุตสาหกรรมหรื อสถาน

ประเภทขัน้ ตอน

1)

2)

6 วันทาการ

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

บริการ กรณีแจ้ งเลิกกิจการ
ในวันศุกร์ เจ้ าหน้ าที่จะไป
ทาการตรวจในวันทาการ
ถัดไป แต่ถ้าผู้ขออนุญาต
ประสงค์จะให้ เจ้ าหน้ าที่
ตรวจโรงอุตสาหกรรมหรื อ
สถานบริ การใน
วันหยุดราชการจะต้ องจ่าย
ค่าทาการเจ้ าหน้ าที่ตามกฎ
กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2527) ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2527
และอานวยความสะดวกแก่
เจ้ าหน้ าที่ด้วย
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

เมื่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจโรง
อุตสาหกรรมเสร็จแล้ ว จะ
ทาบันทึกเสนอสรรพสามิต
พื ้นที่เพื่อพิจารณาลงนาม

0.5 วันทา
การ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ภูเก็ต

หมำยเหตุ

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 7 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่
1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
0
0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(ที่ออกไว้ ไม่เกิน 6
เดือน พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบทะเบียน
สรรพสำมิต
หนังสือมอบ
อำนำจและ
สำเนำบัตร
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน (ผู้
มอบอำนำจ)
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน (ผู้มอบ
อำนำจ)
บัญชี
รำยละเอียด
วัตถุดบิ สินค้ ำ
ระหว่ำงผลิต
สินค้ ำสำเร็จรูป

กรมสรรพสำมิต

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

(กรณีไม่ได้ มำ
ติดต่อด้ วยตนเอง
ให้ ทำหนังสือมอบ
อำนำจพร้ อมติด
อำกรด้ วย)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
และบัญชี
รำยกำรค้ ำงชำระ
ภำษี

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มี
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ – พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
โทรศัพท์ 084-4392849
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สาขา
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ไปรษณีย์ ตู้ปณ.10 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ 5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์ www.excise.go.th hotline.excise.go.th
หมายเหตุ 6) ช่ องทำงกำรร้ 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 ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบ ภษ.01-05
-
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19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรโอนกิจกำร (มำตรำ 31)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การโอนกิจการ (มาตรา 31)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2527
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ อง กาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จของ
งาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
7 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การโอนกิจการ (มาตรา 31) สำนักงำนสรรพสำมิตพืน้ ที่ภูเก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ภ่ ูเก็ต สถานที ต่ งั้ : ศูนย์ราชการ
กระทรวงการคลัง ชัน้ 3 ถนนนริ ศร อาเภอเมื อง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-212281 E-mail : phuket@excise.go.th Website : http://phuket.excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ขออนุญาตที่จะโอนกิจการ ให้ แจ้ งการโอนกิจการตามแบบที่กาหนด (ภษ.01-05) ต่ออธิบดีหรื อสรรพสามิตพื ้นที่ ณ
สถานที่ที่ได้ จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ ก่อนวันโอนกิจการไม่น้อยกว่า 15 วัน และให้ คืนใบทะเบียนสรรพสามิตแก่
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เจ้ าหน้ าที่ ณ สถานที่ที่ได้ แจ้ งโอนกิจการนันภายใน
้
15 วัน นับแต่วนั ที่หยุดประกอบกิจการ
- กรณีนบั เวลาตรวจสอบสถานที่ร่วมกับผู้ขอโอนกิจการ ใช้ ระยะเวลาทังสิ
้ ้น 7 วันทาการ
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
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

2)

การพิจารณา

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะ
0.5
โอนกิจการ ให้ ยื่นแบบคา
วันทาการ
ขอรับใบแทนใบทะเบียน
สรรพสามิต คาขอย้ ายหรื อ
เลิกหรื อโอนกิจการ โรง
อุตสาหกรรมหรื อสถาน
บริการ ตามมาตรา 29, 30,
31 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
(ภษ.01-05) พร้ อมเอกสาร
หลักฐานประกอบและ
เจ้ าหน้ าที่จะตรวจสอบ
เอกสาร
นัดเจ้ าหน้ าที่ตรวจโรง
6 วันทาการ
อุตสาหกรรมหรื อสถาน

