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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตทาํบัญชีประจาํวันและงบเดอืนโดยใช้เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล (มาตรา 

112) 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 
กรม:กรมสรรพสามิต กระทรวง: กระทรวงการคลงั 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนญุาตทําบญัชีประจําวนัและงบเดือนโดยใช้เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกล (มาตรา 112) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานกังานสรรพสามติพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหน่วยงาน  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูภิาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนัทําการ  

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน การขออนญุาตทําบญัชีประจําวนัและงบเดือนโดยใช้เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกล 

(มาตรา 112) สํานกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ สํานกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 เลขท่ี 43  อาคารไทยซีซีทาว์เวอร์ ชัน้ 8  

ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0 2275 7494-98 

Email:Krungtep2@excise.go.th / ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการกําหนด)       ตัง้แต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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1. ผู้ขออนญุาตท่ีเป็นผู้ประกอบอตุสาหกรรม ต้องจดัทําบญัชีประจําวนั (แบบ ภษ.03-05, ภษ.03-06) และจดัทํางบ

เดือนแสดงรายการเก่ียวกบัวตัถดุบิ การผลติ และการจําหนา่ยสนิค้า (แบบ ภษ.01-42) 

2. ผู้ขออนญุาตท่ีเป็นผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ต้องจดัทําบญัชีประจําวนั (แบบ ภษ.03-07) และจดัทํางบเดือน

แสดงรายการเก่ียวกบัวตัถดุบิ การผลติ และการจําหน่ายสนิค้า (แบบ ภษ.01-42ก) 

 

3. ผู้ขออนญุาตท่ีเป็นผู้ประกอบอตุสาหกรรม (1) หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ (2)สามารถย่ืนขออนญุาตทําบญัชี

ประจําวนัและงบเดือนโดยใช้เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกลได้ ณ สํานกังานสรรพสามิตพืน้ท่ี/สํานกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีสาขา 

ท่ีโรงอตุสาหกรรมหรือสถานบริการตัง้อยู ่

 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขออนญุาตจดัทําบญัชี

ประจําวนัและงบเดือนด้วย

เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกล ย่ืน

คําร้องเป็นหนงัสือพร้อม

เอกสารหลกัฐาน                       

และเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

เอกสาร 
 

1 วนัทําการ สํานกังาน

สรรพสามิตพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานคร 

2 
 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีเสนอผู้ มีอํานาจ

พิจารณาอนญุาตและลง

นามตามขัน้ตอน 

( ไมร่วมระยะเวลาการ

จดัสง่เอกสารทางไปรษณีย์ 

) 
 

4 วนัทําการ สํานกังาน

สรรพสามิตพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานคร 

2 
 

- 

3) 
การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ

ผู้ มีอํานาจลงนาม 
 

2 วนัทําการ สํานกังาน

สรรพสามิตพืน้ท่ี

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 กรุงเทพมหานคร 

2 
 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   7 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคลออกให้ไม่

เกิน 6 เดือน 

) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
ใบทะเบียน

สรรพสามิต 

กรมสรรพสามติ 0 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) 

ตวัอยา่ง

แบบฟอร์มบญัชี

ประจําวนัและงบ

กรมสรรพสามติ 1 1 ฉบบั (กรณีสําเนาให้

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เดือน 

3) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ พร้อมตดิ

อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (ผู้ขออนญุาตเป็น

ผู้ออกเอกสาร) 

4) 
บตัรประชาชนผู้

มอบอํานาจ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

5) 
บตัรประชาชน

ผู้ รับมอบอํานาจ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  หนว่ยงาน ณ จดุย่ืนคําขอ สํานกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 

หมายเหตุ –พบการทจุริต ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม บริการไมป่ระทบัใจ โปรดแจ้ง สรรพสามิตพืน้ท่ี  

               กรุงเทพมหานคร 2 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน หนว่ยงานต้นสงักดั กรมสรรพสามติ 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน  โทรศพัท์  สายดว่น 1713 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน  ไปรษณีย์ ตู้  ปณ.10 ดสุิต กรุงเทพฯ 

หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน  อีเมล์  webmaster@excise.go.th 

หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 
 


