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คานา
ศูน ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ กรมสรรพสามิ ต ได้เ ปิ ด ให้ บ ริ ก าร “ศู น ย์ บ ริ การให้ ความช่ ว ยเหลื อ แก่
เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ (Help Desk)” โดยให้บริการตอบ
ข้อซักถามเมื่อเจ้าหน้าที่เกิดปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ ของกรมสรรพสามิต ตลอดจน
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ โดยได้ให้บริการมาแล้วตลอดระยะเวลา 8 ปี
และเพื่อให้การให้บริการตอบข้อซักถามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมสรรพสามิต จึงได้จัดทา “คู่มือ คาถาม-คาตอบที่พบบ่อย : Frequently Asked Questions (FAQ)”
เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ส นใจ หรื อ ผู้ ป ระสบปั ญ หาสามารถค้ น หาค าตอบหรื อ แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า งส ะดวก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต เชื่อมั่นว่ากว่า 80% ของปัญหาที่พบใน
ปัจจุบันมีคาตอบอยู่แล้วใน “คู่มือ คาถาม-คาตอบที่พบบ่อย : Frequently Asked Questions (FAQ)”
ศู นย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ กรมสรรพสามิ ต หวั งเป็ นอย่ างยิ่ งว่ า “คู่ มื อ ค าถาม-ค าตอบที่ พ บบ่ อ ย :
Frequently Asked Questions (FAQ)” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าทีกรมสรรพสามิตเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ ยังสามารถดาวน์โหลด “คู่มือ คาถาม-คาตอบที่พบบ่อย : Frequently Asked Questions (FAQ)”
ได้ทางเว็บไซต์ helpdesk.excise.go.th ไว้ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานต่อไป

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมสรรพสามิต
มีนาคม 2562
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สารบัญ
ระบบรายได้ (INC) ...................................................................................................................................................................... 9
1) เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online ได้ เนื่องจาก User ถูก lock ต้องติดต่อหน่วยงานใด
2) เจ้าหน้าที่เลือกวันที่รับชาระภาษีจากปฏิทินในระบบแต่ระบบไม่นาเอาวันที่เลือกมาใส่ในช่องวันที่รับชาระให้ จะต้อง
แก้ไขปัญหาอย่างไร
3) ผู้ประกอบการที่เคยชาระภาษี สินค้าเครื่องขายเครื่องดื่มกับกรมสรรพสามิต และเลิกกิจการในระบบทะเบียน
สรรพสามิตไปแล้ว จะสามารถนาข้อมูลผู้ประกอบการทีเ่ ลิกกิจการไปแล้ว มารับชาระภาษีเพิ่มเติมได้หรือไม่
4) เมนูระบบงานรายได้แสดงตัวอักษรเป็นภาษาทีไ่ ม่สามารถอ่านได้ จะแก้ไขอย่างไร
5) กรณีรบั ชาระด้วยเช็คและเงินสด ในวันจัดเก็บเดียวกัน สามารถส่งเงินสดเข้าบัญชี EDC ก่อน แล้วรอเช็คเคลียร์ริ่งแล้ว
ค่อยนาส่งคลังตามไปภายหลังได้หรือไม่
6) เจ้าหน้าที่ต้องการแก้ไขรายการบันทึกรายได้ซ้า ต้องดาเนินการแก้ไขอย่างไร
7) การชาระภาษีด้วยบัตรภาษีเป็นครัง้ แรกต้องดาเนินการอย่างไร
8) การติดตั้งเครื่องพิมพ์สาหรับระบบรายได้มีวิธีการอย่างไร
9) การบันทึกสถานะเช็คขัดข้อง ต้องดาเนินการอย่างไร
10) การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ซ้าอีกครั้งในกรณีเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ใบเสร็จขัดข้องจะต้องดาเนินการอย่างไร
11) รับชาระภาษีด้วยเช็คพาณิชย์ แต่ในระบบรายได้ยังไม่มีรหัสสาขาธนาคารตามหน้าเช็ค ต้องดาเนินการเพิ่มสาขา
ธนาคารอย่างไร
12) ขอแก้ไขการประมวลผลนาส่งคลัง จากการนาส่งรวมหลายวัน เป็นนาส่งรายวัน จะต้องดาเนินการอย่างไร
13) ระบุยอดเงินภาษีสรรพสามิต และ/หรือ ภาษีมหาดไทย บันทึกไม่ถูกต้อง จะแก้ไขอย่างไร
14) ขอแก้ไขพื้นที่เจ้าของเงิน จะต้องดาเนินการอย่างไร
15) ขอแก้ไขรหัสรายได้ เนื่องจากระบุรหัสรายได้ผดิ ต้องดาเนินการอย่างไร
16) ขอยกเลิกใบนาฝากบัญชีพักหน่วยงานจะต้องดาเนินการอย่างไร
17) การแก้ไขการบันทึกรายได้หลังปิดบัญชีสิ้นวันให้เป็นรายได้ตามวันที่รับชาระจริงต้องดาเนินการอย่างไร
18) บันทึกเลขที่ Payin Slip ผิด (Payin Slip คือ ใบนาฝาก) จะแก้ไขอย่างไร
19) ปฏิทินในระบบรายได้แสดง ปี พ.ศ. เป็นตัวเลข 3 หลัก ซึ่งไม่ถูกต้อง จะแก้ไขอย่างไร
20) รับชาระภาษีด้วยเงินสดอย่างเดียวและนาส่งเงินเข้าบัญชี EDC เรียบร้อยแล้ว จะต้องบันทึกรายการทีเ่ มนู [บันทึก/
สร้าง/พิมพ์ใบนาฝากและบันทึกเลขที่อ้างอิงพักหน่วยงาน] หรือไม่ อย่างไร
21) รหัสภาษีมูลค่าเพิ่มทีร่ ับชาระในระบบรายได้มรี หัสภาษีเป็นอะไร
22) รับชาระภาษีด้วย QR Code จากผู้ประกอบการจะต้องเลือกประเภทเงินในระบบรายได้เป็น ประเภทอะไร
23) สั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินในระบบรายได้ ระบบแจ้ง Script Error “An error has occurred in the script on this
page” และระบบไม่พมิ พ์ใบเสร็จรับเงิน จะแก้ไขอย่างไร
24) หากผู้ประกอบการไม่มีบตั รอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทใด ๆ เลย แต่ตอ้ งการมาชาระภาษีสรรพสามิต ผู้ประกอบการ
จะต้องจัดหาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ได้ด้วยวิธีการใด จากหน่วยงานใด
25) ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าตามเลขที่ใบขนสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร
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ระบบทะเบียนสรรพสามิต (REG) .............................................................................................................................................. 24
1) การขอเพิ่มรายชื่อผู้มีอานาจอนุมตั ิในระบบงานทะเบียนสรรพสามิต กรณี "รักษาราชการแทน" ต้องดาเนินการอย่างไร
2) ทดสอบการอ่านข้อมูลบัตรประชาชนในระบบงานทะเบียน (ระบบทดสอบ) ได้อย่างไร
3) ทดสอบการพิมพ์แบบรับรองข้อมูลจากบัตรประชาชน (ระบบทดสอบ) ได้อย่างไร
4) นาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร สาหรับสินค้าที่ตดิ ตัวเข้ามา หรือนาสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือนา
สินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า จะต้องจดทะเบียนสรรพสามิต หรือไม่
5) ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนสรรพสามิตไว้แล้ว ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงสภาพกิจการ จาก บริษัท จากัด เป็น บริษัท
จากัด (มหาชน) จะต้องจดทะเบียนสรรพสามิตใหม่ให้ผู้ประกอบการหรือไม่
6) ผู้นาเข้าที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้เรียบร้อยแล้ว ต่อมาต้องการเพิ่ม ประเภทสินค้า จะต้องแจ้งเพิม่ ประเภทสินค้า
เพิ่มเติมหรือไม่
7) การติดตั้งโปรแกรมเพื่อพิมพ์สาเนาบัตรประชาชน ในระบบงานสารสนเทศหลัก จะต้องดาเนินการอย่างไร
8) การพิมพ์สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนในระบบงานสารสนเทศหลักมีขั้นตอนการดาเนินการอย่างไร
9) การพิมพ์แบบรับรองข้อมูลสาเนาทะเบียนบ้าน มีขั้นตอนอย่างไร
10) การจดทะเบียนผูป้ ระกอบการผลิตสุราชุมชน กรณีผู้ประกอบการเป็นวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ ชื่อและ
เลขประจาตัวประชาชนของผู้จดทะเบียน ให้ระบุข้อมูลใด
11) ผู้ประกอบการสามารถขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตได้เนื่องจากสาเหตุใด
12) การขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างประกอบการดาเนินการ
13) ผู้ประกอบการที่ไม่มีเลขผู้เสียภาษี คือบุคคลใดบ้าง
14) การจดทะเบียนสรรพสามิต กรณีไม่มีเลขผู้เสียภาษีอากร มีขั้นตอนในการดาเนินการอย่างไร
15) โครงสร้างเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี กรณีขอจดทะเบียนสรรพสามิต โดยไม่มีเลขผู้เสียภาษี มีโครงสร้างอย่างไร
16) ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนสรรพสามิตไว้เรียบร้อยแล้ว ต่อมามีการย้ายสถานประกอบการ จะต้องแจ้งจดทะเบียน
สรรพสามิตใหม่หรือไม่
17) การตรวจสอบทะเบียนสรรพสามิตของผู้ประกอบการที่มีหลายโรงอุตสาหกรรม มีขั้นตอนอย่างไร
18) เจ้าหน้าที่สรรพสามิตจะสรุปจานวนผู้ขอจดทะเบียนสรรพสามิตทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองได้อย่างไร
19) ขั้นตอนการตรวจสอบจานวนผู้จดทะเบียนสรรพสามิตทั่วประเทศ มีขั้นตอนอย่างไร
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ระบบวิเคราะห์รายการภาษี (ANA) ........................................................................................................................................... 35
1) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตามแบบชาระภาษีในระบบวิเคราะห์รายการภาษี สาหรับสินค้าทีต่ ้องชาระภาษี ตาม พ.ร.บ.
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 แต่ค้นหาข้อมูลรายการสินค้าตามแบบชาระภาษีไม่พบ ต้องดาเนินการอย่างไร
2) วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลในระบบวิเคราะห์รายการภาษีให้แล้วเสร็จภายในวันทาการ จะต้อง
ดาเนินการอย่างไร
3) ค้นหารายการสินค้าไม่พบในระบบวิเคราะห์รายการภาษี จะแก้ไขอย่างไร
4) การบันทึกข้อมูลในระบบวิเคราะห์รายการภาษี สาหรับสินค้าที่ต้องชาระภาษี ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
2560 ที่มีรายการหักลดหย่อนภาษี ต้องดาเนินการบันทึกข้อมูลในระบบวิเคราะห์รายการภาษีอย่างไร
5) การบันทึกข้อมูลวิเคราะห์รายการภาษี สาหรับสินค้าทีต่ ้องชาระภาษี ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มี
วิธีการบันทึกข้อมูลในระบบวิเคราะห์รายการภาษี อย่างไร
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6) การบันทึกข้อมูลวิเคราะห์รายการภาษี สาหรับ บริการ ที่ต้องชาระภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต มีวิธีการบันทึก
ข้อมูลในระบบวิเคราะห์รายการภาษี อย่างไร