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

บริการ กรณีแจ้ งโอน
กิจการในวันศุกร์ เจ้ าหน้ าที่
จะไปทาการตรวจในวันทา
การถัดไป แต่ถ้าผู้ขอ
อนุญาตประสงค์จะให้
เจ้ าหน้ าที่ตรวจโรง
อุตสาหกรรมหรื อสถาน
บริการในวันหยุดราชการ
จะต้ องจ่ายค่าทาการ
เจ้ าหน้ าที่ตามกฎ
กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2527) ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2527
และอานวยความสะดวกแก่
เจ้ าหน้ าที่ด้วย ให้ ผ้ ขู อ
อนุญาตโอนกิจการยื่นคา
ขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั รับ
โอนกิจการ และคืนใบ
ทะเบียนสรรพสามิตฉบับ
เดิมแก่เจ้ าหน้ าที่

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้ าหน้ าที่จดั ทาบันทึกเสนอ
สรรพสามิตพื ้นที่พิจารณา
ลงนาม

0.5
วันทาการ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ภูเก็ต

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว

หมำยเหตุ
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ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 7 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง
0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
0
บุคคล
กำรค้ ำ
2)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(ที่ออกไว้ ไม่เกิน 6
เดือน พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)
5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบทะเบียน
กรมสรรพสำมิต
สรรพสำมิต
หนังสือมอบ
อำนำจพร้ อมติด
อำกรแสตมป์

สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน (ผู้
มอบอำนำจ)
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน (ผู้มอบ
อำนำจ)
สำเนำบัตร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(กรณีไม่ได้ มำ
ติดต่อด้ วยตนเอง
ให้ ทำหนังสือมอบ
อำนำจพร้ อมติด
อำกรด้ วย)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
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ที่

6)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ประจำตัว
ประชำชน (ผู้รับ
มอบอำนำจ)
บัญชี
รำยละเอียด
วัตถุดบิ สินค้ ำ
ระหว่ำงผลิต
สินค้ ำสำเร็จรูป
และบัญชี
รำยกำรค้ ำงชำระ
ภำษี

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ถูกต้ อง)

