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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตยื่นแบบรำยกำรภำษีรวม ณ กรมสรรพสำมิต หรือส ำนักงำน
สรรพสำมิตแห่งใดแห่งหน่ึง (มำตรำ 53 วรรคสำม) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 

กรม:กรมสรรพสามิต กระทรวง: กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนญุาตย่ืนแบบรายการภาษีรวม ณ กรมสรรพสามิต หรือส านกังานสรรพสามิตแหง่ใดแห่ง

หนึง่ (มาตรา 53 วรรคสาม) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กรมสรรพสามิต 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนญุาตย่ืนแบบรายการภาษีรวม ณ กรมสรรพสามิต หรือส านกังาน
สรรพสามิตแหง่ใดแหง่หนึง่ (มาตรา 53 วรรคสาม) ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 เลขท่ี 43  อาคารไทยซีซีทาว์เวอร์ ชัน้ 8  

ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0 2275 7494-98 
Email:Krungtep2@excise.go.th / ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)       ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
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ผู้ขออนญุาตต้องเป็นผู้ประกอบอตุสาหกรรมหรือผู้ประกอบสถานบริการ ท่ีมีโรงอตุสาหกรรมหรือสถานบริการหลายแหง่ 
สามารถขอย่ืนแบบรายการภาษีและช าระภาษีรวม ณ กรมสรรพสามิต หรือส านกัสรรพสามิตพืน้ท่ี/ส านกังานสรรพสามิต
พืน้ท่ีสาขา แหง่ใดแหง่หนึง่ได้ 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขออนญุาตท่ีประสงค์จะ
ขอช าระภาษีรวมกนั ย่ืนค า
ขอแบบรายการภาษีและ
ช าระภาษีรวม (แบบ 
ภษ.01-17) พร้อมเอกสาร
หลกัฐาน              และ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร 
2 
 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีเสนอผู้ มีอ านาจ 
พิจารณาอนญุาตและลง
นามตามขัน้ตอน (ไมร่วม
ระยะเวลาการสง่เอกสาร
ทางไปรษณีย์) 
 

4 วนัท าการ ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร 
2 
 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้ มีอ านาจลงนาม 
 

2 วนัท าการ ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร 
2 
 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   7 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

2) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคลออกให้ไม่
เกิน 6 เดือน) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
แบบ ภษ. 01-17 กรมสรรพสำมิต 1 3 ฉบบั (รับรองส ำเนำ

ถกูต้อง) 

2) 
ใบทะเบียน
สรรพสำมิต 

กรมสรรพสำมิต 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

3) 

แบบ ภษ 01-15 
(กรณีสินค้ำท่ีขอ
ช ำระภำษีภำยใน
วนัท่ี15 ของ
เดือนถดัจำก
เดือนท่ีน ำ
สินค้ำออกจำก
โรงอตุสำหกรรม 
หรือคลงัสินค้ำ
ทณัฑ์บนโดยมี
หลกัประกนั) 

กรมสรรพสำมิต 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

4) หนงัสือมอบ - 1 1 ฉบบั (ผู้ขออนญุำตเป็น
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อ ำนำจพร้อมติด
อำกรแสตมป์ 

ผู้ออกเอกสำร 
กรณีส ำเนำให้
รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

5) 
บตัรประชำชนผู้
มอบอ ำนำจ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

6) 
บตัรประชำชน
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มี 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  หนว่ยงาน ณ จดุย่ืนค าขอ ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 

หมายเหตุ –พบการทจุริต ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม บริการไมป่ระทบัใจ โปรดแจ้ง สรรพสามิตพืน้ท่ี  
               กรุงเทพมหานคร 2 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  หนว่ยงานต้นสงักดั กรมสรรพสามิต 

หมายเหตุ - 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน โทรศพัท์ สายดว่น 1713 

หมายเหตุ - 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ไปรษณีย์ ตู้  ปณ.10 ดสุิต กรุงเทพฯ 

หมายเหตุ - 
5) ช่องทำงกำรร้องเรียน อีเมล์ webmaster@excise.go.th 

หมายเหตุ - 
6) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
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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. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
 

 