38

ระบบใบอนุญาต (LIC) .............................................................................................................................................................. 40
1) ขั้นตอนการบันทึกสถานที่ห้ามขาย (อยู่ในเขต Zoning) ในระบบงานใบอนุญาต ต้องดาเนินการอย่างไร
2) การนาส่งค่าใบอนุญาต ฯลฯ ที่ได้รับหลังปิดบัญชีสิ้นวัน จากระบบงานใบอนุญาต เข้าสูร่ ะบบงานรายได้ ต้อง
ดาเนินการเมื่อใด
3) ขั้นตอนการตรวจสอบว่าผู้ได้รับใบอนุญาต ฯลฯ รายใด ยังไม่ได้มาต่อใบอนุญาต ในปีงบประมาณที่ต้องการค้นหา
4) การแก้ไขสถานะ ของผู้ประกอบการในระบบงานใบอนุญาต ที่ภายหลังพบว่าไม่ได้อยู่ในเขต Zoning จะต้อง
ดาเนินการอย่างไร
5) การเปลีย่ นแปลงที่อยู่สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ในระบบงานใบอนุญาต มีขั้นตอนอย่างไร
6) การเปลีย่ นแปลงชื่อสถานประกอบการใหม่ ในระบบงานใบอนุญาต มีขั้นตอนอย่างไร
7) ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลผู้ประกอบการในระบบใบอนุญาตต้องดาเนินการอย่างไร
8) เจ้าหน้าที่พื้นที่/สาขา บันทึกข้อมูลผู้ประกอบการรายใหม่ ในระบบใบอนุญาต แล้วแต่ไม่สามารถเลือกผู้ประกอบการ
เพื่อ ออกใบอนุญาตได้ ต้องดาเนินการอย่างไร
9) ผู้ประกอบการขอใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ ประจาปี 2562 ภายหลังต้องการขอใบอนุญาตไพ่เพิ่มอีก 1 ฉบับ
ต้องการเพิ่มในแบบคาขอเดิมได้หรือไม่
10) ขั้นตอนการตรวจสอบจานวนเงินการต่อใบอนุญาต ที่ชาระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส มีขั้นตอนการดาเนินการอย่างไร
11) ขั้นตอนการตรวจสอบจานวนเงินการต่อใบอนุญาตที่ชาระผ่านธนาคารกรุงไทย มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
12) รายละเอียดคาย่อ CODE: DD 91485 - Auto Transfer คือยอดเงินจากการต่อใบอนุญาตผ่านช่องทางใด
13) ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีธนาคารทีใ่ ช้สาหรับรับเงินการชาระค่าใบอนุญาตต้องติดต่อหน่วยงานใด
14) ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตทางไปรษณีย์ มีขั้นตอนอย่างไร
15) เจ้าหน้าที่ต้องการยกเลิกการรับเงินค่าใบอนุญาต กรณีต่อใบอนุญาตผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ มีขั้นตอนการยกเลิก
อย่างไร
16) เจ้าหน้าที่ต้องการยกเลิกการรับเงินค่าใบอนุญาต กรณีต่อใบอนุญาตผ่านธนาคาร มีขั้นตอนการยกเลิกอย่างไร
17) เจ้าหน้าที่ต้องการยกเลิกการรับเงินค่าใบอนุญาต กรณีต่อใบอนุญาตผ่านอินเทอร์เน็ต มีขั้นตอนการยกเลิกอย่างไร
18) เจ้าหน้าที่ต้องการทราบจานวนผูไ้ ม่มาต่อใบอนุญาตประจาปี จะต้องดาเนินการอย่างไร
19) ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตสุรา มีขั้นตอนอย่างไร
20) ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการในระบบใบอนุญาตได้อย่างไร
21) หากต้องการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประชาชนในระบบงานใบอนุญาต จะต้องใช้ Browser รุ่นใดถึงจะใช้งานได้
22) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคารของหน่วยงานพบยอดเงินค่าต่อใบอนุญาตในบัญชี แต่ตรวจสอบรายการ
ต่อใบอนุญาตในระบบงานใบอนุญาตแล้วไม่พบรายการ เจ้าหน้าที่ตอ้ งดาเนินการอย่างไร
23) เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบได้อย่างไรว่ามีผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ ต่อใบอนุญาตผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิสเข้ามาแล้วกี่ราย
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24) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการต่อใบอนุญาตผ่านธนาคารในระบบงานใบอนุญาตแล้วพบว่ามีรายการต่อใบอนุญาตผ่าน
ธนาคาร แต่พอตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคารตามวันที่รับชาระแล้วไม่พบยอดเงินในบัญชี เจ้าหน้าที่จะต้องดาเนินการ
อย่างไร
25) การต่อใบอนุญาตสามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้กี่วัน
26) ใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ หากผู้ได้รับอนุญาตต้องการเพิม่ ผูร้ ับซื้อจะต้องมาขอใบอนุญาตเพิ่มเติมหรือไม่
27) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เพาะปลูกต้นยาสูบเรียบร้อยแล้ว สามารถเพิม่ พื้นที่เพาะปลูกภายหลังได้หรือไม่
28) ผู้ประกอบการที่รับซื้อใบยาสูบจะต้องขอใบอนุญาตหรือไม่
29) เจ้าหน้าที่สรรพสามิตสามารถดูข้อมูลการออกใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบได้อย่างไร
30) ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตขายสุรา อยู่แล้วและยังไม่หมดอายุ ต้องการขอใบอนุญาตขายสุราอีก 1 ใบเนื่องจากเปิด
ร้านใหม่อีกแห่ง ซึ่งที่อยู่ของสถานประกอบการเป็นคนละที่กับที่เดิมสามารถขอใบอนุญาตได้หรือไม่
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ระบบวิชาการกาหนดมูลค่า (PRC) ............................................................................................................................................ 50
1) ต้องการเพิ่มขนาดบรรจุสุรานาเข้า เพื่อรองรับการขอใบอนุญาตให้นาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องดาเนินการ
อย่างไร
2) ค้นหารายการสินค้า พบว่า รายการสินค้าชนิดเดียวกัน มี 2 ราคา ซึ่งเป็นราคาเก่าและราคาใหม่ เกิดจากสาเหตุใด
และต้องแก้ไขอย่างไร
3) บันทึกข้อมูลแบบแจ้งราคา และ กดปุ่ม [ใช้งาน] ไปแล้ว แต่ทราบภายหลังว่าบันทึกข้อมูลผิดพลาดต้องการกลับไป
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ต้องดาเนินการอย่างไร
4) ทารายการในหน้าจอ Import ข้อมูลแบบสารวจราคาขายปลีก เรียบร้อยแล้ว ตรวจพบว่าไฟล์ที่ Import เข้าระบบไม่
ถูกต้องต้องการลบรายการที่ Import ทิ้งเพื่อ Import ไฟล์ที่ถูกต้องเข้าไปใหม่ คลิกลบรายการเรียบร้อยแล้ว ทาการค้นหา
รายการอีกครั้ง ระบบยังแสดงรายการที่ถูกลบ จะต้องดาเนินการแก้ไขอย่างไร
5) สั่งพิมพ์เอกสารในระบบ SRP แล้วตัวอักษรแสดงผิดปกติไม่สามารถอ่านได้ จะต้องแก้ไขอย่างไร
6) ผู้ประกอบการจะนาเข้าเครื่องจักรและมีแบตเตอรี่ติดเครื่องจักรมาด้วยจะต้องแจ้งราคาต่อเจ้าหน้าที่สรรพสามิต
หรือไม่ อย่างไร
7) การแจ้งราคาขายปลีกแนะนาสาหรับสินค้าที่นาติดตัวเข้ามาหรือนาสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่าง หรือนาเข้ามาโดยมิใช่
เพื่อการค้า จะต้องแจ้งราคาขายปลีกแนะนาหรือไม่
8) โครงสร้างรหัสสินค้าสรรพสามิต (28 หลัก) ประกอบด้วยอะไรบ้าง
9) เจ้าหน้าที่สามารถสารวจราคาขายปลีกแนะนาได้กี่วิธี อะไรบ้าง
10) รายการสินค้าสรรพสามิตที่ต้องสารวจราคาขายปลีกแนะนา ประกอบด้วยสินค้ากีร่ ายการ อะไรบ้าง
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52

ระบบ คืน ยกเว้น ลดหย่อน (RTN) ........................................................................................................................................... 54
1) ขั้นตอนการแก้ไขการบันทึกข้อมูลผิดพลาดในระบบคืน ยกเว้น ลดหย่อน แต่ยังไม่ได้บันทึกเลขที่หนังสืออนุมัติ จะต้อง
ดาเนินการอย่างไร
2) ขั้นตอนการแก้ไขการบันทึกข้อมูลผิดพลาดในระบบคืน ยกเว้น ลดหย่อน ภาษี และได้บันทึกเลขที่หนังสืออนุมัติแล้ว
จะต้องดาเนินการอย่างไร
3) ขัน้ ตอนการเพิ่มรายชื่อผู้มีอานาจอนุมัติ ยกเว้น และลดหย่อนภาษี ในระบบคืน ยกเว้น ลดหย่อยภาษี ต้องดาเนินการ
อย่างไร
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4) บันทึกข้อมูลหนังสืออนุมัติคืน ยกเว้น และลดหย่อนภาษีแล้ว แต่ค้นหาเลขที่หนังสืออนุมัติไม่พบในระบบรายได้ และ
ระบบวิเคราะห์รายการภาษี ต้องดาเนินการแก้ไขอย่างไร
54
5) เจ้าหน้าที่ ค้นหาข้อมูลเลขที่ใบขนสินค้าขาออกไม่พบ ในระบบคืน ยกเว้น ลดหย่อนภาษี ต้องดาเนินการอย่างไร
54
ระบบรถยนต์คันแรก (First car) ............................................................................................................................................... 57
1) ขั้นตอนการปฏิเสธการใช้สิทธิร์ ถยนต์คันแรก จะต้องดาเนินการอย่างไร
2) สืบค้นข้อมูลการรับเงินคืนในระบบรถยนต์คันแรก มีขั้นตอนอย่างไร

57
57

ระบบสารวจราคาขายปลีกแนะนา (SRP).................................................................................................................................. 59
1) การบันทึกรายการสารวจราคาขายปลีกแนะนา สามารถระบุหรือเลือกวันที่สารวจย้อนหลังได้หรือไม่
2) เจ้าหน้าที่ขอสิทธิเข้าใช้งานระบบสารวจราคาขายปลีกแนะนาต้องดาเนินการอย่างไร
3) จากการสารวจราคาขายปลีกแนะนา สินค้าน้าหอม พบว่าไม่มี Bar code ที่บรรจุภัณฑ์ของสินค้า กรณีเช่นนี้จะทาการ
บันทึกในระบบสารวจราคาขายปลีกแนะนาได้หรือไม่ อย่างไร
4) บันทึกรายการสารวจราคาขายปลีกแนะนา ด้วย Application บน Mobile เรียบร้อยแล้ว จะต้องบันทึกรายการใน
ระบบสารวจราคาขายปลีกแนะนาโดยเครื่อง PC หรือไม่
5) บันทึกสารวจราคาขายปลีกสินค้าแนะนา เราสามารถเลือกวันที่สารวจย้อนหลังได้หรือไม่
6) ขอใช้สิทธิ์ระบบราคาขายปลีกแนะนาต้องดาเนินการอย่างไร

59
59
59
59
59
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Technical Support: Computer PC .................................................................................................................................... 62
1) กรณีที่ เก็บไฟล์เอกสารไว้ที่หน้า Desktop ของ Windows เปิดเครื่องในตอนเช้าหน้า Desktop เปลี่ยนเป็นสีดาและ
เอกสารที่เคยเก็บไว้ที่ Desktop หายไปทั้งหมด จะเรียกไฟล์เอกสารคืนได้อย่างไร

62

ระบบ GFMIS ............................................................................................................................................................................ 64
1) กรณีที่ ระบบงาน GFMIS ขัดข้องหรือผิดปกติ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ พื่อตรวจสอบและดาเนินการแก้ไขทางโทรศัพท์ที่
หมายเลขใด

64

ระบบยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบครือข่ายอินเทอร์เน็ตและรับชาระภาษี .............................................................................. 66
1) ผู้ประกอบการต้องการยื่นแบบรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต จะต้องดาเนินการอย่างไร
2) ผูน้ าเข้าสามารถยื่นแบบชาระภาษีสรรพสามิตผ่านอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่

66
66

โครงการ Linkage Center ....................................................................................................................................................... 68
1) เจ้าหน้าที่ สรรพสามิตสามารถขอ PIN ประจาตัว 4 หลัก ได้ที่หน่วยงานใด
2) ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการกับกรมการปกครอง มีขั้นตอนอย่างไร
3) ระบบ EDMOI Version 1.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้งต้องมีรายละเอียดของ Hardware และ Software ที่
จาเป็นอะไรบ้าง
4) การ Update ระบบ EDMOI version 1.4.1 จะต้องดาเนินการอย่างไร
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5) ก่อนการใช้งานระบบงาน EDMOI จะต้องกาหนดค่าเริ่มต้นที่จาเป็นให้ระบบปฏิบตั ิการ Windows อย่างไรบ้าง
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สรุป คาถาม - คาตอบที่พบบ่อย
Frequently Asked Questions (FAQ)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ระบบงาน
ระบบรายได้
ระบบทะเบียนสรรพสามิต
ระบบวิเคราะห์รายการภาษี
ระบบใบอนุญาต
ระบบวิชาการกาหนดมูลค่า
ระบบคืน ยกเว้น ลดหย่อน
ระบบรถยนต์คันแรก
ระบบสารวจราคาขายปลีกแนะนา
Technical Support: Computer (PC)
ระบบ GFMIS
ระบบยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและรับชาระภาษี
โครงการ Linkage Center
รวมทั้งสิ้น
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ระบบรายได้ (INC)
จานวน 25 ข้อ
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ระบบรายได้ (INC)
ข้อที่
1/INC

2/INC

3/INC

4/INC

5/INC

คาถามย่อ
1) เจ้าหน้าที่ ไม่
สามารถเข้าใช้งาน
ระบบ KTB
Corporate Online
ได้ เนื่องจาก User
ถูก lock ต้องติดต่อ
หน่วยงานใด
2) เจ้าหน้าที่เลือก
วันที่รับชาระภาษีจาก
ปฏิทินในระบบแต่
ระบบไม่นาเอาวันที่
เลือกมาใส่ในช่อง
วันที่รับชาระให้
จะต้องแก้ไขปัญหา
อย่างไร
3) ผู้ประกอบการที่
เคยชาระภาษี สินค้า
เครื่องขายเครื่องดื่ม
กับกรมสรรพสามิต
และเลิกกิจการใน
ระบบทะเบียน
สรรพสามิตไปแล้ว
จะสามารถนาข้อมูล
ผู้ประกอบการที่เลิก
กิจการไปแล้ว มารับ
ชาระภาษีเพิ่มเติมได้
หรือไม่
4) เมนูระบบงาน
รายได้แสดงตัวอักษร
เป็นภาษาที่ไม่
สามารถอ่านได้ จะ
แก้ไขอย่างไร

คาถาม
คาตอบ
เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ KTB ติดต่อสานักคลังและรายได้ โทรศัพท์ หมายเลข 51213 เพื่อ
Corporate Online ได้ เนื่องจาก User
ดาเนินการปลดล็อคให้ต่อไป
ถูก lock ต้องติดต่อหน่วยงานใด

5) กรณีรับชาระด้วย
เช็คและเงินสด ในวัน
จัดเก็บเดียวกัน
สามารถส่งเงินสดเข้า
บัญชี EDC ก่อน แล้ว
รอเช็คเคลียร์ริ่งแล้ว

กรณีรับชาระด้วยเช็คและเงินสด ในวัน
จัดเก็บเดียวกัน สามารถส่งเงินสดเข้าบัญชี
EDC ก่อน แล้วรอเช็คเคลียร์ริ่งแล้วค่อย
นาส่งคลังตามไปภายหลังได้หรือไม่

ED-0019-61

เจ้าหน้าที่เลือกวันที่รับชาระภาษีจาก
ปฏิทินในระบบแต่ระบบไม่นาเอาวันที่
เลือกมาใส่ในช่องวันที่รับชาระให้ จะต้อง
แก้ไขปัญหาอย่างไร

แก้ไขปัญหาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. คลิกเมนู Tools ของ Internet Explorer
2. คลิกเมนู Compatibility View Setting
3. เพิ่ม URL: excise.to.th ในช่อง Add this web site
4. กดปุ่ม Add
5. กดปุ่ม Close
ระบบรายได้จะสามารถแสดงและเลือกปฏิทินได้เป็นปกติ

ผู้ประกอบการที่เคยชาระภาษี สินค้า
เครื่องขายเครื่องดื่มกับกรมสรรพสามิต
และเลิกกิจการในระบบทะเบียน
สรรพสามิตไปแล้ว จะสามารถนาข้อมูล
ผู้ประกอบการที่เลิกกิจการไปแล้ว มารับ
ชาระภาษีเพิ่มเติมได้หรือไม่

สามารถนาข้อมูลผู้ประกอบการที่เลิกกิจการไปแล้ว
มารับชาระภาษีเพิ่มเติมได้

เมนูระบบงานรายได้แสดงตัวอักษรเป็น
ภาษาที่ไม่สามารถอ่านได้ จะแก้ไขอย่างไร

ให้แก้ไขตามขั้นตอนดังนี้
1. เปิดหน้า เว็บไซต์ Helpdesk เพื่อ Download
Fonts ที่ URL: http://helpdesk.excise.go.th
2. คลิกเมนู [ดาวน์โหลด]
3. คลิกเมนู [คู่มือ]
4. ที่หัวข้อ [ขั้นตอนการแก้ไขเบื้องต้นเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ]
5. คลิกที่หัวข้อ [Fonts Angsana สาหรับระบบงาน
สารสนเทศ] จะได้ ไฟล์ Angsana.rar
6. คลิกที่หัวข้อ [Fonts Cordia สาหรับระบบงาน
สารสนเทศ] จะได้ ไฟล์ Cordia.rar
7. ให้แตกไฟล์ Angsana.rar และ Cordia.rar
ไปไว้ที่ C:\windows\Fonts
***เมนูในระบบงานจะแสดงเป็นภาษาไทย ปกติ***
ไม่ได้ เช็ค และ เงินสด ต้องส่งเข้าบัญชีพักหน่วยงาน
รอเช็คเคลียร์ริ่งแล้วนาส่งเงินทั้งหมดเข้าบัญชี EDC

หน้า 9

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบรายได้ (INC)
ข้อที่

6/INC

ED-0019-61

คาถามย่อ
ค่อยนาส่งคลังตามไป
ภายหลังได้หรือไม่
6) เจ้าหน้าที่ต้องการ
แก้ไขรายการบันทึก
รายได้ซ้า ต้อง
ดาเนินการแก้ไข
อย่างไร