0

ฉบับ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มี
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/สานักงานสรรพสามิต
พื ้นที่สาขา
หมายเหตุ – พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริการไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
โทรศัพท์ 084-4392849
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ไปรษณีย์
ตู้ ปณ.10 ดุสิต กรุงเทพฯ
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์ www.excise.go.th hotline.excise.go.th
หมายเหตุ -
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5)
6)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ 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 ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบ ภษ.01-05
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรตัง้ คลังสินค้ ำทัณฑ์ บน (มำตรำ 33)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การตังคลั
้ งสินค้ าทัณฑ์บน (มาตรา 33)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2527
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ อง กาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จของ
งาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
7 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การตังคลั
้ งสินค้ าทัณฑ์บน (มาตรา 33) สำนักงำนสรรพสำมิตพืน้ ที่ภูเก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ภ่ ูเก็ต
สถานที ่ตงั้ : ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชัน้ 3 ถนนนริ ศร อาเภอเมื อง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-212281 E-mail : phuket@excise.go.th Website : http://phuket.excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.ผู้ยื่นคาขอจะต้ องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตังคลั
้ งสินค้ าทัณฑ์บน เว้ นแต่ถกู เพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ วก่อนวันยื่น
คาขออนุญาตเกิน 3 ปี ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นคาขออนุญาตฯเป็ นนิตบิ คุ คล ผู้บริ หารของนิติบคุ คลนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
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ดังกล่าวด้ วย
2.คลังสินค้ าทัณฑ์บนจะต้ องตังอยู
้ ่ ณ สถานที่ซงึ่ เจ้ าพนักงานสรรพสามิตสามารถไปปฏิบตั งิ านได้ โดยสะดวก
3.คลังสินค้ าทัณฑ์บนต้ องเป็ นอาคารที่มนั่ คง มีรัว้ รอบขอบชิด ไม่มีชอ่ งทางที่จะเข้ าหรื อออกจากคลังสินค้ าทัณฑ์บนได้
นอกจากทางประตูซงึ่ มีได้ ไม่เกิน 2 ประตู ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงประตูบริเวณคลังสินค้ าทัณฑ์บน
4.คลังสินค้ าทัณฑ์บนสาหรับเก็บสินค้ าทัว่ ไปต้ องก่อสร้ างด้ วยอิฐหรื อคอนกรี ต มุงหลังคาให้ มนั่ คงแข็งแรงด้ วยกระเบื ้อง
หินชนวน หรื อเหล็กลูกฟูกอาบสังกะสีซงึ่ ย ้าตะปูให้ เชื่อมกันตรึงติดกับผนัง มีประตูอย่างมัน่ คงแข็งแรงและมีสายยูสาหรับ
ลัน่ กุญแจ
ผู้ขอตังคลั
้ งสินค้ าทัณฑ์บน นอกจากจะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยภาษีสรรพสามิตและกฎหมายว่าด้ วยพิกดั อัตรา
ภาษีสรรพสามิตแล้ ว จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้ด้ วย
(ก) ต้ องทาสัญญาไว้ วา่ จะให้ เบี ้ยปรับเมื่อตนไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา และให้ มีประกันไว้ กบั กรมสรรพสามิตตามแบบที่
อธิบดีกาหนด
(ข) เมื่อได้ รับอนุญาตให้ ตงคลั
ั ้ งสินค้ าทัณฑ์บนแล้ ว ห้ ามมิให้ เจ้ าของคลังสินค้ าทัณฑ์บนแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคลังสินค้ า
ทัณฑ์บนให้ ผิดไปจากแบบแปลนแผนผังที่ได้ รับอนุญาตไว้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากอธิบดี
เจ้ าของคลังสินค้ าทัณฑ์บนจะต้ องดูแลรักษามิให้ คลังสินค้ าทัณฑ์บนชารุดเสียหายหรื อเปลี่ยนแปลงไปจากแบบแปลน
แผนผังที่ได้ รับอนุญาตไว้ หากมีการชารุดเสียหายหรื อเปลี่ยนแปลงไปจะต้ องแจ้ งให้ เจ้ าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้ องที่ที่
คลังสินค้ าทัณฑ์บนตังอยู
้ ท่ ราบโดยมิชกั ช้ า และต้ องดาเนินการแก้ ไขหรื อซ่อมแซมให้ ถกู ต้ องตามแบบแปลนแผนผังที่
ได้ รับอนุญาตไว้ ภายในระยะเวลาที่เจ้ าพนักงานสรรพสามิตกาหนด
(ค) เจ้ าของคลังสินค้ าทัณฑ์บนจะเก็บสินค้ าไว้ ในคลังสินค้ าทัณฑ์บนได้ เพียงเฉพาะสินค้ าที่ได้ รับอนุญาตให้ นาเข้ าเก็บ
ตามที่ปรากฏในสัญญาที่ทาไว้ กบั กรมสรรพสามิตเท่านัน้
(ง) เจ้ าของคลังสินค้ าทัณฑ์บนต้ องจัดให้ มีเครื่ องชัง่ ตวง วัด และเครื่ องอานวยความสะดวกอื่น ๆ เท่าที่จาเป็ นและ
เหมาะสมกับสินค้ าที่เก็บไว้ ในคลังสินค้ าทัณฑ์บน
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติม
ได้ ในขณะนัน้ 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
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะ
ตังคลั
้ งสินค้ าทัณฑ์บนให้ ยื่น
คาขออนุญาตตังคลั
้ งสินค้ า
ทัณฑ์บน (แบบ ภษ.01-08)
พร้ อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามที่ระบุในแบบ
คาขอ และเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบเอกสาร

