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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรตัง้ คลังสินค้ ำทัณฑ์ บน (มำตรำ 33)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การตังคลั
้ งสินค้ าทัณฑ์บน (มาตรา 33)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: กรมสรรพสามิต
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 (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 การตังคลั
้ งสินค้ าทัณฑ์บน (มาตรา 33)
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ท่ ี ่คลังสิ นค้าทัณฑ์ บนตัง้ อยู่/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 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
ดังกล่าวด้ วย
2.คลังสินค้ าทัณฑ์บนจะต้ องตังอยู
้ ่ ณ สถานที่ซงึ่ เจ้ าพนักงานสรรพสามิตสามารถไปปฏิบตั งิ านได้ โดยสะดวก
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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
หมำยเหตุ
** 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
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะ 0.5 วันทา
ตังคลั
้ งสินค้ าทัณฑ์บนให้ ยื่น การ
คาขออนุญาตตังคลั
้ งสินค้ า
ทัณฑ์บน (แบบ ภษ.01-08)
พร้ อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามที่ระบุในแบบ
คาขอ และเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบเอกสาร

การพิจารณา

2.1 เจ้ าหน้ าที่พิจารณา
5.5 วันทา
ความถูกต้ องของเอกสาร
การ
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

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมำยเหตุ

-

กรมสรรพสามิต

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 วันทาการ

กรมสรรพสามิต

หมำยเหตุ

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

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

สรรพสามิตพื ้นที่พิจารณา
ลงนามอนุญาต

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 7 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
16.
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
2

ฉบับ

2

ฉบับ

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

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

3)

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

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

-

0

กรมกำรปกครอง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

2

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

0

2

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ

0

2

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

-

1

0

ฉบับ

(ผู้ขออนุญำตเป็ น
ผู้ออกเอกสำร)
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ที่

5)

6)

7)

8)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำบัตร
ประชำชนของผู้
มอบอำนำจและ
ผู้รับมอบอำนำจ
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

กรมกำรปกครอง

0

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

9)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
คลังสินค้ ำทัณฑ์
บน สถำนที่เก็บ
สินค้ ำ ช่องทำงที่
สินค้ ำจะนำเข้ ำ
หรื อออกจำก
คลังสินค้ ำทัณฑ์
บน
รำยกำรสินค้ ำที่ จะนำเข้ ำเก็บใน
คลังสินค้ ำทัณฑ์
บน

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ฉบับ

17. 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 )

18. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ยื่นคาขอ
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ไปรษณีย์
ตู้ ปณ.10 ดุสิต กรุงเทพฯ
หมายเหตุ -

หมำยเหตุ

-
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4)
5)
6)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์
www.excise.go.th
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)

19. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบ ภษ.01-08
-

20. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

22/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
Akkhadech Winaipanit
นายพรชัย ทรัพย์มลู
ปวริศา สุขมาก