คาถาม

คาตอบ

เจ้าหน้าที่ต้องการแก้ไขรายการบันทึก
รายได้ซ้า ต้องดาเนินการแก้ไขอย่างไร

หน้า 10

ดาเนินการแก้ไขดังนี้
1. กรณีที่ยังไม่ปิดบัญชีสิ้นวัน หรือปิดบัญชีสิ้นวันแล้วแต่ไม่เกิน
เวลา 24.00 น.
แบ่งออกเป็น 2 กรณี
1.1 กรณีเชื่อมโยงจากระบบ ใบอนุญาต
และ ระบบผูก้ ระทาผิดฯ มีวิธกี ารดังนี้
- เข้าไปที่เมนู [รายได้]
- เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]
- เลือกเมนู [รับชาระ]
- เลือกเมนู [รับชาระภาษีและรายได้อื่นๆ]
- ค้นหารายการข้อมูลที่ต้องการลบ
- ระบุวันที่ จัดเก็บ กดปุ่ม [บันทึก]
- กดเลือกรายการที่ต้องการลบ
กรณีที่มีมากกว่า 1 รายการให้เลือกเพียง
รายการใดรายการหนึ่ง
- กดปุ่ม [ลบรายการ] รายการทีเ่ ชื่อมโยง
จะหายไปทั้งหมด
1.2 กรณีรับชาระดัวยระบบงานรายได้ มีวิธีการ ดังนี้
- เข้าไปที่เมนู [รายได้]
- เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]
- เลือกเมนู [รับชาระ]
- เลือกเมนู [รับชาระภาษีและรายได้อื่นๆ]
- ค้นหารายการข้อมูลที่ต้องการลบ
ระบุวันที่จัดเก็บ กดปุ่ม [บันทึก]
- กดเลือกรายการที่ต้องการลบ กรณีบันทึกซ้า
มากกว่า 2 รายการให้คลิกเลือกทีละรายการ
- เข้าไปที่เมนู [รายได้]
- เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]
- คลิกเลือกรายการที่ช่อง "ลบ" และ
กดปุ่ม [บันทึก] จะปรากฏหน้าจอให้ ระบุ
สาเหตุของการลบ จากนั้น
กดปุ่ม [ไม่พิมพ์ใบเสร็จทดแทน]
2. กรณีปิดบัญชีสิ้นวัน และข้ามวันไปแล้ว
(เลยเวลา 24.00น.) ให้เจ้าหน้าที่ทาหนังสือถึง
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อขอปลดล็อคสิ้นวันดังกล่าว
เมื่อศูนย์ฯ ดาเนินการปลดล็อคเรียบร้อยแล้ว
Help Desk จะแจ้งกลับไป เพื่อให้พนื้ ที่/สาขา ดาเนินการดังนี้
2.1 กรณีเชื่อมโยงจากระบบใบอนุญาต
และระบบผู้กระทาผิดฯ มีวิธีการดังนี้
- เข้าไปที่เมนู [รายได้]
- เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]
- เลือกเมนู [งานสิ้นวัน]
- เลือกเมนู [ปิดบัญชีประจาวัน]
- ระบุ วันที่จัดเก็บรายได้

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบรายได้ (INC)
ข้อที่

7/INC

คาถามย่อ

คาถาม

คาตอบ

7) การชาระภาษีดว้ ย การชาระภาษีดว้ ยบัตรภาษีเป็นครั้งแรก
บัตรภาษีเป็นครั้งแรก ต้องดาเนินการอย่างไร
ต้องดาเนินการ
อย่างไร

- กดปุ่ม [ตกลง]
- กดปุ่ม [ยกเลิกปิดสิ้นวัน]
- จากนั้นเข้าไปที่เมนู [รายได้]
- เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]
- เลือกเมนู [รับชาระ]
- เลือกเมนู [รับชาระภาษีและรายได้อื่นๆ]
- ค้นหารายการข้อมูลที่ต้องการลบ
- ระบุวันที่จัดเก็บ กดปุ่ม [บันทึก]
- กดเลือกรายการที่ต้องการลบ
กรณีที่มีมากกว่า 1 รายการ ให้เลือกเพียงรายการใด
รายการหนึ่ง
- กดปุ่ม [ลบรายการ]
2.2 กรณีรับชาระดัวยระบบงานรายได้ มีวิธีการดังนี้
- เข้าไปที่เมนู [รายได้]
- เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]
- เลือกเมนู [งานสิ้นวัน]
- เลือกเมนู [ปิดบัญชีประจาวัน]
- ระบุ วันที่จัดเก็บรายได้ กดปุ่ม [ตกลง]
- และกดปุ่ม [ยกเลิกปิดสิ้นวัน]
- จากนั้นเข้าไปที่เมนู [รายได้]
- เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]
- เลือกเมนู [รับชาระ]
- เลือกเมนู [รับชาระภาษีและรายได้อื่นๆ]
- ค้นหารายการข้อมูลที่ต้องการลบ
- ระบุวันที่จัดเก็บ กดปุ่ม [บันทึก]
- กดเลือกรายการที่ต้องการลบ
กรณีบันทึกซ้ามากกว่า 2 รายการให้คลิก
เลือกทีละรายการ
- เข้าไปที่เมนู [รายได้]
- เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]
- คลิกเลือกรายการที่ช่อง "ลบ" และ กดปุ่ม [บันทึก]
จะปรากฏหน้าจอให้ระบุสาเหตุของการลบ
จากนั้น
- กดปุ่ม [ไม่พิมพ์ใบเสร็จ ทดแทน]
***เสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไขรายการบันทึกรายได้ซ้า
กรณี พื้นที่ / พื้นที่สาขา รับชาระด้วยบัตรภาษีเป็นครั้งแรก ให้
เจ้าหน้าที่ดาเนินการ ดังนี้
1. หากพื้นที่ / พื้นที่สาขา ดังกล่าว ยังไม่มรี หัสผู้ใช้งานในระบบ
บัตรภาษีของกรมศุลกากรให้พื้นที่ / พื้นที่สาขา ทาหนังสือถึง
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขอรหัสผู้ใช้งาน
ระบบงานบัตรภาษีของกรมศุลกากร
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาหนังสือถึงกรมศุลกากร เพื่อขอ
เพิ่มรหัสผู้ใช้งานระบบงาน บัตรภาษีของกรมศุลกากร
3. เมื่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรหัสผู้ใช้งานจากกรม
ศุลกากรแล้ว จะแจ้งให้พื้นที่ / พื้นที่สาขาดังกล่าวทราบต่อไป
หมายเหตุ
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บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบรายได้ (INC)
ข้อที่

คาถามย่อ

8/INC

8) การติดตั้ง
เครื่องพิมพ์สาหรับ
ระบบรายได้มีวธิ ีการ
อย่างไร

การติดตั้งเครื่องพิมพ์สาหรับระบบรายได้มี หากติดตั้ง Windows ใหม่ จาเป็นต้องติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้กับ
วิธีการอย่างไร
ระบบรายได้ก่อนเสมอ ระบบงานจึงจะใช้งานได้
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้ดาเนินการดังนี้
1. เข้าระบบงานสารสนเทศหลัก
2. คลิกเลือกเมนู รายได้
3. คลิกเลือกเมนู รายได้ในประเทศ
4. คลิกเลือกเมนู รับชาระ
5. คลิกเลือกเมนู [การติดตั้ง Printer สาหรับพิมพ์
ใบเสร็จ/พิมพ์บนแบบ/พิมพ์ใบนาฝาก
6. คลิกลิงค์ Download Set PCC ActiveX
และติดตั้งให้ครบสมบูรณ์
7. เลือกเครื่องพิมพ์ ที่หัวข้อ
[Printer สาหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน]
8. เลือกเครื่องพิมพ์
ที่หัวข้อ [Printer สาหรับพิมพ์แบบ]
9. เลือกเครื่องพิมพ์
ที่หัวข้อ [Printer สาหรับพิมพ์ใบนาฝาก]
10. คลิกปุ่ม บันทึก

9/INC

9) การบันทึกสถานะ
เช็คขัดข้อง ต้อง
ดาเนินการอย่างไร

การบันทึกสถานะเช็คขัดข้อง ต้อง
ดาเนินการอย่างไร
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คาถาม

คาตอบ
หากมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการใช้ระบบงานบัตรภาษีให้พื้นที่ / พื้นที่
สาขา ติดต่อกรมศุลกากร ระหว่างที่รอรหัสผู้ใช้งานระบบงานบัตร
ภาษีของกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่สามารถรับชาระด้วยบัตรภาษีได้
ตามปกติ

หน้า 12

ขั้นตอนการบันทึกสถานะเช็คขัดข้องที่ระบบรายได้ดาเนินการ
ดังนี้
1. ไปที่เมนู [รายได้]
2. ไปที่เมนู [บัญชีพักและบัญชีนาส่งคลัง]
3. ไปที่เมนู [บัญชีนาส่งคลัง]
4. เลือก [บันทึกสถานะเช็ค]
5. เลือกเงื่อนไขการค้นหา
5.1. วันที่จัดเก็บ
5.2. วันที่นาฝากบัญชีพกั หน่วยงาน
5.3. เลขที่ใบนาฝากบัญชีหน่วยงาน
5.4. เลขที่เช็ค
6. แล้วกดปุ่ม [ค้นหา]
7. ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลเช็คทั้งหมดที่มีการรับชาระ
ตามเงื่อนไข
8. เลือกเลขที่เช็คที่ต้องการ
9. ระบุสถานะ เป็น “เช็คขัดข้อง”
10. ระบุวันที่รับรู้เช็คขัดข้องที่หัวข้อ “วันที่เรียกเก็บจาก
ธนาคาร”
11. กดปุ่ม [บันทึก]
เมื่อผู้ประกอบการนาเงินมาชาระแทนเช็คที่ขัดข้อง
ให้ดาเนินการดังนี้
1. ไปทีเมนู [รายได้]

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบรายได้ (INC)
ข้อที่

คาถามย่อ

คาถาม

10/INC

10) การพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน ซ้าอีก
ครั้งในกรณี
เครื่องพิมพ์ที่ใช้ใน
การพิมพ์ใบเสร็จ
ขัดข้องจะต้อง
ดาเนินการอย่างไร

การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ซ้าอีกครั้งในกรณี
เครื่องพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ใบเสร็จขัดข้อง
จะต้องดาเนินการอย่างไร

11/INC

11) รับชาระภาษี
ด้วยเช็คพาณิชย์ แต่
ในระบบรายได้ยังไม่มี
รหัสสาขาธนาคาร
ตามหน้าเช็ค ต้อง
ดาเนินการเพิ่มสาขา
ธนาคารอย่างไร

รับชาระภาษีด้วยเช็คพาณิชย์ แต่ในระบบ
รายได้ยังไม่มีรหัสสาขาธนาคารตามหน้า
เช็ค ต้องดาเนินการเพิ่มสาขาธนาคาร
อย่างไร
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2. ไปที่เมนู [รายได้ในประเทศ]
3. ไปที่เมนู [งานสิ้นวัน]
4. เลือก [รับรู้เช็คขัดข้อง/รับชาระแทนเช็คขัดข้อง]
5. เลือกเงื่อนไขการค้นหา
5.1. รหัสธนาคาร/สาขา
5.2. วันที่รับรูเ้ ช็ค ตั้งแต่.......... ถึง.............
5.3. วันที่รับชาระเช็คขัดข้อง ตั้งแต่......ถึง..........
6. กดปุ่ม [ค้นหา] ระบบจะแสดงรายละเอียดการรับชาระที่มี
สถานะเป็นเช็คขัดข้องทั้งหมด ให้เลือกรายการที่ต้องการ
ชาระแทน
7. ให้เลือกรายการที่ต้องการชาระแทน ระบบจะแสดง
รายละเอียดผู้ประกอบการที่ต้องการชาระภาษีแทน
8. ระบุวันที่คืนเช็คขัดข้องให้ผู้ประกอบการ วันที่
9. กดปุ่ม [รับชาระ] ระบุประเภทเงินที่ต้องการชาระแทนเช็ค
ขัดข้อง
10. กดปุ่ม [บันทึก]
11. เลือกใบเสร็จเช็คขัดของ
12. กดปุ่ม [พิมพ์ใบเสร็จ]
*** การบันทึกสถานะเช็คขัดข้องเสร็จสมบูรณ์***
เนื่องจากระบบงานรายได้สามารถ กดปุม่ [พิมพ์ใบเสร็จ] ได้เพียง
ครั้งเดียวต่อรายการ หากต้องการสั่งพิมพ์ใบเสร็จใหม่อีกครั้ง ให้
เจ้าหน้าที่ดาเนินการดังนี้
1. เข้าไปที่เมนู [รายได้]
2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]
3. เลือกเมนู [รับชาระ]
4. เลือกเมนู [รับชาระภาษีและรายได้อื่น ๆ]
5. ค้นหารายการข้อมูลที่ต้องการลบ
6. ระบุวันที่จัดเก็บ กดปุ่ม [บันทึก]
7. กดเลือกรายการที่ต้องการลบ
กรณีบันทึกซ้ามากกว่า 2 รายการให้คลิกเลือกทีละ
รายการ
8. คลิกเลือกรายการที่ช่อง "ใบเสร็จเสีย"
9. กดปุ่ม [พิมพ์ใบเสร็จเสีย]
10. ระบุสาเหตุของการพิมพ์ใบเสร็จเสีย
11. กดปุ่ม [พิมพ์ใบเสร็จทดแทน]
ระบบจะออกใบเสร็จให้ใหม่ โดยเลขที่ใบเสร็เปลี่ยนไป
แต่เลขที่คุมเอกสารจะยังเป็นเลขเดิม
การเพิ่มสาขาธนาคารในระบบรายได้ ให้เจ้าหน้าที่ส่งสาเนาหน้า
เช็คพาณิชย์ฉบับดังกล่าว มาที่ E-mail :
helpdesk@excise.go.th หรือส่ง fax มาที่เบอร์
02- 243-7280 จากนั้น Help Desk จะประสานงานผู้ดูแลระบบ
รายได้ เพื่อเพิ่มข้อมูลรหัสสาขาธนาคารเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
Help Desk จะแจ้งกลับไปยังจ้าหน้าทีพ่ ื้นที่/พื้นที่สาขา เพื่อให้
ดาเนินการชาระภาษีเข้าระบบรายได้ต่อไป

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบรายได้ (INC)
ข้อที่
12/INC
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คาถามย่อ
12) ขอแก้ไขการ
ประมวลผลนาส่งคลัง
จากการนาส่งรวม
หลายวัน เป็นนาส่ง
รายวัน จะต้อง
ดาเนินการอย่างไร