0.5
วันทาการ

การพิจารณา

2.1 เจ้ าหน้ าที่พิจารณา
ความถูกต้ องของเอกสาร
หลักฐาน
2.2 เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
สถานที่ที่ขออนุญาตตัง้
คลังสินค้ าทัณฑ์บน และ
รายงานผลการตรวจเสนอ
สรรพสามิตพื ้นที่พิจารณา
อนุญาตให้ ตงคลั
ั ้ งสินค้ า
ทัณฑ์บน
2.3 เจ้ าหน้ าที่แจ้ งให้ ผ้ ขู อ
อนุญาตตังคลั
้ งสินค้ าทัณฑ์
บนมาชาระค่าธรรมเนียม
2.4 เจ้ าหน้ าที่เสนอ
สรรพสามิตพื ้นที่พิจารณา
ลงนาม
(ทังนี
้ ้ หากผู้ขออนุญาตมี
ความประสงค์จะให้
เจ้ าหน้ าที่ไปตรวจสอบ

5.5
วันทาการ

ประเภทขัน้ ตอน

1)

2)

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สถานที่ในวันหยุดราชการ
หรื อนอกเวลาราชการ
จะต้ องจ่ายค่าทาการให้
เจ้ าหน้ าที่ ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 3 ลว. 19 พ.ย. 27)

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

สรรพสามิตพื ้นที่พิจารณา
ลงนามอนุญาต

1 วันทาการ

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 7 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง
0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
0
บุคคล
กำรค้ ำ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ฉบับ

2

ฉบับ

2

ฉบับ

2)

3)

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

0

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(หนังสือรับรองนิติ
บุคคลต้ องออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน
และรับรองสำเนำ
ถูกต้ องทุกหน้ ำ
)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หลักฐำนกำรเป็ น
เจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์ หรื อ
เป็ นผู้มีสิทธิ
ครอบครอง
สถำนที่ หรื อ
อำคำรที่ตงั ้
คลังสินค้ ำทัณฑ์
บน
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของผู้ยื่นคำ
ขออนุญำตตัง้
คลังสินค้ ำทัณฑ์
บน
สำเนำหนังสือ
สัญญำจัดตังห้
้ ำง
หุ้นส่วน ในกรณี
ที่เป็ นห้ ำงหุ้นส่วน
สำมัญหรื อคณะ
บุคคล
หนังสือมอบ
อำนำจพร้ อมติด
อำกรแสตมป์
สำเนำบัตร
ประชำชนของผู้
มอบอำนำจและ
ผู้รับมอบอำนำจ

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

2

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

กรมกำรปกครอง

0

2

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ

0

2

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

-

1

0

ฉบับ

(ผู้ขออนุญำตเป็ น
ผู้ออกเอกสำร)

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
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ที่

6)

7)

8)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แผนที่โดยสังเขป แสดงที่ตงั ้
คลังสินค้ ำทัณฑ์
บน ระยะทำง
เส้ นทำงคมนำคม
ระหว่ำง
คลังสินค้ ำทัณฑ์
บนกับสำนักงำน
สรรพสำมิตพื ้นที่
และสำนักงำน
สรรพสำมิตพื ้นที่
สำขำ หรื อกรม
สรรพสำมิต
แผนผังแสดง
สถำนที่ตงั ้
คลังสินค้ ำทัณฑ์
บน พร้ อมทัง้
บริเวณและ
สถำนที่ซงึ่ เป็ น
อำณำเขตติดต่อ
กับคลังสินค้ ำ
ทัณฑ์บน
แบบแปลน
แผนผังแสดง
บริเวณภำยใน
คลังสินค้ ำทัณฑ์
บน สถำนที่เก็บ
สินค้ ำ ช่องทำงที่
สินค้ ำจะนำเข้ ำ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

9)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หรื อออกจำก
คลังสินค้ ำทัณฑ์
บน
รำยกำรสินค้ ำที่
จะนำเข้ ำเก็บใน
คลังสินค้ ำทัณฑ์
บน

