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สถานะการปรับปรุงแกไข 

เรื่อง การจดทะเบียนสรรพสามิตและการขอใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต 
 

ปรับปรุง

คร้ังที่ วันที่ ลําดับ

ที่ สาระสําคัญทีแ่กไข เหตุผลประกอบ 

1 

 
 

20สิงหาคม 2553 1 
 

ขอ 5.1 แกไขจาก กรณีท่ีผูประกอบการมา

ดําเนินการการจดทะเบียนดวยตัวเอง เปน 

การจดทะเบียนสรรพสามิต 

ชื่อ เปนคูมือจดทะเบียนสรรพสามิต 

จึงเปลี่ยนชื่อใหสอดคลองกับเร่ือง

ของคูมือ 

  2 ขอ 5.1.1 หลักฐานประกอบคําขอ 4 ชุด  

แกไขเปน 2 ชุด 
แกไขใหสอดคลองขอท่ีควรทราบ

และปฏิบัติทายแบบ ภษ.01-04 

กําหนดใหย่ืน 2 ชุด 
  3 ขอ 5.1.3 ตดัขอความตอไปน้ี แบบ ภษ. 

01-04 จํานวน 4 ฉบับ 

แกไขใหสอดคลองกับ ขอ 1 

  4 ขอ 5.1.4 ตัดขอความขอนี้ออก ตามแนวทางปฏิบัติแลวไมไดออก

ตรวจปฏิบัติการกอนออกใบทะเบียน

สรรพสามิต  แตจะมีการออกตรวจ

ปฏิบัติการแนะนําภายหลังจากการ

ออกใบทะเบียนแลว (ตามขอ 8.1 

ในระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวย

การตรวจปฏิบัติการฯ  พ.ศ. 2544) 

  5 ขอ 5.1.3 ตดัขอความตอไปน้ี แบบ ภษ. 

01-04 จํานวน 4 ฉบับ 

แกไขใหสอดคลองกับ ขอ 1 

  6 ขอ 5.1.6 เปลี่ยนเปน 5.1.5  เพ่ิม 

(สําเนา) ดานหลัง ชุดท่ี 1 บรรทัดท่ี 4 
ใหเกิดความชัดเจนตอการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาท่ีในการสงสําเนาคําขอ

จดทะเบียนใหผูประกอบการ 

  7 ขอ 5.1.7 แกไขจาก สงคําขอจดทะเบียน 

(ภษ. 01-04) ชุดท่ี 2 ไปยังสรรพสามิต

พ้ืนท่ีสาขาฯ  เปน สงสําเนาคําขอจด

ทะเบียนไปยังสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขาฯ  

ใหเกิดความชัดเจนตอการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาท่ี ท่ีจะตองสงสําเนา       

คําขอจดทะเบียน ใหสรรพสามิต

พ้ืนท่ีสาขาท่ีโรงอุตสาหกรรมหรือ

สถานสถานบริการตั้งอยูดวย 

  8 ขอ 5.1.8 แกไขเปน ขอ 5.1.6 คําขอจด

ทะเบียน (ภษ.01-04) อีก 2 ชุดท่ีเหลือ 

เปน คําขอจดทะเบียน (ภษ.01-04) ชุดท่ี

เหลือ (ตนฉบับ) 

ใหเกิดความชัดเจนตอการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาท่ี ท่ีจะตองเก็บตนฉบับ    

คําขอจดทะเบียนไวท่ีฝายบริหารการ

จัดเก็บภาษี สํานักงานสรรพสามิต

พ้ืนท่ี  

 
 
 
 



 
 

ปรับปรุง

คร้ังที่ วันที่ ลําดับ

ที่ สาระสําคัญทีแ่กไข เหตุผลประกอบ 

1 

 
 

20สิงหาคม 2553 9 ขอ 5.2  ยกเลิกท้ังหมด กรณีผูประกอบการจดทะเบียนทาง 

อินเตอรเน็ต เปนวิธีปฏิบัติของ

ผูประกอบการไมใชของเจาหนาท่ี 

สําหรับการจดทะเบียนในวิธีปฏิบัติ

ของเจาหนาท่ีไดดูจากคูมือการใชงาน

ระบบจดทะเบียนสรรพสามิตของ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  10 ขอ 5.3 บรรทัดท่ี 4 แกไขจาก โดยย่ืนคํา