คาถาม
ขอแก้ไขการประมวลผลนาส่งคลัง จาก
การนาส่งรวมหลายวัน เป็นนาส่งรายวัน
จะต้องดาเนินการอย่างไร
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การแก้ไขประมวลผลนาส่งคลัง แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีที่ยังไม่ได้ประมวลนาฝากคลัง ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
แก้ไขข้อมูล ดังนี้
1.1. ยกเลิก "บันทึกเลขที่อา้ งอิงบัญชีพักหน่วยงาน" ของ
วันที่จัดเก็บรายได้ที่ต้องการแยกนาเงินส่งคลัง ดังนี้
1.1.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้]
1.1.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]
1.1.3. เลือกเมนู [บัญชีพักฯและบัญชีนาส่งคลัง]
1.1.4. เลือกเมนู [บัญชีพัก]
1.1.5. เลือกเมนู [บันทึกเลขที่อ้างอิงพักหน่วยงาน]
1.1.6. ระบุวันที่จัดเก็บที่ต้องการแยกนาเงินส่งคลัง
1.1.7. กดปุ่ม [ค้นหา]
1.1.8. กดเลือกรายการ จากนั้น กดปุ่ม [ยกเลิก
ยืนยัน]
1.2. ประมวลผล/สรุปจานวนเงินเพื่อนาฝากคลัง ดังนี้
1.2.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้]
1.2.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]
1.2.3. เลือกเมนู [บัญชีพักฯและบัญชีนาส่งคลัง]
1.2.4. เลือกเมนู [บัญชีนาส่งคลัง]
1.2.5. เลือกเมนู [ประมวลผล/สรุปจานวนเงินเพื่อ
นาฝากคลัง และพิมพ์ใบนาฝากบัญชี อบจ.]
1.2.6. กดเลือก [รายการใหม่]
1.2.7. ระบุ วันที่ประมวลผลนาเงินฝากคลัง
1.2.8. กดปุ่ม [ค้นหา] ระบบจะแสดงผล
ข้อมูลนาเงินฝากคลังให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
วันทีจ่ ัดเก็บรายได้และจานวนเงินที่ต้องนาเส่ง
คลังว่าถูกต้องหรือไม่
1.2.9. หากถูกต้องให้ กดปุ่ม [ประมวลผลนาฝาก
คลัง]
2. กรณีที่ประมวลผลนาฝากคลังแล้วให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการแก้ไข
ข้อมูล ดังนี้
2.1. ให้เจ้าหน้าทีย่ กเลิกการประมวลผลนาฝากคลัง ดังนี้
2.1.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้]
2.1.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]
2.1.3. เลือกเมนู [บัญชีพักฯและบัญชีนาส่งคลัง]
2.1.4. เลือกเมนู [บัญชีนาส่งคลัง]
2.1.5. เลือกเมนู [ประมวลผล/สรุปจานวนเงินเพื่อ
นาฝากคลัง และพิมพ์ใบนาฝากบัญชี อบจ.]
2.1.6. กดเลือก [รายการเก่า]
2.1.7. ระบุ วันที่ประมวลผลนาเงินฝากคลัง
2.1.8. กดปุ่ม [ค้นหา]
2.1.9. กดปุ่ม [ยกเลิกการประมวลผล]
2.2. ยกเลิก "บันทึกเลขที่อา้ งอิงบัญชีพักหน่วยงาน"
ของวันที่จัดเก็บรายได้ที่ต้องการแยกนาเงินส่งคลัง
ดังนี้
2.2.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้]
2.2.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบรายได้ (INC)
ข้อที่

คาถามย่อ

คาถาม

13/INC

13) ระบุยอดเงิน
ภาษีสรรพสามิต
และ/หรือ ภาษี
มหาดไทย บันทึกไม่
ถูกต้อง จะแก้ไข
อย่างไร

ระบุยอดเงินภาษีสรรพสามิต และ/หรือ
ภาษีมหาดไทย บันทึกไม่ถูกต้อง จะแก้ไข
อย่างไร
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2.2.3. เลือกเมนู [บัญชีพักฯและบัญชีนาส่งคลัง]
2.2.4. เลือกเมนู [บัญชีพัก]
2.2.5. เลือกเมนู [บันทึกเลขที่อ้างอิงพักหน่วยงาน]
2.2.6. ระบุวันที่จัดเก็บที่ต้องการแยกนาเงินส่งคลัง
2.2.7. กดปุ่ม [ค้นหา]
2.2.8. กดเลือกรายการจากนั้นกดปุ่ม [ยกเลิกยืนยัน]
2.3. ประมวลผล/สรุปจานวนเงินเพื่อนาฝากคลังอีกครั้ง
ดังนี้
2.3.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้]
2.3.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]
2.3.3. เลือกเมนู [บัญชีพักฯและบัญชีนาส่งคลัง]
2.3.4. เลือกเมนู [บัญชีนาส่งคลัง]
2.3.5. เลือกเมนู [ประมวลผล/สรุปจานวนเงินเพื่อ
นาฝากคลัง และพิมพ์ใบนาฝากบัญชี อบจ.]
2.3.6. กดเลือก [รายการใหม่]
2.3.7. ระบุวันที่ประมวลผลนาเงินฝากคลัง
2.3.8. กดปุ่ม [ค้นหา]
ระบบจะแสดงผลข้อมูลนาเงินฝากคลังให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวันทีจ่ ัดเก็บรายได้และ
จานวนเงินที่ต้องนาเงินส่งคลังว่าถูกต้อง
หรือไม่
2.3.9. หากถูกต้องให้ กดปุ่ม [ประมวลผลนาฝาก
คลัง]
***เสร็จสิ้นขั้นตอนการประมวลผลนาส่งคลัง ***
วิธีการแก้ไขแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีที่ยังไม่ปิดบัญชีสิ้นวัน หรือปิดบัญชีสิ้นวันแล้วแต่ไม่เกิน
เวลา 24.00 น.ให้ดาเนินการแก้ไข ดังนี้
1.1. ถ้า "ประมวลผลนาส่งรายได้" แล้วให้ทาการยกเลิก
ข้อมูล
1.2. ถ้า "ประมวลผลนาเงินฝากคลัง" แล้วให้ทาการยกเลิก
1.3. ถ้า "บันทึกสถานะเช็ค" แล้วให้ทาการยกเลิก
1.4. ถ้า "บันทึกเลขที่อ้างอิงพักหน่วยงาน“ แล้วให้ทาการ
ยกเลิก
1.5. ถ้า "บันทึก/สร้าง/พิมพ์ใบนาฝาก" แล้วให้ทาการยกเลิก
1.6. ถ้า "ประมวลผลจัดเก็บรายได้" แล้วให้ทาการยกเลิก
1.7. ถ้า "ปิดบัญชีสิ้นวัน" แล้วให้ทาการยกเลิก
1.8. หน้าจอ “บันทึกรับชาระภาษีและรายได้อื่น ๆ” ให้
ค้นหาและคลิกเลือกรายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูลโดยมี
วิธีการแก้ไขดังนี้
1.8.1. ระบุจานวนเงินให้ถูกช่อง เช่น
1.8.1.1. ภาษีสรรพสามิต
1.8.1.2. หักลดหย่อน
1.8.1.3. เบี้ยปรับ
1.8.1.4. เงินเพิ่ม
1.8.1.5. คืนภาษี
1.8.1.6. คืนมหาดไทย
1.8.2. เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบรายได้ (INC)
ข้อที่

คาถามย่อ

14/INC

14) ขอแก้ไขพื้นที่
เจ้าของเงิน จะต้อง
ดาเนินการอย่างไร
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คาถาม

ขอแก้ไขพื้นที่เจ้าของเงิน จะต้อง
ดาเนินการอย่างไร
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[ตกลง]
1.8.3. ระบุประเภทเงิน และจานวนเงินที่
ถูกต้อง
1.8.4. กดปุ่ม [บันทึก]
2. กรณีปิดบัญชีสิ้นวัน และข้ามวันไปแล้ว (เลยเวลา 24.00 น.)
ให้เจ้าหน้าที่ทาหนังสือถึงผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อขอปลดล็อคสิ้นวันดังกล่าว เมื่อศูนย์สารสนเทศ ดาเนินการ
ปลดล็อคเรียบร้อยแล้ว Help Desk จะแจ้งกลับ เพื่อให้พื้นที่/
พื้นทีส่ าขา ดาเนินการดังนี้
2.1. ถ้า "ประมวลผลนาส่งรายได้แล้วให้ทาการยกเลิก
ข้อมูล
2.2. ถ้า "ประมวลผลนาเงินฝากคลัง“ แล้วให้ทาการ
ยกเลิก
2.3. ถ้า "บันทึกสถานะเช็ค“ แล้วให้ทาการยกเลิก
2.4. ถ้า "บันทึกเลขที่อ้างอิงพักหน่วยงาน" แล้วให้ทาการ
ยกเลิก
2.5. ถ้า "บันทึก / สร้าง / พิมพ์ใบนาฝาก" แล้วให้ทาการ
ยกเลิก
2.6. ถ้า "ประมวลผลจัดเก็บรายได้" แล้วให้ทาการยกเลิก
2.7. ถ้า "ปิดบัญชีสิ้นวัน" แล้วให้ทาการยกเลิก
***เสร็จสิ้นการแก้ไขจานวนเงินภาษีสรรพสามิต**
การแก้ไข แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีที่ยังไม่ปิดบัญชีสิ้นวัน หรือปิดบัญชีสิ้นวัน แล้วแต่ยังไม่
ข้ามวัน (ไม่เกิน เวลา 24.00 น.) ให้ดาเนินการ ดังนี้
1.1. ถ้าหากยังไม่ได้กดปุ่ม [บันทึก] ให้ดาเนินการแก้ไข
ข้อมูล ดังนี้
1.1.1. คลิกที่ช่อง "พื้นที่เจ้าของเงิน" และทาการลบ
รหัสพื้นที่เจ้าของเงินออก
1.1.2. กดปุ่ม […] เพื่อเลือกพื้นที่เจ้าของเงินให้
ถูกต้อง
1.2. ถ้าหากกดปุ่ม [บันทึก] หรือ กดปุ่ม [พิมพ์ใบเสร็จ] ไป
แล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
1.2.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้]
1.2.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]
1.2.3. เลือกเมนู [ราชาระ]
1.2.4. เลือกเมนู [รับชาระภาษีและรายได้อื่น ๆ]
1.2.5. ค้นหาตามเงื่อนไข โดยระบุวันที่จัดเก็บรายได้
1.2.6. จากนั้นกดปุ่ม [ค้นหา]
1.2.7. เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข
1.2.8. ปรากฎหน้าจอรับชาระ ให้คลิกที่ช่อง “พื้นที่
เจ้าของเงิน”
1.2.9. ลบรหัสพื้นที่เจ้าของเงินออก
1.2.10. กดปุ่ม […] เพื่อเลือกพื้นที่เจ้าของเงินให้
ถูกต้อง
1.2.11. กดปุ่ม [ตกลง]
1.2.12. กดปุ่ม [บันทึก]
2. กรณีปิดบัญชีสิ้นวัน และข้ามวันไปแล้ว (หลังเวลา 24.00น.)

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบรายได้ (INC)
ข้อที่

คาถามย่อ

15/INC

15) ขอแก้ไขรหัส
รายได้ เนื่องจากระบุ
รหัสรายได้ผิด ต้อง
ดาเนินการอย่างไร
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คาถาม

ขอแก้ไขรหัสรายได้ เนื่องจากระบุรหัส
รายได้ผิด ต้องดาเนินการอย่างไร
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คาตอบ
ให้เจ้าหน้าที่ทาหนังสือถึง ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อขอปลดล็อค สิ้นวันดังกล่าว เมื่อศูนย์ฯ
ดาเนินการปลดล็อคเรียบร้อยแล้ว Help Desk จะแจ้งกลับ
ให้พื้นที่/พื้นที่สาขา ดาเนินการดังนี้
2.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้]
2.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]
2.3. เลือกเมนู [งานสิ้นวัน]
2.4. เลือกเมนู [ปิดบัญชีประจาวัน]
2.5. ระบุวันที่จัดเก็บรายได้แล้วกดปุ่ม [ตกลง]
2.6. กดปุ่ม [ยกเลิกปิดสิ้นวัน]
2.7. จากนั้นเข้าไปที่เมนู [รายได้]
2.8. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]
2.9. เลือกเมนู [รับชาระ]
2.10. เลือกเมนู [รับชาระภาษีและรายได้อื่นๆ]
2.11. ค้นหาตามเงื่อนไข โดยระบุวันที่จัดเก็บรายได้
จากนั้นกดปุ่ม [ค้นหา]
2.12. เมื่อพบรายการที่ต้องการให้เลือกรายการ
2.13. ปรากฎหน้าจอรับชาระ ให้คลิกที่ช่อง [พื้นที่เจ้าของ
เงิน]
2.14. ลบรหัสพื้นที่เจ้าของเงินที่ผิดออก
2.15. กดปุ่ม […] เพื่อเลือกพื้นที่เจ้าของเงินให้ถูกต้อง
2.16. กดปุ่ม [ตกลง]
2.17. กดปุ่ม [บันทึก]
***เสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไขพื้นที่เจ้าของเงิน***
การแก้ไขแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีที่ยังไม่ปิดบัญชีสิ้นวัน หรือปิดบัญชีสิ้นวันแล้วแต่ยังไม่
เกินเวลา 24.00 น. ให้ดาเนินการดังนี้
1.1. ถ้าปิดบัญชีสิ้นวันไปแล้ว ให้ทาการยกเลิกการปิด
บัญชีสิ้นวัน ภายในเวลา 24.00 น. ดังนี้
1.1.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้]
1.1.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]
1.1.3. เลือกเมนู [งานสิ้นวัน]
1.1.4. เลือกเมนู [ปิดบัญชีประจาวัน]
1.1.5. ระบุวันที่จัดเก็บรายได้ แล้วกดปุ่ม [ตกลง]
1.1.6. กดปุ่ม [ยกเลิกปิดสิ้นวัน]
1.2. ที่หน้าจอ “รับชาระภาษีและรายได้อื่น ๆ” มีวิธกี าร
แก้ไขข้อมูลดังนี้
1.2.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้]
1.2.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]
1.2.3. เลือกเมนู [รับชาระ]
1.2.4. เลือกเมนู [รับชาระภาษีและรายได้อื่นๆ]
1.2.5. คลิกลิงค์ “รับชาระภาษีและรายได้อื่นๆ”
1.2.6. ค้นหารายการข้อมูลที่ต้องการแก้ไข
1.2.7. คลิกเลือกรายการที่ได้จากการค้นหา
1.2.8. แก้ไข [รหัสรายได้] ให้ถูกต้อง
1.2.9. กดปุ่ม [ตกลง]
1.2.10. กดปุ่ม [บันทึก]

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบรายได้ (INC)
ข้อที่

คาถามย่อ

คาถาม

คาตอบ

16/INC

16) ขอยกเลิกใบ
นาฝากบัญชีพัก
หน่วยงานจะต้อง
ดาเนินการอย่างไร

ขอยกเลิกใบนาฝากบัญชีพักหน่วยงาน
จะต้องดาเนินการอย่างไร

17/INC

17) การแก้ไขการ
บันทึกรายได้หลังปิด
บัญชีสิ้นวันให้เป็น
รายได้ตามวันที่รับ
ชาระจริงต้อง
ดาเนินการอย่างไร