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำใบอนุญำตตัง้ คลังสินค้ ำทัณฑ์ บน
ค่ ำธรรมเนียม 20,000 บาท
หมำยเหตุ 2)

ค่ ำธรรมเนียมคลังสินค้ ำทัณฑ์ บนรำยปี
ค่ ำธรรมเนียม 2,000 บาท
หมำยเหตุ (เว้นปี ทีอ่ อกใบอนุญาตปี แรกไม่ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมรายปี )

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ยื่นคาขอ
หมายเหตุ – พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
โทรศัพท์ 084-4392849
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ไปรษณีย์
ตู้ ปณ.10 ดุสิต กรุงเทพฯ
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ 5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์
www.excise.go.th
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6)

หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ 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 ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบ ภษ.01-08
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรโอนคลังสินค้ ำทัณฑ์ บน (มำตรำ 43)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การโอนคลังสินค้ าทัณฑ์บน (มาตรา 43)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2527
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ อง กาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จของ
งาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
7 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การโอนคลังสินค้ าทัณฑ์บน (มาตรา 43) สำนักงำนสรรพสำมิตพืน้ ที่ภูเก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ภ่ ูเก็ต
สถานที ่ตงั้ : ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชัน้ 3 ถนนนริ ศร อาเภอเมื อง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-212281 E-mail : phuket@excise.go.th Website : http://phuket.excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.ผู้รับโอนกิจการคลังสินค้ าทัณฑ์บนจะต้ องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตังคลั
้ งสินค้ าทัณฑ์บน เว้ นแต่ถกู เพิกถอน
ใบอนุญาตมาแล้ วก่อนวันยื่นคาขออนุญาตเกิน 3 ปี ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนกิจการฯเป็ นนิติบคุ คล ผู้บริหารของนิติบคุ คลนัน้
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ต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังกล่าวด้ วย
2.ต้ องทาสัญญาไว้ วา่ จะให้ เบี ้ยปรับเมื่อไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา และให้ มีประกันไว้ กบั กรมสรรพสามิต
3.เมื่อได้ รับโอนกิจการแล้ ว ห้ ามมิให้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงคลังสินค้ าทัณฑ์บนให้ ผิดไปจากแบบแปลนแผนผังที่ได้ รับ
อนุญาตไว้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากอธิบดี และต้ องดูแลรักษามิให้ คลังสินค้ าทัณฑ์บนชารุดเสียหายหรื อ
เปลี่ยนแปลงไปจากแบบแปลนแผนผังที่ได้ รับอนุญาตไว้ หากมีการชารุดเสียหายหรื อเปลี่ยนแปลงไปจะต้ องแจ้ งให้ เจ้ า
พนักงานสรรพสามิตแห่งท้ องที่ที่คลังสินค้ าทัณฑ์บนตังอยู
้ ท่ ราบโดยมิชกั ช้ า และต้ องดาเนินการแก้ ไขหรื อซ่อมแซมให้
ถูกต้ องตามแบบแปลนแผนผังที่ได้ รับอนุญาตไว้ ภายในระยะเวลาที่เจ้ าพนักงานสรรพสามิตกาหนด
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 ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะ
โอนคลังสินค้ าทัณฑ์บนให้
ยื่นแบบคาขอโอนกิจการ
คลังสินค้ าทัณฑ์บน (แบบ
ภษ.01-10) พร้ อมเอกสาร
หลักฐานที่ระบุไว้ ในแบบคา
ขอ และเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
เอกสาร

0.5
วันทาการ

การพิจารณา

2.1 เจ้ าหน้ าที่พิจารณา

ประเภทขัน้ ตอน

1)

2)

5.5

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

สานักงาน

-
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ที่

3)

ประเภทขัน้ ตอน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ความถูกต้ องของเอกสาร
หลักฐาน
2.2 เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
สินค้ าคงเหลือที่อยูใ่ น
คลังสินค้ าทัณฑ์บนและ
รายงานผลการตรวจเสนอ
สรรพสามิตพื ้นที่พิจารณา
อนุญาตให้ โอนคลังสินค้ า
ทัณฑ์บน
2.3 เจ้ าหน้ าที่แจ้ งให้ ผ้ ขู อรับ
โอนคลังสินค้ าทัณฑ์บนมา
ชาระค่าธรรมเนียม
2.4 เจ้ าหน้ าที่เสนอ
สรรพสามิตพื ้นที่พิจารณา
ลงนาม

