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คู่มือสําหรับประชาชน: การเลิกกิจการคลังสินค้าทัณฑ์ บน (มาตรา 44)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: สํานักงานสรรพสามิตภาคที
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน: การเลิกกิจการคลังสินค้ าทัณฑ์บน (มาตรา 44)
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักงานสรรพสามิตภาคที
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2527
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลางทีตังอยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ประกาศกรมสรรพสามิต เรือง กําหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จของ
งาน พ.ศ. 2555 ลงวันที 9 มีนาคม 2555
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
7 วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การเลิกกิจการคลังสินค้ าทัณฑ์บน (มาตรา 44)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ สํานักงานสรรพสามิ ตพืนทีทีคลังสิ นค้าทัณฑ์ บนตังอยู/่ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ในกรณีทีเจ้ าของคลังสินค้ าทัณฑ์บนประสงค์จะเลิกกิจการให้ ขออนุญาตต่ออธิบดีตามแบบคําขอเลิกกิจการคลังสินค้ า
ทัณฑ์บน (ภษ.01-11) พร้ อมกับแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบอุตสาหกรรมซึงนําสินค้ าไปเก็บไว้ ในคลังสินค้ าทัณฑ์บนทราบ
อธิบดีจะอนุญาตให้ เจ้ าของคลังสินค้ าทัณฑ์บนเลิกกิจการได้ ตอ่ เมือผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้ ปฏิบตั ิตามอย่างหนึง
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อย่างใดดังนี
(1) นําสินค้ าไปเก็บไว้ ในโรงอุตสาหกรรมหรือในคลังสินค้าทัณฑ์บนอืน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีอธิบดี
กําหนด
(2) ชําระภาษี สําหรับสินค้ านันภายในระยะเวลาทีอธิบดีกําหนด
หมายเหตุ
** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรือไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิมเติมได้ ใน
ขณะนัน ผู้รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ืนคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติม หากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมได้ ภายในระยะเวลา
ทีกําหนด ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงาน จนกว่าผู้ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรียบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริมนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ อื
ประชาชนเรียบร้ อยแล้ ว
** ทังนีจะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็จ

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขออนุญาตทีประสงค์จะ 0.5 วันทํา
เลิกกิจการคลังสินค้ าทัณฑ์ การ
บนให้ ยืนคําขอเลิกกิจการ
คลังสินค้ าทัณฑ์บน (แบบ
ภษ.01-11) พร้ อมเอกสาร

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สรรพสามิตภาค
ที
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

หลักฐานประกอบทีระบุใน
แบบคําขอ และเจ้ าหน้ าที
ตรวจสอบเอกสาร
การพิจารณา

2.1 เจ้ าหน้ าทีพิจารณา
5.5 วันทํา
ความถูกต้ องของเอกสาร การ
หลักฐาน
2.2 เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบ
สินค้ าคงเหลือในคลังสินค้ า
ทัณฑ์บนและรายงานผล
การตรวจสอบเสนอ
สรรพสามิตพืนทีพิจารณา
อนุญาตให้ เลิกกิจการ
คลังสินค้ าทัณฑ์บน
2.3 เจ้ าหน้ าทีแจ้ งให้ ผ้ ู
ประกอบอุตสาหกรรมซึงนํา
สินค้ าไปเก็บไว้ ในคลังสินค้ า
ทัณฑ์บนทราบเพือ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือนไขทีอธิบดี
กําหนด

สํานักงาน
สรรพสามิตภาค
ที

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

สรรพสามิตพืนทีพิจารณา
ลงนามอนุญาต

สํานักงาน
สรรพสามิตภาค
ที

2)

3)

1 วันทําการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ ว 7 วันทําการ

หมายเหตุ

4/6

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
2

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบอนุญาตตัง
คลังสินค้ าทัณฑ์
บน (ภษ.0205) ฉบับเดิม
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
เจ้ าของ
คลังสินค้ าทัณฑ์
บน
หนังสือมอบ
อํานาจพร้ อมติด
อากรแสตมป์
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ
บัญชีแสดงสินค้ า
คงเหลือใน
คลังสินค้ าทัณฑ์

กรมสรรพสามิต

1

กรมการปกครอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

2

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

-

1

0

ฉบับ

-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
บน

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

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

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยืนคําขอ สํานักงานสรรพสามิตพืนทีทียืนคําขอ
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน ไปรษณีย์ ตู้ ปณ.10 ดุสิต กรุงเทพฯ
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรียน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรียน อีเมล์
www.excise.go.th
หมายเหตุ 6) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบ ภษ.01-11
-

19. หมายเหตุ
-
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