การแก้ไขการบันทึกรายได้หลังปิดบัญชีสิ้น
วันให้เป็นรายได้ตามวันที่รับชาระจริงต้อง
ดาเนินการอย่างไร
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หมายเหตุ
ถ้าหากวันที่จัดเก็บรายได้เป็นวันที่ปจั จุบัน ระบบจะสามารถทา
การพิมพ์ใบเสร็จเสียได้ โดยมีวธิ ีการดังนี้
1. คลิกที่ช่อง [ใบเสร็จเสีย]
2. กดปุ่ม [พิมพ์ใบเสร็จเสีย] เพื่อพิมพ์ใบเสร็จเสียใหม่อีก
ครั้ง
3. หากวันที่จัดเก็บรายได้ไม่ใช่วันที่ปัจจุบันระบบจะไม่
สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้
2. กรณีปิดสิ้นวันและข้ามวันไปแล้ว (เลยเวลา 24.00 น.) ให้
เจ้าหน้าที่ทาหนังสือถึงผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อขอปลดล็อคสิ้นวัน เมื่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการ
ปลดล็อคเรียบร้อยแล้ว Help Desk จะติดต่อกลับ แล้วให้พื้นที/่
พื้นที่สาขา ดาเนินการดังนี้
2.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้]
2.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]
2.3. เลือกเมนู [รับชาระ]
2.4. เลือกเมนู [รับชาระภาษีและรายได้อื่นๆ]
2.5. กดเลือก [รับชาระภาษีและรายได้อื่นๆ]
2.6. ค้นหารายการข้อมูลที่ต้องการแก้ไข
2.7. กดเลือกรายการที่ค้นหา
2.8. แก้ไข [รหัสรายได้] ให้ถูกต้อง
2.9. กดปุ่ม [ตกลง]
2.10. กดปุ่ม [บันทึก]
***เสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไขรหัสรายได้***
ให้ดาเนินการดังนี้
1. ไปที่เมนู [รายได้]
2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]
3. เลือกเมนู [บัญชีพกั ฯและบัญชีนาส่งคลัง]
4. เลือกเมนู [บัญชีพกั ]
5. เลือกเมนู [บันทึก / สร้าง / พิมพ์ใบนาฝากบัญชีพกั หน่วยงาน]
6. ระบุวันที่จัดเก็บ กดปุ่ม [ค้นหา]
7. กดปุ่ม [ลบรายการ]
***เสร็จสิ้นขั้นตอนการยกเลิกใบนาฝากบัญชีพักหน่วยงาน***
ปรับปรุงข้อมูลได้เฉพาะกรณียังไม่เกินเวลา 24.00 น. หากเกิน
24.00 น. จะไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้
ดาเนินการดังนี้
1. เข้าระบบรายได้
1.1. ให้ทาการยกเลิกการปิดบัญชีสิ้นวันดังนี้
1.1.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้]
1.1.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]
1.1.3. เลือกเมนู [งานสิ้นวัน]
1.1.4. เลือกเมนู [ปิดบัญชีประจาวัน]
1.1.5. ระบุ วันที่จัดเก็บรายได้ กดปุ่ม [ตกลง]
1.1.6. กดปุ่ม [ยกเลิกปิดสิ้นวัน]
1.2. ลบรายการค่าใบอนุญาตที่ต้องการแก้ไขดังนี้
1.2.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้]
1.2.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบรายได้ (INC)
ข้อที่
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คาถามย่อ

คาถาม

คาตอบ
1.2.3. เลือกเมนู [รับชาระ]
1.2.4. เลือกเมนู [รับชาระภาษีและรายได้อื่น ๆ]
1.2.5. ค้นหาตามเงื่อนไข ระบุวันทีจ่ ัดเก็บรายได้เป็น
วันทาการถัดไป
1.2.6. กดปุ่ม [ค้นหา]
1.2.7. เมื่อพบรายการค่าใบอนุญาตที่ต้องการให้
เลือกรายการ
1.2.8. ระบบจะแสดงการรับชาระรายการภาษี
1.2.9. กดปุ่ม [ลบรายการ]
2. เข้าระบบใบอนุญาต
2.1. ยกเลิกการนาส่งเงินค่าใบอนุญาตดังนี้
2.1.1. เข้าไปที่เมนู [ใบอนุญาต]
2.1.2. เลือกเมนู [บันทึกข้อมูล]
2.1.3. เลือกเมนู [ส่งเงินระบบรายได้]
2.1.4. ระบุวันที่ วันที่ออกใบอนุญาตและ วันทีน่ าส่ง
เงินระบบรายได้
2.1.5. กดปุ่ม [ค้นหา]
2.1.6. กดปุ่ม [ยกเลิกข้อมูลนาส่งรายได้]
2.1.7. ระบุ สาเหตุของการยกเลิก
2.1.8. กดปุ่ม [ตกลง]
2.2. นาส่งข้อมูลค่าใบอนุญาตไปยังระบบรายได้
2.2.1. กดปุ่ม [นาส่งข้อมูลรายได้ใบอนุญา
(ระบบงานใหม่)]
2.2.2. กดปุ่ม [ยืนยันนาส่งข้อมูลรายได้ถูกต้อง
(ระบบงานใหม่)]
3. ที่ระบบรายได้
3.1. บันทึกรับรายการค่าใบอนุญาตดังนี้
3.1.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้]
3.1.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]
3.1.3. เลือกเมนู [รับชาระ]
3.1.4. เลือกเมนู [รับชาระภาษีและรายได้อื่นๆ]
3.1.5. เลือกเมนู [ค่าใบอนุญาต]
3.1.6. ระบุ วันที่ส่งเงิน กดปุ่ม [ค้นหา]
3.1.7. เลือกรายการค่าใบอนุญาต กดปุ่ม [ตกลง]
3.1.8. เลือกประเภทเงิน ระบุจานวนเงิน กดปุม่
[บันทึก]
3.2. ทาการปิดบัญชีสิ้นวัน
3.2.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้]
3.2.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]
3.2.3. เลือกเมนู [งานสิ้นวัน]
3.2.4. เลือกเมนู [ปิดบัญชีประจาวัน]
3.2.5. ระบุ วันที่จัดเก็บรายได้ กดปุ่ม [ตกลง]
3.2.6. ระบุ วันที่จัดเก็บรายได้ กดปุ่ม [ประมวลผล]
***ดาเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย***
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บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบรายได้ (INC)
ข้อที่
18/INC
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คาถามย่อ
18) บันทึกเลขที่
Payin Slip ผิด
(Payin Slip คือ ใบ
นาฝาก) จะแก้ไข
อย่างไร

คาถาม
บันทึกเลขที่ Payin Slip ผิด (Payin Slip
คือ ใบนาฝาก) จะแก้ไขอย่างไร
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คาตอบ
วิธีการแก้ไขแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้
1. กรณียังไม่ได้ประมวลผลนาส่งรายได้
1.1. หน้าจอบันทึกเลขที่ Pay In Slip นาฝากคลัง ให้
บันทึกข้อมูล ดังนี้
1.2. ระบุ วันที่ประมวลผลนาเงินฝากคลัง
1.3. กดปุ่ม [ค้นหา] ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลวันที่
จัดเก็บรายได้และจานวนเงินฝากคลังว่าถูกต้องหรือไม่
1.4. ระบุ “เลขที่อ้างอิงเมื่อนาเงินฝากคลัง”
1.5. กดปุ่ม [บันทึก]
2. กรณีประมวลผลนาส่งรายได้แล้ว แต่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลให้กับ
สานักงานสรรพสามิตภาค
2.1. ทีห่ น้าจอ "ประมวลผลนาส่งรายได้" มีวธิ ีการยกเลิก
ข้อมูล ดังนี้
2.1.1. ระบุ "วันที่นาเงินฝากคลัง"
2.1.2. กดปุ่ม [ค้นหา]
2.1.3. กดปุ่ม [ยืนยันประมวลผลนาส่งให้ภาค]
2.1.4. กดปุ่ม [ยกเลิกการยืนยันการนาส่งข้อมูลให้
ภาค]
2.2. ที่หน้าจอบันทึกเลขที่ Pay In Slip นาฝากคลังมี
วิธีการบันทึกข้อมูล ดังนี้
2.2.1. ระบุ "วันทีป่ ระมวลผลนาเงินฝากคลัง
2.2.2. กดปุ่ม [ค้นหา] ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
วันที่จัดเก็บรายได้และจานวนเงินฝากคลังว่า
ถูกต้องหรือไม่
2.2.3. ระบุ "เลขที่อ้างอิงเมื่อนาเงินฝากคลัง" ให้
ถูกต้อง
2.2.4. กดปุ่ม [บันทึก]
3. กรณีประมวลผลนาส่งรายได้และยืนยันข้อมูลให้กับสานักงาน
สรรพสามิตภาคแล้ว
3.1. ถ้าสานักงานสรรพสามิตภาคยืนยันไปแล้วให้
เจ้าหน้าที่ทาหนังสือถึงสานักงานสรรพสามิตภาค เพือ่
ขอยกเลิกการยืนยันข้อมูลดังกล่าว
3.2. ที่หน้าจอ "ประมวลผลนาส่งรายได้" มีวธิ ีการยกเลิก
ข้อมูล ดังนี้
3.2.1. ระบุ "วันที่นาเงินฝากคลัง"
3.2.2. กดปุ่ม [ค้นหา]
3.2.3. กดปุ่ม [ยืนยันประมวลผลนาส่งให้ภาค]
3.2.4. กดปุ่ม [ยกเลิกการยืนยันการนาส่งข้อมูลให้
ภาค]
3.3. หน้าจอบันทึกเลขที่ Pay in Slip นาฝากคลังมีวิธี
บันทึกข้อมูล ดังนี้
3.3.1. ระบุ "วันทีป่ ระมวลผลนาเงินฝากคลัง
3.3.2. กดปุ่ม [ค้นหา] ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
วันที่จัดเก็บรายได้และจานวนเงินฝากคลังว่า
ถูกต้องหรือไม่
3.3.3. ระบุ “เลขที่อ้างอิงเมื่อนาเงินฝากคลัง” ให้
ถูกต้อง
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ข้อที่

19/INC
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คาตอบ
3.3.4. กดปุ่ม [บันทึก]
***เสร็จสิ้นการแก้ไขวันที่ประมวลผลนาเงินฝากคลัง***
19) ปฏิทินใน
ปฏิทินในระบบรายได้แสดง ปี พ.ศ. เป็น
ให้แก้ไขตามขั้นตอนดังนี้
ระบบรายได้แสดง ปี ตัวเลข 3 หลัก ซึ่งไม่ถูกต้อง จะแก้ไข
1. คลิกเมนู [Tools] ของ Internet Explorer 11
พ.ศ. เป็นตัวเลข 3
อย่างไร
2. คลิกเมนู [Compatibility View Settings]
หลัก ซึ่งไม่ถูกต้อง จะ
3. ระบบจะแสดงหน้าจอ Compatibility View Settings
แก้ไขอย่างไร
4. ที่หัวข้อ Add this web site: ให้พิมพ์ excise.go.th
5. คลิกปุ่ม [Add]
6. คลิกปุ่ม [Close]
***เสร็จสิ้นการตั้งค่าปฏิทินเรียบร้อย***
20) รับชาระภาษี รับชาระภาษีด้วยเงินสดอย่างเดียวและ
ต้องบันทึกรายการที่เมนู [บันทึก/สร้าง/พิมพ์ใบนาฝากและ
ด้วยเงินสดอย่างเดียว นาส่งเงินเข้าบัญชี EDC เรียบร้อยแล้ว
บันทึกเลขที่อ้างอิงพักหน่วยงาน] โดยนาเลขที่ใบนาฝากสีฟา้ ของ
และนาส่งเงินเข้า
จะต้องบันทึกรายการที่เมนู [บันทึก/สร้าง/ ธนาคารกรุงไทยมาบันทึกในช่อง เลขอ้างอิง
บัญชี EDC เรียบร้อย พิมพ์ใบนาฝากและบันทึกเลขที่อ้างอิงพัก
แล้ว จะต้องบันทึก
หน่วยงาน] หรือไม่ อย่างไร
รายการที่เมนู
[บันทึก/สร้าง/พิมพ์
ใบนาฝากและบันทึก
เลขที่อ้างอิงพัก
หน่วยงาน] หรือไม่
อย่างไร
21) รหัส
รหัสภาษีมูลค่าเพิ่มที่รับชาระในระบบ
รหัสภาษี เป็นดังนี้
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รับ
รายได้มีรหัสภาษีเป็นอะไร
รหัสภาษี: 10200 ประเภทภาษี: ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชาระในระบบรายได้
มีรหัสภาษีเป็นอะไร
22) รับชาระภาษี รับชาระภาษีด้วย QR Code จาก
เลือกประเภทเงินเป็น : บัตรเดบิต
ด้วย QR Code จาก ผู้ประกอบการจะต้องเลือกประเภทเงินใน
ผู้ประกอบการจะต้อง ระบบรายได้เป็น ประเภทอะไร
เลือกประเภทเงินใน
ระบบรายได้เป็น
ประเภทอะไร
23) สั่งพิมพ์
สั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินในระบบรายได้
1. แก้ไขตามขั้นตอนดังนี้
ใบเสร็จรับเงินใน
ระบบแจ้ง Script Error “An error has 2. เข้าระบบงานสารสนเทศหลัก
ระบบรายได้ ระบบ
occurred in the script on this page”
http://web.excise.go.th/EDINTRAWeb
แจ้ง Script Error
และระบบไม่พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จะแก้ไข 3. คลิกเมนู [รายได้]
“An error has
อย่างไร
4. คลิกเมนู [รายได้ในประเทศ]
occurred in the
5. คลิกเมนู [รับชาระ]
script on this
6. คลิกเมนู [การติดตั้ง Printer สาหรับพิมพ์ใบเสร็จ/พิมพ์บน
page” และระบบไม่
แบบ/พิมพ์ใบนาฝาก]
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
7. ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน
จะแก้ไขอย่างไร
“Do you want to run or save
SetActiveX.exe(800kb) from web.excise.go.th?”
8. คลิกปุ่ม [RUN]
9. ระบบจะแสดงหน้าจอ
IP Address เครื่อง PC: XXX.XXX.XXX.XXX
Mac Address เครื่อง PC: XX-XX-XX-XX-XX-XX
10. คลิกปุ่ม [Close] เพื่อปิดหน้าจอ
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24/INC

24) หาก
ผู้ประกอบการไม่มี
บัตรอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทใด ๆ เลย แต่
ต้องการมาชาระภาษี
สรรพสามิต
ผู้ประกอบการจะต้อง
จัดหาบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ ได้
ด้วยวิธีการใด จาก
หน่วยงานใด
25) ตรวจสอบ
รายละเอียดของ
สินค้าตามเลขที่ใบขน
สินค้ามีขั้นตอน
อย่างไร

หากผู้ประกอบการไม่มีบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทใด ๆ เลย แต่ต้องการมาชาระ
ภาษีสรรพสามิต ผูป้ ระกอบการจะต้อง
จัดหาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ได้ด้วยวิธกี ารใด
จากหน่วยงานใด