วันทาการ

สรรพสามิตพื ้นที่ พิจารณา
ลงนามอนุญาต

1 วันทาการ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

หมำยเหตุ

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 7 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1) บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง
0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ฉบับ

2)

หมำยเหตุ
ถูกต้ อง)
(หนังสือรับรองนิติ
บุคคลต้ องออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน
และรับรองสำเนำ
ถูกต้ องทุกหน้ ำ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

5)

กรมสรรพสำมิต

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

กรมกำรปกครอง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบอนุญำตตัง้
คลังสินค้ ำทัณฑ์
บน (ภษ.02-05)
ฉบับเดิม
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของ
เจ้ ำของ
คลังสินค้ ำทัณฑ์
บน
หนังสือมอบ
อำนำจพร้ อมติด
อำกรแสตมป์
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของผู้
มอบอำนำจ
สำเนำบัตร
ประจำตัว

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

2

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

-

1

0

ฉบับ

-

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
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ที่

6)

7)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ
สำเนำบัตร
กรมกำรปกครอง
ประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับโอน
บัญชีแสดงสินค้ ำ คงเหลือใน
คลังสินค้ ำทัณฑ์
บน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

1

0

ฉบับ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) กำรโอนใบอนุญำตครัง้ ละหนึ่งในห้ ำของค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตประเภทนัน้ ๆ แต่ ละฉบับ
ค่ ำธรรมเนียม 20 %
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ยื่นคาขอ
หมายเหตุ พบการทุจริ ต ไม่ได้รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้งสรรพสามิ ตพืน้ ที ภ่ ูเก็ต
โทรศัพท์ 084-4392849
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ไปรษณีย์
ตู้ ปณ.10 ดุสิต กรุงเทพฯ
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ 5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์
www.excise.go.th
หมายเหตุ -
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6)

ช่ องทำงกำรร้ 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 ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบ ภษ.01-10
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรเลิกกิจกำรคลังสินค้ ำทัณฑ์ บน (มำตรำ 44)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การเลิกกิจการคลังสินค้ าทัณฑ์บน (มาตรา 44)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2527
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ อง กาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จของ
งาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
7 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การเลิกกิจการคลังสินค้ าทัณฑ์บน (มาตรา 44)สำนักงำนสรรพสำมิตพืน้ ที่ภูเก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ภ่ ูเก็ต
สถานที ่ตงั้ : ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชัน้ 3 ถนนนริ ศร อาเภอเมื อง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-212281 E-mail : phuket@excise.go.th Website : http://phuket.excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
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 ตอ่ เมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้ 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 ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

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

0.5
วันทาการ

การพิจารณา

2.1 เจ้ าหน้ าที่พิจารณา
ความถูกต้ องของเอกสาร

5.5
วันทาการ

ประเภทขัน้ ตอน

1)

2)

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
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ที่

3)

ประเภทขัน้ ตอน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

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
สรรพสามิตพื ้นที่พิจารณา
1 วันทาการ
ลงนามอนุญาต

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ภูเก็ต

หมำยเหตุ

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 7 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1) บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง
0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ประชำชน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

5)

กรมสรรพสำมิต

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

กรมกำรปกครอง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบอนุญำตตัง้
คลังสินค้ ำทัณฑ์
บน (ภษ.02-05)
ฉบับเดิม
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของ
เจ้ ำของ
คลังสินค้ ำทัณฑ์
บน
หนังสือมอบ
อำนำจพร้ อมติด
อำกรแสตมป์
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ
บัญชีแสดงสินค้ ำ
คงเหลือใน
คลังสินค้ ำทัณฑ์
บน