ขอรับใบแทน  ใบทะเบียนสรรพสามิต 

(ภษ. 01-05) ณ สํานักงานสรรพสามิต

พ้ืนท่ีหรือพ้ืนท่ีสาขาท่ีโรงอุตสาหกรรมหรือ

สถานบริการตั้งอยูพรอมแนบเอกสาร

หลักฐานเชนเดียวกับกรณีขอจดทะเบียน

สรรพสามิต เปน โดยย่ืนคําขอรับใบแทน      

ใบทะเบียนสรรพสามิต (ภษ. 01-05) ณ 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีท่ีโรง

อุตสาหกรรมหรือสถานบริการต้ังอยูพรอม

แนบเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุในแบบคํา

ขอฯ 

สรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขาไมไดรับการ

มอบอํานาจในการจดทะเบียน และ

เอกสารประกอบแบบคําขอรับใบ

แทนใบทะเบียนสรรพสามิต (ภษ.

01-05) ใชเอกสารแนบไม

เหมือนกับคําขอจดทะเบียน (ภษ.

01-04) 

  11 ขอ 5.4  ยกเลิกท้ังหมด กรณีผูประกอบการขอใบแทนใบ

ทะเบียนทางอินเตอรเน็ต เปนวิธี

ปฏิบัติของผูประกอบการไมใชของ

เจาหนาท่ี 

  12 แกไขแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให

สอดคลองกับขอความ  
แผนผังเดิมยังไมครอบคลุมทุก

ขั้นตอน และไมมีระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 
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1. วัตถุประสงค 

 

 เพ่ือแสดงวิธีและขั้นตอนการจดทะเบียนสรรพสามิต และการออกใบแทนใบทะเบียน

สรรพสามิต เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสรรพสามิต 

 

2.  ขอบเขต 

 

 ครอบคลุมการจดทะเบียนสรรพสามิต และการออกใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต 

การตรวจสอบสถานที่ต้ังและการดําเนินกิจการของโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ  

 

3.  คําจํากัดความ 

 

 ใบทะเบียนสรรพสามิต  หมายถึง  เอกสารที่อธิบดี หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายหรือ

สรรพสามิตพ้ืนที่ออกใหแกผูประกอบอุตสาหกรรม หรือผูประกอบกิจการสถานบริการ เพ่ือแสดง

วา ผูประกอบอุตสาหกรรมไดย่ืนคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตสําหรับโรงอุตสาหกรรมหรือผู

ประกอบกิจการไดย่ืนคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตสําหรับสถานบริการ  โดยถูกตองแลว  
 ใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต ตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2527 หมายถึง เอกสารท่ีอธิบดี หรือสรรพสามิตพื้นที่ออกใหแกผูประกอบอุตสาหกรรม 

หรือผูประกอบกิจการสถานบริการ เพ่ือใชแทนใบทะเบียนสรรพสามิตที่ชํารุดในสาระสําคัญ หรือ

สูญหาย 

  

4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

 เจาพนักงานสรรพสามิตมีหนาที่ในการรับจดทะเบียน ใหคําแนะนําแกผูประกอบ

อุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการ เก่ียวกับวิธีการกรอกแบบรายการภาษี การจัดทํา

บัญชี การจัดทํางบเดือน การแจงราคาขายหรือราคาคาบริการ เสนอความเห็นพรอมคําขอ       

จดทะเบียนสรรพสามิตและหลักฐานประกอบใหสรรพสามิตพ้ืนที่ส่ังการ และออกใบทะเบียน

สรรพสามิต ใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการตอไป 
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5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

 

 5.1. การจดทะเบียนสรรพสามิต 

  5.1.1 ผูประกอบอุตสาหกรรม หรือผูประกอบกิจการสถานบริการ ย่ืนคําขอจด

ทะเบียนสรรพสามิต (ภษ.01-04) พรอมหลักฐานประกอบตามคําขอ 2 ชุด ดังน้ี 
   1) สําเนาทะเบียนบาน แผนท่ีต้ังของโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ 
   2) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของสถานที่ท่ีขอจดทะเบียนสรรพสามิตหรือ