25/INC

ED-0019-61

คาตอบ
11. ระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ระบุเครื่องพิมพ์ตามที่ใช้งานจริง
ดังนี้
11.1. Printer สาหรับพิมพ์ใบเสร็จ: [คลิกเลือก
เครื่องพิมพ์]
11.2. Printer สาหรับพิมพ์แบบ: [คลิกเลือกชื่อ
เครื่องพิมพ์]
11.3. Printer สาหรับพิมพ์ใบนาฝาก: [คลิกเลือกชื่อ
เครื่องพิมพ์]
11.4. คลิกปุ่ม [บันทึก]
***ตั้งค่าเครือ่ งพิมพ์ให้ระบบรายได้เสร็จสมบูรณ์ ***
ติดต่อ ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารพาณิชย์ ทุกแห่งเพื่อชื้อบัตร
เงินสด (Cash Card) พร้อมเติมเงินในบัตรตามจานวนเงินที่
ต้องการชาระภาษี แล้วนาบัตรเงินสดดังกล่าวมาชาระภาษีที่
สานักงานสรรพสามิตได้ทุกแห่งทั่วประเทศ

ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าตามเลขที่ มีขั้นตอนดังนี้
ใบขนสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร
1. คลิกเมนู [รายได้]
2. คลิกเมนู [รายได้จากการนาเข้า]
3. คลิกเมนู [ข้อมูลใบขนสินค้า IT Center]
4. คลิกเมนู [แสดงใบขนสินค้าประจาวัน (IT Center)]
5. ระบุเลขที่ใบขนสินค้าในช่อง [เลขที่ใบขนสินค้า]
6. คลิกปุ่ม [ค้นหา]
7. ระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้จากการค้นหาดังนี้
7.1. เลขที่ใบขนสินค้า
7.2. เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
7.3. ชื่อบริษัท
7.4. วันที่นาเข้า
7.5. วันที่ชาระภาษีอากร
7.6. ภาษีสรรพสามิต (บาท)
7.7. ท่าเรือที่นาเข้า
7.8. สถานที่ตรวจปล่อย
หมายเหตุ:
เจ้าหน้าที่สามารถคลิกที่เลขที่ใบขนสินค้าเพื่อแสดงรายละเอียด
ของใบขนสินค้า
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1/REG

1) การขอเพิ่มรายชื่อผู้
มีอานาจอนุมัติใน
ระบบงานทะเบียน
สรรพสามิต กรณี
"รักษาราชการแทน"
ต้องดาเนินการอย่างไร

การขอเพิ่มรายชื่อผู้มีอานาจอนุมัติใน
ระบบงานทะเบียนสรรพสามิต กรณี
"รักษาราชการแทน" ต้องดาเนินการ
อย่างไร

2/REG

2) ทดสอบการอ่าน
ข้อมูลบัตรประชาชน
ในระบบงานทะเบียน
(ระบบทดสอบ) ได้
อย่างไร

ทดสอบการอ่านข้อมูลบัตรประชาชนใน
ระบบงานทะเบียน (ระบบทดสอบ) ได้
อย่างไร

คาตอบ
ขอเพิ่มรายชื่อผู้มอี านาจอนุมัติในระบบงาน
ทะเบียนสรรพสามิต ให้เจ้าหน้าที่พื้นที่
ดาเนินการ ดังนี้
1. Download แบบฟอร์ม “แบบคาขอสิทธิ
และขอยกเลิก ผู้ใช้ ระบบสารสนเทศ”
(SSO 001-1) ที่URL :
http://helpdesk.excise.go.th
2. กรอกรายละเอียดเอกสาร SSO 001-1 และ
ให้หัวหน้าหน่วยงานลงนามอนุมัติ
3. Scan แบบฟอร์มตามข้อ 2 ส่งไปที่ e-mail:
it-clinic@excise.go.th และ
helpdesk@excise.go.th
4. เมื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ได้รับเอกสารแล้วจะดาเนินการเพิ่ม
รายชื่อผู้มีอานาจอนุมัติในระบบทะเบียน
สรรพสามิตให้ หากเรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
จะแจ้ง helpdesk เพื่อติดต่อแจ้งผลให้
เจ้าหน้าที่พื้นที่ทราบต่อไป
ทดสอบการอ่านข้อมูลบัตรประชาชนจาก
ระบบงานทะเบียน สามารถเข้าทดสอบได้ที่
ระบบ UAT ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เข้าระบบงานทดสอบ (UAT) ที่ URL:
http://webtest.excise.go.th/EDOLDAPP
/
2. คลิกเมนู ทะเบียนสรรพสามิต
3. คลิกเมนู พรบ.2560
4. คลิกเมนู พิมพ์
5. คลิกเมนู 8.แบบรับรองข้อมูลจากบัตร
ประชาชน
6. เสียบบัตรประชาชนเข้ากับเครื่องอ่านบัตร
สมาร์ทการ์ด
7. คลิกปุ่ม อ่านข้อมูลจากสมาร์ทการ์ด
8. ระบบจะแสดงข้อมูลที่อา่ นได้จากบัตร
ประชาชน โดยแสดงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
8.1. เลขประจาตัวประชาชน
8.2. ชื่อตัวและชื่อสกุล
8.3. Name
8.4. Last name
8.5. เกิดวันที่
8.6. ที่อยู่
8.7. วันออกบัตร
8.8. วันบัตรหมดอายุ
8.9. รูปภาพหน้าบัตร

ED-0019-61
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3/REG

3) ทดสอบการพิมพ์
แบบรับรองข้อมูลจาก
บัตรประชาชน (ระบบ
ทดสอบ) ได้อย่างไร

ทดสอบการพิมพ์แบบรับรองข้อมูลจาก
บัตรประชาชน (ระบบทดสอบ) ได้อย่างไร

4/REG

4) นาสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร สาหรับ
สินค้าที่ติดตัวเข้ามา
หรือนาสินค้าเข้ามา
เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า
หรือนาสินค้าเข้ามา
โดยมิใช่เพื่อการค้า
จะต้องจดทะเบียน
สรรพสามิต หรือไม่

นาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร สาหรับ
สินค้าที่ติดตัวเข้ามา หรือนาสินค้าเข้ามา
เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือนาสินค้าเข้า
มาโดยมิใช่เพื่อการค้า จะต้องจดทะเบียน
สรรพสามิต หรือไม่

ทดสอบการพิมพ์แบบรับรองข้อมูลจากบัตร
ประชาชน มีขั้นตอนดังนี้
1. Logon เข้าระบบงานทะเบียน (UAT)
เข้าระบบงานทดสอบ
http://webtest.excise.go.th/EDOLDAPP
2. คลิกเมนู ทะเบียนสรรพสามิต
3. คลิกเมนู พรบ.2560
4. คลิกเมนู พิมพ์
5. คลิกเมนู 8.แบบรับรองข้อมูลจากบัตร
ประชาชน
6. เสียบบัตรประชาชนเข้ากับเครื่องอ่านบัตร
สมาร์ทการ์ด
7. คลิกปุ่ม อ่านข้อมูลจากสมาร์ทการ์ด
8. ระบบจะแสดงข้อมูลที่อา่ นได้จากบัตร
ประชาชน โดยแสดงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
8.1. เลขประจาตัวประชาชน
8.2. ชื่อตัวและชื่อสกุล
8.3. Name
8.4. Last name
8.5.เกิดวันที่
8.6. ที่อยู่
8.7. วันออกบัตร
8.8. วันบัตรหมดอายุ
8.9. รูปภาพหน้าบัตร
9. คลิกปุ่ม พิมพ์สาเนา
10. คลิกปุ่ม Open
11. ระบบจะแสดงแบบรับรองข้อมูลจากบัตร
ประชาชน
12. สามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
ไม่ต้องจดทะเบียนสรรพสามิต เนื่องจากได้รับ
การผ่อนผัน ตามประกาศกรมสรรพสามิต ลง
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เรื่อง “หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ผ่อนผันการแจ้งราคาขาย
ปลีกแนะนาและโครงสร้างราคาขายปลีก
แนะนาการจดทะเบียนสรรพสามิต และการ
จัดทาบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร สาหรับสินค้าที่นาติดตัวเข้ามา
หรือนาสินค้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือ
นาเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า”
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บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบทะเบียนสรรพสามิต (REG)
ข้อที่

คาถามย่อ

5/REG

5) ผู้ประกอบการที่จด
ทะเบียนสรรพสามิตไว้
แล้ว ต่อมามีการ
เปลีย่ นแปลงสภาพ
กิจการ จาก บริษัท
จากัด เป็น บริษัท
จากัด (มหาชน)
จะต้องจดทะเบียน
สรรพสามิตใหม่ให้
ผู้ประกอบการหรือไม่
6) ผู้นาเข้าที่ได้จด
ทะเบียนสรรพสามิตไว้
เรียบร้อยแล้ว ต่อมา
ต้องการเพิ่ม ประเภท
สินค้า จะต้องแจ้งเพิ่ม
ประเภทสินค้าเพิ่มเติม
หรือไม่
7) การติดตั้งโปรแกรม
เพื่อพิมพ์สาเนาบัตร
ประชาชน ใน
ระบบงานสารสนเทศ
หลัก จะต้อง
ดาเนินการอย่างไร

6/REG

7/REG

ED-0019-61

คาถาม

คาตอบ

ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ ให้ดาเนินการดังนี้
แล้ว ต่อมามีการเปลีย่ นแปลงสภาพกิจการ 1) จดทะเบียนสรรพสามิตใหม่ให้
จาก บริษัท จากัด เป็น บริษัท จากัด
ผู้ประกอบการ
(มหาชน) จะต้องจดทะเบียนสรรพสามิต
2) แจ้งเลขทะเบียนสรรพสามิตเก่าและเลข
ใหม่ให้ผู้ประกอบการหรือไม่
ทะเบียนสรรพสามิตใหม่ ให้ผู้ดูแลระบบงาน
ทะเบียนสรรพสามิต เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ผูป้ ระกอบการจากเลขทะเบียนสรรพสามิต
เก่าไปยังเลขทะเบียนสรรพสามิตใหม่
ผู้นาเข้าที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้
เรียบร้อยแล้ว ต่อมาต้องการเพิ่ม ประเภท
สินค้า จะต้องแจ้งเพิ่มประเภทสินค้า
เพิ่มเติมหรือไม่

จะต้องแจ้งเพิ่มประเภทสินค้า เพิ่มเติม ณ
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่ หรือแจ้งผ่าน ระบบ
Online ได้ที่ www.excise.go.th

การติดตั้งโปรแกรมเพื่อพิมพ์สาเนาบัตร
ประชาชน ในระบบงานสารสนเทศหลัก
จะต้องดาเนินการอย่างไร

การติดตั้งโปรแกรมเพื่อพิมพ์สาเนาบัตร
ประชาชน ให้ดาเนินการดังนี้
1) Download โปรแกรม เพื่อติดตั้งจาก
http://helpdesk.excise.go.th
2) เลือกเมนู ดาวน์โหลด >> คู่มือ >>
ระบบทะเบียนสรรพสามิต
>>
โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน
3) บันทึกไฟล์ที่ได้จาการ Download ไป
ที่ Drive c:\ แล้ว Unzip file จะได้
Folder : SmartCard
4) เปิด Folder: SmartCard ใน Driver
c: ของเครื่องคอมพิวเตอร์
5) เปิด Folder: jre
6) คลิกขวาที่ไฟล์ jre-8u181-windowsx32
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ติดตั้ง Windows 32 bit หรือ คลิก
ขวาที่ไฟล์ jre-8u181-windows-x64
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง
Windows 64 bit
7) คลิกเมนู [Run as administrator]
8) เครื่องคอมพิวเตอร์จะแสดงหน้าจอ
Java Setup ให้คลิกปุ่ม [Install]
9) รอให้การติดตั้ง Java จนเสร็จสมบรูณ์
10) ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ setJava
11) คัดลอกไฟล์ run.vbs จาก Folder
c:\SmartCard
ไปวางไว้ที่
C:\ProgramData\Microsoft\Wind
ows\Start
Menu\Programs\StartUp
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บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบทะเบียนสรรพสามิต (REG)
ข้อที่

คาถามย่อ

คาถาม

คาตอบ

8/REG

8) การพิมพ์สาเนา
บัตรประจาตัว
ประชาชนในระบบงาน
สารสนเทศหลักมี
ขั้นตอนการดาเนินการ
อย่างไร

การพิมพ์สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนใน
ระบบงานสารสนเทศหลักมีขั้นตอนการ
ดาเนินการอย่างไร

9/REG

9) การพิมพ์แบบ
รับรองข้อมูลสาเนา
ทะเบียนบ้าน มี
ขั้นตอนอย่างไร

การพิมพ์แบบรับรองข้อมูลสาเนาทะเบียน
บ้าน มีขั้นตอนอย่างไร
o
o
o

o
ED-0019-61
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12) รีสตาทส์เครื่องคอมพิวเตอร์
***การติดตั้งโปรแกรมเพื่อพิมพ์สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้
งาน***
ให้ดาเนินการดังนี้
1) เข้าระบบงานสารสนเทศหลักด้วย URL:
http://web.excise.go.th/EDINTRAWeb
2) Logon ด้วย User name และ Password
ของผู้ใช้งานที่ได้สิทธิ์ในการใช้งานระบบงาน
พิมพ์สาเนา
3) คลิกเมนู [พิมพ์สาเนา]
4) แล้วคลิกเมนู [พิมพ์]
5) แล้วคลิกเมนู [แบบรับรองข้อมูลจากบัตร
ประจาตัวประชาชน]
6) คลิกปุ่ม [อ่านข้อมูลจากสมาร์ทการ์ด]
7) ระบบจะอ่านข้อมูลจากบัตรประจาตัว
ประชาชนโดยมีรายละเอียดข้อมูลที่ได้จาก
บัตรประจาตัวประชาชนดังนี้
o เลขประจาตัวประชาชน
o ชื่อตัวและชื่อสกุล
o Name
o Last name
o เกิดวันที่
o ที่อยู่
o วันออกบัตร
o วันบัตรหมดอายุ
o รูปใบหน้า
8) คลิกปุ่ม [พิมพ์สาเนา] ระบบจะแสดง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนเป็นไฟล์
PDF เจ้าหน้าที่สามารถสั่งพิมพ์ออก
เครื่องพิมพ์เพื่อให้ผู้ประกอบการลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องและนาไปใช้
ประกอบการทาธุรกรรมกับกรมสรรพสามิต
ต่อไป
***เสร็จสิ้นขั้นตอนการพิมพ์สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน***
ให้ดาเนินการดังนี้
เปิดโปรแกรม [EDMOI 1.4] หรือ [EDMOI
1.4.1]
นาบัตรประชาชนเจ้าหน้าที่เสียบเข้าเครื่องอ่าน
บัตร
คลิกปุ่ม [ [1] อ่านบัตร] ระบบจะอ่านเลขบัตร
ประจาตัวประชาชนจากบัตรประชาชน และ
นามาใส่ในช่อง [เลขบัตรประชาชน(13)]
คลิกปุ่ม [ [2] ตรวจสอบข้อมูล จนท.]