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มี

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

2

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

-

1

0

ฉบับ

-

กรมกำรปกครอง

0

2

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

-

1

0

ฉบับ

-
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ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ยื่นคาขอ
หมายเหตุ – พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
โทรศัพท์ 084-4392849
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ไปรษณีย์ ตู้ ปณ.10 ดุสิต กรุงเทพฯ
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ 5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์
www.excise.go.th
หมายเหตุ 6) ช่ องทำงกำรร้ 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 ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบ ภษ.01-11
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตยื่นแบบรำยกำรภำษีรวม ณ กรมสรรพสำมิต หรือสำนักงำน
สรรพสำมิตแห่ งใดแห่ งหนึ่ง (มำตรำ 53 วรรคสำม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตยื่นแบบรายการภาษีรวม ณ กรมสรรพสามิต หรื อสานักงานสรรพสามิตแห่งใดแห่ง
หนึง่ (มาตรา 53 วรรคสาม)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2527
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตยื่นแบบรายการภาษีรวม ณ กรมสรรพสามิต หรื อสานักงาน
สรรพสามิตแห่งใดแห่งหนึง่ (มาตรา 53 วรรคสาม) สำนักงำนสรรพสำมิตพืน้ ที่ภูเก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ภ่ ูเก็ต
สถานที ่ตงั้ : ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชัน้ 3 ถนนนริ ศร อาเภอเมื อง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-212281 E-mail : phuket@excise.go.th Website : http://phuket.excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ขออนุญาตต้ องเป็ นผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรื อผู้ประกอบสถานบริ การ ที่มีโรงอุตสาหกรรมหรื อสถานบริ การหลายแห่ง
สามารถขอยื่นแบบรายการภาษีและชาระภาษีรวม ณ กรมสรรพสามิต หรื อสานักสรรพสามิตพื ้นที่ /สานักงานสรรพสามิต
พื ้นที่สาขา แห่งใดแห่งหนึง่ ได้

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะ 1 วันทาการ
ขอชาระภาษีรวมกัน ยื่นคา
ขอแบบรายการภาษี และ
ชาระภาษีรวม (แบบ
ภษ.01-17) พร้ อมเอกสาร
หลักฐาน
และ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่เสนอผู้มีอานาจ
พิจารณาอนุญาตและลง
นามตามขันตอน
้
(ไม่รวม
ระยะเวลาการส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์)

4 วันทาการ

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอานาจลงนาม

2 วันทาการ

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง
0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
0
บุคคล
กำรค้ ำ
2)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลออกให้ ไม่
เกิน 6 เดือน)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบ ภษ. 01-17 กรมสรรพสำมิต
ใบทะเบียน
กรมสรรพสำมิต
สรรพสำมิต
แบบ ภษ 01-15 กรมสรรพสำมิต
(กรณีสินค้ ำที่ขอ
ชำระภำษีภำยใน
วันที่15 ของ
เดือนถัดจำก
เดือนที่นำ
สินค้ ำออกจำก
โรงอุตสำหกรรม
หรื อคลังสินค้ ำ
ทัณฑ์บนโดยมี
หลักประกัน)
หนังสือมอบ
-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
3

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

(ผู้ขออนุญำตเป็ น
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อำนำจพร้ อมติด
อำกรแสตมป์

5)
6)

บัตรประชำชนผู้
มอบอำนำจ
บัตรประชำชน
ผู้รับมอบอำนำจ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
ผู้ออกเอกสำร
กรณีสำเนำให้
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มี
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/สานักงานสรรพสามิต
พื ้นที่สาขา ที่โรงอุตสาหกรรมหรื อสถานบริการตังอยู
้ ่
หมายเหตุ พบการทุจริ ต ไม่ได้รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้งสรรพสามิ ตพืน้ ที ภ่ ูเก็ต
โทรศัพท์ 084-4392849
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ สายด่วน 1713
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ไปรษณีย์
ตู้ ปณ.10 ดุสิต กรุงเทพฯ
หมายเหตุ 5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์ webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ –

5/5

6)

ช่ องทำงกำรร้ 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 ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