หนังสือยินยอมใหใชสถานที่ 

   3) สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตร-

ประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูย่ืนคําขอ 

   4) สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) 

   5) ในกรณีท่ีผูย่ืนคําขอเปนนิติบุคคล ใหแนบหนังสือรับรองของกระทรวง

พาณิชย (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน) ในกรณีที่เปนหางหุนสวนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช      

นิติบุคคล ใหแนบสําเนาหนังสือสัญญาจัดต้ังหางหุนสวนแทน 
    6) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ        

(กรณีเจาของกิจการไมสามารถมาติดตอได) 

  5.1.2 เจาพนักงานสรรพสามิต ลงทะเบียนรับคําขอจดทะเบียนจากผูประกอบ

อุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการ 
  5.1.3 ตรวจสอบคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตพรอมหลักฐานประกอบตามคําขอ  

  5.1.4 เจาพนักงานสรรพสามิตเสนอความเห็นพรอมดวยคําขอและหลักฐาน

ประกอบใหสรรพสามิตพ้ืนท่ีส่ังการ และออกใบทะเบียนสรรพสามิตใหผูประกอบอุตสาหกรรม

หรือผูประกอบกิจการสถานบริการตอไป 

  5.1.5 เม่ือไดจัดทําใบทะเบียนสรรพสามิตเปนที่เรียบรอยแลว ถากรณี 

ผูประกอบการไมสะดวกมารับเอง เจาพนักงานสรรพสามิตจะจัดสงใบทะเบียนสรรพสามิต      

(ภษ.02-04) ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานท่ีที่ไดขออนุญาต พรอมท้ังสําเนาคําขอ          

จดทะเบียนสรรพสามิตตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527            
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1 ชุด  (ภษ.01-04) และแนะนําใหแสดงใบทะเบียนสรรพสามิตไวในท่ีเปดเผยท่ีเห็นไดงาย ณ 

โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ 
  5.1.6 คําขอจดทะเบียนสรรพสามิต ตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ภษ.01-04) ชุดตนฉบับ จัดเก็บไวท่ีฝายบริหารการจัดเก็บภาษี 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ เพื่อเจาพนักงานจะไดจัดเขาแฟมทะเบียนผูเสียภาษีสรรพสามิต 

สําหรับใชควบคุมและทําทะเบียนสถิติรายไดของผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการ

สถานบริการ 
  5.1.7 สงสําเนาคําขอจดทะเบียนสรรพสามิต  ตามมาตรา  25 แห ง

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ภษ.01-04) ไปยังสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาท่ี        

โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู เพ่ือใชประกอบการตรวจสอบเลขรหัสทะเบียน

สรรพสามิต และการเสียภาษีของผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการตอไป 
  5.1.8 เจาพนักงานสรรพสามิตจะนําขอมูลตามแบบคําขอจดทะเบียน

สรรพสามิต ตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ภษ.01-04) 

บันทึกขอมูลเขาระบบงาน เพ่ือระบบจะกําหนดเลขรหัสทะเบียนสรรพสามิต  ซ่ึงจะมีรูปแบบการ

ใหรหัสเลขทะเบียนสรรพสามิตใหม ดังน้ี 
 

  X  X  X  X   +   X  X  X  X  X   +   X 
 

 

 

          ตัวอยางเชน  2551-00001-8 
 

สําหรับวิธีการบันทึกขอมูลเขาระบบงาน ใหศึกษาจากคูมือระบบทะเบียนสรรพสามิต ท่ีออกโดย

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 

 

ป พ.ศ. 

Running Number 

Check Digit 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจดทะเบียนสรรพสามิต
และการออกใบแทนใบทะเบียน

สรรพสามิต  

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-01-001 

ปรับปรุงครั้งที่ :  1 
วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553       

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  4  จาก 6 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนการจดทะเบียนสรรพสามิต 
(ระยะเวลาดําเนินการ 20 นาที) 

 

ผูประกอบอุตสาหกรรม เจาพนักงานสรรพสามิต สรรพสามิตพ้ืนท่ี

ย่ืนแบบ ภษ.01-04

พรอมเอกสารแนบ

ลงทะเบียนรับคําขอ

จดทะเบียนสรรพสามิต

(ภษ.01-04)

ตรวจสอบคําขอ

และเอกสารแนบ

พิจารณาอนุญาต

ออกใบทะเบียนสรรพสามิต

รับใบทะเบียนสรรพสามิต

(ภษ.02-04) 

No Yes

  

 5.2 การขอใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต 
       กรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการทําใบทะเบียน

สรรพสามิต (ภษ.02-04) สูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญ เชน สถานที่ต้ังโรงอุตสาหกรรมหรือ

สถานบริการเลือนลางจนไมสามารถเห็นเลขที่ ต้ังได เปนตน สามารถย่ืนคําขอรับใบแทน          

ใบทะเบียนสรรพสามิต ตามมาตรา 29  แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

ทดแทนใบทะเบียนสรรพสามิตเดิมได โดยย่ืนแบบคําขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คําขอ

ยายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ ตามมาตรา 29, 30, 31        

แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ภษ.01-05) ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นท่ี   

ท่ีโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยูพรอมแนบเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุในแบบคําขอฯ  



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจดทะเบียนสรรพสามิต
และการออกใบแทนใบทะเบียน

สรรพสามิต  

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-01-001 

ปรับปรุงครั้งที่ :  1 
วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553       

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  5  จาก 6 

 

และใหคืนใบทะเบียนสรรพสามิตเดิมใหแกเจาพนักงานสรรพสามิต ณ สํานักงานสรรพสามิต

พ้ืนท่ีน้ันๆ ทั้งน้ี ถาใบทะเบียนสรรพสามิตเดิมสูญหายไมสามารถนํามาคืนใหเจาพนักงาน

สรรพสามิตได ใหดําเนินการแจงความตอเจาพนักงานตํารวจ และนําใบแจงความมาย่ืนตอ       

เจาพนักงานสรรพสามิต เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานตอไป โดยผูประกอบการจะไดเลขรหัสทะเบียน

สรรพสามิตเดิม และเจาพนักงานสรรพสามิตจะประทับตราวา “ใบแทน” ในใบทะเบียน

สรรพสามิต 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนการขอใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต 
(ระยะเวลาดําเนินการ 20 นาที) 

 

 
 
 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจดทะเบียนสรรพสามิต
และการออกใบแทนใบทะเบียน

สรรพสามิต  

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-01-001 

ปรับปรุงครั้งที่ :  1 
วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553       

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  6  จาก 6 

 

6.  เอกสารอางอิง 
 6.1 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

 6.2 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

 6.3 หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0602/0181 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2552  

การใชระบบงาน และการกําหนดเลขรหัสทะเบียนสรรพสามิต และเลขท่ีใบอนุญาตใหม ตาม

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรมสรรพสามิต                                               
 

7.  แบบฟอรมท่ีใช 
 7.1 แบบคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ภษ.01-04) 

 7.2 แบบคําขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คําขอยายหรือเลิกหรือโอนกิจการ

โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ ตามมาตรา 29, 30, 31 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2527 (ภษ.01-05) 
 

8.  เอกสารบันทึก 

 

ช่ือเอกสาร ผูรับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1. แบบคําขอจดทะเบียน

สรรพสามิตตามมาตรา 25 แหง

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2527 (ภษ.01-04) 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 
สํานักงาน

สรรพสามิต

พ้ืนที่ 

5 ป เรียงตามวันท่ี 

2. แบบคําขอรับใบแทนใบ

ทะเบียนสรรพสามิต คําขอยายหรือ

เลิกหรือโอนกิจการโรง

อุตสาหกรรมหรือสถานบริการ 

ตามมาตรา 29, 30, 31 แหง

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2527 (ภษ.01-05) 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงาน

สรรพสามิต

พ้ืนที่ 

5 ป เรียงตามวันท่ี 