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบทะเบียนสรรพสามิต (REG)
ข้อที่

คาถามย่อ

คาถาม

คาตอบ
o ระบบจแสดงหน้าจอ ให้เจ้าหน้าที่ใส่ PIN 4
หลัก แล้วคลิกปุ่ม[OK]
o ระบบจะตรวจสอบ PIN 4 หลัก หาก PIN
ถูกต้อง ระบบจะมีหน้าจอแสดง คาว่า [คุณมี
สิทธเข้าใช้งานระบบ]
o นาบัตรประจาตัวประชาชนของ ผู้ประกอบการ
เสียบเข้าเครื่องอ่านบัตรประชาชน
o กดปุ่ม [ [3] อ่านบัตร]
o กดป่ม [ [4] ตรวจสอบข้อมูล]
o ระบบจะนาเลขบัตรประจาตัวประชาชนไป
ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง และนา
ข้อมูลที่ได้มาแสดงดังนี้
o ข้อมูลบุคคล ประกอบด้วย
 คานาหน้า
 ชื่อ
 นามสกุล
 เพศ
 วันเดือนปีเกิด
 เชื้อชาติ
 สถานะภาพเจ้าบ้าน
 สถานะภาพบุคคล
 วันที่ย้ายเข้า
 ชื่อตัว-สกุล
o ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์
ประกอบด้วย
 บ้านเลขที่
 ประเภท
 ถนน
 ตาบล/แขวง
 อาเภอ/เขต
 จังหวัด
 รหัสทะเบียน
 ส่วนการปกครอง
o แสดงภาพใบหน้าบัตรประชาชน
หลังจากระบบงาน EDMOI ตรวจสอบและ
แสดงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ เจ้าหน้าทีเ่ ปิด
ระบบงานสารสนเทศหลักเพื่อพิมพ์สาเนา
ทะเบียนบ้านต่อไป
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บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบทะเบียนสรรพสามิต (REG)
ข้อที่

10/REG

11/REG

12/REG

ED-0019-61

คาถามย่อ

10)การจดทะเบียน
ผู้ประกอบการผลิตสุรา
ชุมชน กรณี
ผูป้ ระกอบการเป็น
วิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม
เกษตรกร/สหกรณ์
ชื่อและเลขประจาตัว
ประชาชนของผู้จด
ทะเบียน ให้ระบุข้อมูล
ใด
11)ผู้ประกอบการ
สามารถขอรับใบแทน
ใบทะเบียนสรรพสามิต
ได้เนื่องจากสาเหตุใด
12)การขอรับใบแทน
ใบทะเบียนสรรพสามิต
ต้องยื่นเอกสาร
อะไรบ้างประกอบการ
ดาเนินการ

คาถาม

การจดทะเบียนผูป้ ระกอบการผลิตสุรา
ชุมชน กรณีผู้ประกอบการเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ ชือ่ และ
เลขประจาตัวประชาชนของผู้จดทะเบียน
ให้ระบุข้อมูลใด

ผู้ประกอบการสามารถขอรับใบแทนใบ
ทะเบียนสรรพสามิตได้เนื่องจากสาเหตุใด

การขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต
ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างประกอบการ
ดาเนินการ
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คาตอบ
o คลิกเมนู พิมพ์สาเนา
o แล้วคลิกเมนู พิมพ์
o แล้วคลิกเมนู แบบรับรองข้อมูลสาเนา
ทะเบียนบ้าน
o คลิกปุ่ม อ่านบัตร ระบบจะอ่านเลข
บัตรประชาชนมาใสในช่องเลข
ประจาตัวประชาชน
o คลิกปุ่ม เชื่อมโยงข้อมูลสาเนา
ทะเบียนบ้าน ระบบจะแสดงสาเนา
ข้อมูลทะเบียนบ้านให้บนหน้าจอ
o คลิกปุ่ม พิมพ์สาเนา เพื่อสั่งพิมพ์ออก
ทางเครื่องพิมพ์
*** เสร็จสิ้นการพิมพ์สาเนาข้อมูล
ทะเบียนบ้าน***
ให้ระบุชื่อและเลขประจาตัวประชาชนของ
ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตทาสุรา

เนื่องจากสาเหตุดังนี้
1) ใบทะเบียนสรรพสามิตชารุดใน
สาระสาคัญ
2) ใบทะเบียนสรรพสามิตสูญหาย
เอกสารประกอบการดาเนินการมีดังนี้
1) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ทีอ่ อก
ให้ไม่เกิน 6 เดือน) หรือบัตรประจาตัว
ประชาชน หรือบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี
อากรของผู้ยื่นขอ
2) หนังสือมอบอานาจ และบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้มอบอานาจและผู้รับมอบ
อานาจ
3) ทะเบียนบ้าน แผนที่ตั้งของโรง
อุตสาหกรรม/สถานบริการ/สถาน
ประกอบการนาเข้า
4) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของสถานที่ที่
ของจดทะเบียนสรรพสามิตหรือหนังสือ
ยินยอมให้ใช้สถานที่
5) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
6) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของ
กระทรวงอุตสาหกรรม (สาหรับสินค้า

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบทะเบียนสรรพสามิต (REG)
ข้อที่

คาถามย่อ
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รถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ประกอบจาก
ชิ้นส่วนใช้แล้ว)
7) ใบทะเบียนสรรพสามิต(กรณีเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลหรือทะเบียนชารุดในสาระสาคัญ)
8) หลักฐานการแจ้งความที่เจ้าหน้าที่ตารวจ
ออกให้ (กรณีใบทะเบียนสรรพสามิตสูญ
หาย)
9) บัญชีรายละเอียดวัตถุดิบ สินค้าระหว่าง
ผลิต สินค้าสาเร็จรูปและบัญชีรายการ
ค้างชาระภาษี (กรณีย้ายหรือโอนหรือเลิก
กิจการ)
10) บัตรประจาตัวประชาชนผู้รับโอน
คือ สหกรณ์ หรือบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หรือ
กลุ่มเกษตรกร

13/REG

13)ผู้ประกอบการที่ไม่
มีเลขผู้เสียภาษี คือ
บุคคลใดบ้าง

ผู้ประกอบการที่ไม่มีเลขผู้เสียภาษี คือ
บุคคลใดบ้าง

14/REG

14)การจดทะเบียน
สรรพสามิต กรณีไม่มี
เลขผู้เสียภาษีอากร มี
ขั้นตอนในการ
ดาเนินการอย่างไร

การจดทะเบียนสรรพสามิต กรณีไม่มีเลขผู้ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
เสียภาษีอากร มีขั้นตอนในการดาเนินการ 1) ผู้ประกอบอุตสาหรรม/ผู้นาเข้า ยื่นแบบ ภส.
อย่างไร
01-01 ณ สานักงานสรรพสามิต พร้อม
เอกสารประกอบดังนี้
1.1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ที่
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) หรือบัตร
ประจาตัวประชาชน หรือบัตร
ประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ยื่นขอ
1.2. หนังสือมอบอานาจ และบัตร
ประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ
1.3. ทะเบียนบ้าน แผนที่ตั้งของโรง
อุตสาหกรรม/สถานบริการ/สถาน
ประกอบการนาเข้า
1.4. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของสถานที่
ที่ของจดทะเบียนสรรพสามิตหรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
1.5. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
1.6. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ของกระทรวงอุตสาหกรรม (สาหรับ
สินค้ารถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่
ประกอบจากชิ้นส่วนใช้แล้ว)
1.7. ใบทะเบียนสรรพสามิต (กรณี
เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือทะเบียน
ชารุดในสาระสาคัญ)
1.8. หลักฐานการแจ้งความที่เจ้าหน้าที่
ตารวจออกให้ (กรณีใบทะเบียน
สรรพสามิตสูญหาย)
1.9. บัญชีรายละเอียดวัตถุดิบ สินค้า
ระหว่างผลิต สินค้าสาเร็จรูปและ
บัญชีรายการค้างชาระภาษี (กรณี
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คาถาม

คาตอบ
ย้ายหรือโอนหรือเลิกกิจการ)
1.10. บัตรประจาตัวประชาชนผู้รับโอน
2. เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพิจารณาแบบคาขอ
โดย
2.1. ตรวจสอบความถูกต้องและความ
ครบถ้วนของข้อมูล
2.2. ออกเลขที/่ วันที่ทะเบียนรับ
3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบทะเบียน
โดย
3.1. ระบบจะ Gen เลขผู้เสียภาษีให้
อัตโนมัติ
3.2. ระบุข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามหน้าแบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน
3.3. อนุมัติแบบคาขอ
3.4. พิมพ์แบบคาขอ ภส.01-01
3.5. พิมพ์ใบทะเบียนสรรพสามิต
4. นาส่งใบทะเบียนสรรพสามิตให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้นาเข้า ในลาดับต่อไป
***จดทะเบียนสรรพสามิต กรณีไม่มีเลขผู้
เสียภาษีอากร เสร็จสมบูรณ์ ***

15/REG

16/REG

17/REG
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15)โครงสร้างเลข
ประจาตัวผู้เสียภาษี
กรณีขอจดทะเบียน
สรรพสามิต โดยไม่มี
เลขผู้เสียภาษี มี
โครงสร้างอย่างไร
16)ผู้ประกอบการที่จด
ทะเบียนสรรพสามิตไว้
เรียบร้อยแล้ว ต่อมามี
การย้ายสถาน
ประกอบการ จะต้อง
แจ้งจดทะเบียน
สรรพสามิตใหม่หรือไม่
17)การตรวจสอบ
ทะเบียนสรรพสามิต
ของผู้ประกอบการที่มี
หลายโรงอุตสาหกรรม
มีขั้นตอนอย่างไร

โครงสร้างเลขประจาตัวผู้เสียภาษี กรณีขอ โครงสร้างประกอบด้วย
จดทะเบียนสรรพสามิต โดยไม่มีเลขผู้เสีย 9999
XXXXXX
ภาษี มีโครงสร้างอย่างไร
(4หลัก) รหัสพื้นที่สรรพสามิต
(6หลัก)
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนสรรพสามิตไว้
เรียบร้อยแล้ว ต่อมามีการย้ายสถาน
ประกอบการ จะต้องแจ้งจดทะเบียน
สรรพสามิตใหม่หรือไม่

XXX
Running
(3หลัก)

ต้องแจ้งจดทะเบียนสรรพสามิตใหม่ ณ ที่ทา
การสรรพสามิตพื้นที/่ พื้นที่สาขา ที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่

การตรวจสอบทะเบียนสรรพสามิตของ
มีขั้นตอนดังนี้
ผู้ประกอบการที่มีหลายโรงอุตสาหกรรม มี
1. คลิกเมนู [ทะเบียนสรรพสามิต]
ขั้นตอนอย่างไร
2. คลิกเมนู [จดทะเบียนสรรพสามิต พ.ร.บ.
2560]
3. คลิกเมนู [รายงาน]
4. คลิกเมนู [10.รายงานทะเบียน
สรรพสามิตผู้ประกอบการที่มีหลายโรง
อุตสาหกรรม]
5. ระบุเงื่อนไขการออกรายงานดังนี้
5.1. สานักงานสรรพสามิตภาค
5.2. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
5.3. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
5.4. จดทะเบียนวันที่
หน้า 31
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คาถามย่อ

คาถาม

18) เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่สรรพสามิตจะสรุปจานวนผู้ขอ
สรรพสามิตจะสรุป
จดทะเบียนสรรพสามิตทั้งหมดในพื้นที่
จานวนผู้ขอจดทะเบียน รับผิดชอบของตนเองได้อย่างไร
สรรพสามิตทั้งหมดใน
พื้นที่รับผิดชอบของ
ตนเองได้อย่างไร

หน้า 32

คาตอบ
5.5. ถึงวันที่
5.6. ประเภทสินค้า
5.7. ผู้ประกอบการ
5.8. คลิกปุ่ม [รายงาน]
5.9. ระบบจะแสดงรายงานเป็นไฟล์ pdf
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
5.9.1. ชื่อ-สกุล ผู้ประกอบการ
5.9.2. เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
5.9.3. ที่อยู่
5.9.4. จานวนโรงอุตสาหกรรม
(รายการ)
5.9.5. และแสดงข้อมูลโรง
อุตสาหกรรมดังนี้
5.9.5.1. ลาดับที่
5.9.5.2. เลขทะเบียน
สรรพสามิต
5.9.5.3. ชื่อและที่อยู่สถาน
ประกอบการ
5.9.5.4. หมายเหตุ
***เจ้าหน้าที่สามารถสั่งพิมพ์รายงานออก
เครื่องพิมพ์ได้
มีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเมนู [ทะเบียนสรรพสามิต]
2. คลิกเมนู [จดทะเบียนสรรพสามิต พ.ร.บ.
2560]
3. คลิกเมนู [รายงาน]
4. คลิกเมนู [8.รายงานสรุปจานวนผู้ขอจด
ทะเบียน]
5. ระบุเงื่อนไขการออกรายงาน ดังนี้
5.1. สานักงานสรรพสามิตภาค
5.2. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
5.3. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
5.4. จดทะเบียนวันที่
5.5. ถึงวันที่
5.6. ผู้ประกอบการ
5.7. ประเภทกิจการ
5.8. คลิกปุ่ม [รายงาน]
5.9. ระบบจะแสดงรายงานเป็นไฟล์ pdf
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
5.9.1. ประเภทสินค้า
5.9.2. จานวนผู้จดทะเบียน (ราย)
5.9.3. จานวนผู้เลิก โอน ย้าย ตาย
(ราย)
5.9.4. จานวนผู้ขอจดทะเบียน
คงเหลือ (ราย)
***เจ้าหน้าที่สามารถสั่งพิมพ์

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด
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ระบบทะเบียนสรรพสามิต (REG)
ข้อที่

คาถามย่อ

คาถาม

คาตอบ
รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ได้
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19)ขั้นตอนการ
ขั้นตอนการตรวจสอบจานวนผู้จดทะเบียน มีขั้นตอนดังนี้
ตรวจสอบจานวนผู้จด สรรพสามิตทั่วประเทศ มีขั้นตอนอย่างไร
1. คลิกเมนู [ทะเบียนสรรพสามิต]
ทะเบียนสรรพสามิตทั่ว
2. คลิกเมนู [จดทะเบียนสรรพสามิต
ประเทศ มีขั้นตอน
พ.ร.บ.2560]
อย่างไร
3. คลิกเมนู [รายงาน]
4. คลิกเมนู [6.รายงานสรุปจานวนผู้ขอจด
ทะเบียนสรรพสามิตทั่วราชอาณาจักร]
5. ระบุเงื่อนไขการออกรายงานดังนี้
5.1. สานักงานสรรพสามิตภาค
5.2. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
5.3. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
สาขา
5.4. จดทะเบียนวันที่
5.5. ถึงวันที่
5.6. ประเภทกิจการ
5.7. คลิกเลือก [แสดงเฉพาะ
พื้นที่ไม่รวมพื้นที่สาขา]
กรณีที่ไม่ต้องการแสดง
ข้อมูลของพื้นที่สาขา
5.8. คลิกปุ่ม [รายงาน]
5.9. ระบบจะแสดงรายงานเป็น
ไฟล์ pdf ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลดังนี้
5.9.1. สานักงาน
สรรพสามิต
5.9.2. สานักงาน
สรรพสามิตภาค
5.9.3. สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
5.9.4. สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
สาขา
5.9.5. ประเภทกิจการ
(ราย)
5.9.6. สรุปจานวนรวม
ทั้งสิ้น (ราย)
*** สามารถสั่งพิมพ์
รายงานออก
เครื่องพิมพ์ได้
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1/AN
A

1) เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลตาม
แบบชาระภาษีใน
ระบบวิเคราะห์
รายการภาษี
สาหรับสินค้าที่
ต้องชาระภาษี
ตาม พ.ร.บ. ภาษี
สรรพสามิต พ.ศ.
2560 แต่ค้นหา
ข้อมูลรายการ
สินค้าตามแบบ
ชาระภาษีไม่พบ
ต้องดาเนินการ
อย่างไร
2) วิธีการ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของการ
บันทึกข้อมูลใน
ระบบวิเคราะห์
รายการภาษีให้
แล้วเสร็จภายใน
วันทาการ จะต้อง
ดาเนินการ
อย่างไร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตามแบบ
ชาระภาษีในระบบวิเคราะห์
รายการภาษี สาหรับสินค้าที่
ต้องชาระภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 แต่
ค้นหาข้อมูลรายการสินค้าตาม
แบบชาระภาษีไม่พบ ต้อง
ดาเนินการอย่างไร

สินค้าที่ต้องชาระภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่มีการ
จดทะเบียนสรรพสามิต ต้องทาการบันทึกแบบแจ้งราคาขายในระบบ
วิชาการกาหนดมูลค่าก่อน ระบบวิเคราะห์ฯ จึงจะแสดงรายการสินค้า
เฉพาะที่ได้เคยบันทึกรายการสินค้าตามแบบแจ้งราคาในระบบกาหนด
มูลค่าแล้ว ดังนั้น จึงควรตรวจสอบการบันทึกข้อมูลตามแบบแจ้งราคา
ในระบบวิชาการกาหนดมูลค่าก่อนว่าได้บันทึกเรียบร้อยแล้วหรือไม่

2/AN
A
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วิธีการตรวจสอบในระบบ
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้
วิเคราะห์รายการภาษี ว่าในวัน
1. ไปที่ เมนู [วิเคราะห์รายการภาษี]
ทาการนี้ยังมีแบบรายการชาระ
2. เลือกเมนู [รายงาน]
ภาษี ฉบับใด หรือราย
3. เลือก รายงาน [ข้อ 10. รายงานตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูล
ผู้ประกอบการใด ที่เจ้าหน้าที่ยัง
แบบรายการชาระภาษี]
ไม่ได้ทาการบันทึกข้อมูลใน
4. ระบุเงื่อนไข เพื่อการค้นหา เช่น ระบุวนั ที่ที่ต้องการตรวจสอบ
ระบบวิเคราะห์รายการภาษีให้
แล้วกดปุ่ม [ตกลง]
แล้วเสร็จภายในวัน จะต้อง
5. ระบบจะแสดง “รายงานตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลแบบ
ดาเนินการอย่างไร
รายการชาระภาษี”
6. ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ชอ่ ง “ภาษีสรรพสามิต”
6.1 ถ้ามีตัวเลขจานวนภาษีสรรพสามิต ที่ชอ่ ง (ระบบวิเคราะห์)
เท่ากับ ช่องภาษีสรรพสามิต ที่ช่อง (ระบบรายได้) ก็แสดง
ว่าได้บันทึกข้อมูลที่ ระบบวิเคราะห์แล้ว และเป็นข้อมูลที่
ถูกต้องด้วย เนื่องจากไม่มีผลต่าง (ความต่างของจานวน
ภาษี)
6.2 ถ้ามีตัวเลขจานวนภาษีสรรพสามิต ที่ชอ่ ง (ระบบวิเคราะห์)
ไม่เท่ากับ ช่องภาษีสรรพสามิต ที่ช่อง (ระบบรายได้) ก็
แสดงว่าได้บันทึกข้อมูลที่ระบบวิเคราะห์แล้ว แต่มี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เนื่องจากมีผลต่าง (ความต่างของ
จานวนภาษี) ที่ช่อง “ผลต่าง” หากเป็นเช่นนี้ จะต้องทา
การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลใหม่ให้ถกู ต้องจนไม่มีผลต่าง
(ไม่มีความต่างของจานวนภาษี)
6.3 ถ้าจานวนภาษีสรรพสามิต ที่ชอ่ ง (ระบบวิเคราะห์) ไม่มีคา่
ตัวเลขปรากฏในขณะที่ ช่องภาษีสรรพสามิต ที่ช่อง (ระบบ
รายได้) มีจานวนภาษีสรรพสามิต ก็แสดงว่ายังมิได้มีการ
บันทึกข้อมูลที่ระบบวิเคราะห์เลยหากเป็นเช่นนี้ เจ้าหน้าที่
ต้องเร่งบันทึกข้อมูลลงในระบบวิเคราะห์ รายการภาษีให้
ถูกต้อง และแล้วเสร็จภายในวันที่รับชาระภาษี ซึ่งหาก
ดาเนินการไม่ทันภายในวัน การแสดงผลข้อมูลกลางที่
ระบบสารสนเทศ BI จะแสดงผลว่า “หน่วยงานของท่าน
ยังบันทึกข้อมูลในระบบวิเคราะห์รายการภาษี ไม่แล้วเสร็จ
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ระบบวิเคราะห์รายการภาษี (ANA)
ข้อที่
3/AN
A

4/AN
A

คาถามย่อ

คาถาม

คาตอบ

หรือไม่ถูกต้อง”
3) ค้นหารายการ เจ้าหน้าที่บันทึกแบบแจ้งราคา เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้
สินค้าไม่พบใน
ในระบบวิชาการกาหนดมูลค่า
1. รหัสผู้ประกอบการ และรหัสสถานประกอบการ ในแบบแจ้ง
ระบบวิเคราะห์
แล้ว เมื่อทาการบันทึกวิเคราะห์
ราคาขายระบบวิชาการกาหนดมูลค่า และระบบวิเคราะห์
รายการภาษี จะ ในระบบวิเคราะห์รายการภาษี
รายการภาษี ว่าตรงกันทั้ง 2 ระบบหรือไม่ หากไม่ตรง ต้องแก้ไข
แก้ไขอย่างไร
ค้นหารายการสินค้าไม่พบ จะ
ข้อมูลให้ตรงกันจึงจะสามารถค้นหารายการสินค้าพบ
แก้ไขอย่างไร
2. ให้ตรวจสอบกับสานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่ ว่า การบันทึกข้อมูล
แบบแจ้งราคาขายสินค้าหรือแบบแจ้งราคาค่าบริการ ในระบบ
กาหนดมูลค่า ได้ดาเนินการเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ เช่น เมื่อบันทึก
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้กดปุ่ม [ใช้งาน] แล้วหรือยัง ซึ่งระบบจะ
แสดงสถานะ ดังนี้
2.1. สถานะ “ใช้งาน” หมายถึง การบันทึกข้อมูลแบบแจ้งราคา
ขายสินค้าหรือค่าบริการเสร็จสมบูรณ์ ก็จะปรากฏข้อมูล
รายการสินค้าดังกล่าวในระบบ วิเคราะห์รายการภาษี
2.2. สถานะ “แก้ไข” หมายถึง การบันทึกข้อมูลแบบแจ้งราคา
ขายยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงให้ตรวจสอบและแก้ไขการ
บันทึกข้อมูลแบบแจ้งราคาขายให้เสร็จสมบูรณ์ ก็จะ
ปรากฎข้อมูลรายการสินค้าดังกล่าวในระบบวิเคราะห์
รายการภาษีตอ่ ไป
ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการการบันทึกข้อมูล ตามขั้นตอน ดังนี้
4) การบันทึก
การบันทึกข้อมูลในระบบ
ข้อมูลในระบบ
วิเคราะห์รายการภาษี สาหรับ
1. ไปที่ เมนู [วิเคราะห์รายการภาษี]
วิเคราะห์รายการ สินค้าที่ต้องชาระภาษี ตาม
2. New พรบ.2560
ภาษี สาหรับ
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
3. เลือก [ในประเทศ]
สินค้าที่ต้องชาระ 2560 ที่มีรายการหักลดหย่อน
4. เลือกข้อ [1.บันทึกแบบรายการภาษีสินค้า ภส.03-07]
ภาษี ตาม พ.ร.บ. ภาษี ต้องดาเนินการบันทึก
5. ค้นหาข้อมูลจากเลขที่ใบเสร็จ ระบบจะแสดงรายการที่ค้นหา
ภาษีสรรพสามิต ข้อมูลในระบบวิเคราะห์รายการ
กดเลือกรายการดังกล่าว
พ.ศ. 2560 ที่มี
ภาษีอย่างไร
6. ระบบจะแสดงรายละเอียดเพื่อให้บันทึกวิเคราะห์รายการภาษี
รายการหัก
ระบุ เลขทะเบียนรับ
ลดหย่อนภาษี
7. เลือก  ไม่มีแบบแจ้งราคา(รายย่อย)
ต้องดาเนินการ
8. กดปุ่ม
เพื่อค้นหารายการสินค้าที่
บันทึกข้อมูลใน
ชาระภาษี เลือกรายการค่าบริการ กดปุม่
ระบบวิเคราะห์
9. ระบุ ปริมาณการที่เสียภาษี,ราคาขายปลีกแนะนาไม่รวม
รายการภาษี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
อย่างไร
10. การแนบหนังสือหักลดหย่อน แบ่งออกเป็น 3 กรณี
10.1. กรณี บันทึกแบบ ภส.05-02 และ ภส. 05-03 ใน
ระบบคืน ยกเว้น ลดหย่อนภาษีแล้ว
10.1.1. เลือกแถบ [รายการหักลดหย่อน]
10.1.2. กดปุ่ม
เพื่อเลือก
แบบภส. 05-03 มาทารายการ โดยเลือก
แบบภส.05-03
10.1.3. กดปุ่ม
10.1.4. กดปุ่ม
ระบบจะดึง
รายการที่บันทึกไว้มาแสดง
10.1.5. เลือก สถานะ เป็น [ครบ นาไปวิเคราะห์ได้]
10.1.6. กดปุ่ม
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กรมสรรพสามิต

ระบบวิเคราะห์รายการภาษี (ANA)
ข้อที่

คาถามย่อ

คาถาม

คาตอบ
10.2. กรณี บันทึแบบ ภส. 05-02 ในระบบคืน ยกเว้น
ลดหย่อนภาษีแล้ว แต่ยังไม่บันทึกแบบ ภส.05-03
10.2.1. เลือกแถบ [รายการหักลดหย่อน]
10.2.2. กดปุ่ม
เพื่อทาการ
บันทึกแบบ ภส. 05-03
10.2.3. ระบุ ทะเบียนรับเลขที่,วดป.ที่รับ,ส่วน
ราชการรับเลขที่ (ถ้ามี), วดป.ทีร่ ับ ของส่วน
ราชการรับ(ต้องกรอก)
10.2.4. เลือกแถบ [รายการวัตถุดิบ]
10.2.5. กดปุ่ม
แบบภส. 05-02 จากนั้น
10.2.6. กดปุ่ม
10.2.7. กดปุ่ม

เพื่อเลือก

10.2.8. กรอกรายละเอียดการลดหย่อนภาษี
10.2.9. กดปุ่ม
10.2.10. เลือก สถานะ เป็น [ครบ นาไปวิเคราะห์
ได้]
10.2.11. กดปุ่ม
10.3. กรณี ยังไม่บันทึกแบบ ภส.05-02 และ แบบ ภส.
05-03 ในระบบคืน ยกเว้น ลดหย่อนภาษีเลย
10.3.1. เลือกแถบ [รายการหักลดหย่อน]
10.3.2. กดปุ่ม
เพื่อทาการ
บันทึกแบบ ภส. 05-03
10.3.3. ระบุ ทะเบียนรับเลขที่,วดป.ที่รับ,ส่วน
ราชการรับเลขที่ (ถ้ามี), วดป.ที่รับ ของส่วน
ราชการรับ(ต้องกรอก)
10.3.4. เลือกแถบ [รายการวัตถุดิบ]
10.3.5. กดปุ่ม
กรอกทะเบียนรับ
เลขที่ กค. และ ลงวันที่ (ของแบบ ภส. 0502)
10.3.6. กดปุ่ม
10.3.7. กดปุ่ม
คือ เลือกจากรายการสินค้าที่บันทึก
วิเคราะห์ครั้งล่าสุด หรือ
กรณีที่
รายการที่ลดหย่อนภาษีไม่มีในรายการที่
บันทึกวิเคราะห์ไว้ครั้งล่าสุด
10.3.8. กรอกรายละเอียดการลดหย่อนภาษี
10.3.9. กดปุ่ม
10.3.10. เลือก สถานะ เป็น [ครบ นาไปวิเคราะห์
ได้]
10.3.11. กดปุ่ม
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ระบบวิเคราะห์รายการภาษี (ANA)
ข้อที่
5/AN
A

6/AN
A

คาถามย่อ

คาถาม

คาตอบ

ขั้นตอนวิธกี ารบันทึกข้อมูลในระบบวิเคราะห์รายการภาษี ดังนี้
1. ไปที่ เมนู [วิเคราะห์รายการภาษี]
2. เลือกเมนู [New พรบ.2560]
3. เลือกเมนู [ในประเทศ]
4. เลือกเมนู [1.บันทึกแบบรายการภาษีสินค้า ภส.03-07]
5. ค้นหาข้อมูลจากเลขที่ใบเสร็จ ระบบจะแสดงรายการที่ค้นหา
ให้เลือกรายการดังกล่าว
6. ระบบจะแสดงรายละเอียดเพื่อให้บันทึกวิเคราะห์รายการ
ภาษี ระบุ เลขทะเบียนรับ
7. เลือก  มีแบบแจ้งราคา  ไม่มีแบบแจ้งราคา(รายย่อย)
8. กดปุ่ม
เพื่อค้นหารายการสินค้าที่
ชาระภาษี เลือกรายการค่าบริการ กดปุม่
9. ระบุ ขนาดพื้นที่/ปริมาณการใช้บริการ, ราคาค่าบริการต่อ
หน่วย (บาท)
10. เลือก สถานะ เป็น [ครบ นาไปวิเคราะห์ได้]
11. กดปุ่ม
6) การบันทึก
การบันทึกข้อมูลวิเคราะห์
ขั้นตอนวิธกี ารบันทึกข้อมูลในระบบวิเคราะห์รายการภาษี ดังนี้
ข้อมูลวิเคราะห์
รายการภาษี สาหรับ บริการ ที่
1. ไปที่ เมนู [วิเคราะห์รายการภาษี]
รายการภาษี
ต้องชาระภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษี
2. เลือก เมนู [New พรบ.2560]
สาหรับ บริการ ที่ สรรพสามิต มีวิธกี ารบันทึก
3. เลือก [ในประเทศ]
ต้องชาระภาษี
ข้อมูลในระบบวิเคราะห์รายการ
4. เลือกข้อ [2.บันทึกแบบรายการภาษีบริการ ภส.03-08]
ตาม พ.ร.บ. ภาษี ภาษี อย่างไร
5. ค้นหาข้อมูลจากเลขที่ใบเสร็จ ระบบจะแสดงรายการที่
สรรพสามิต มี
ค้นหา กดเลือกรายการดังกล่าว
วิธีการบันทึก
6. ระบบจะแสดงรายละเอียดเพื่อให้บันทึกวิเคราะห์รายการ
ข้อมูลในระบบ
ภาษี ระบุ เลขทะเบียนรับ
วิเคราะห์รายการ
7. เลือก  มีแบบแจ้งราคา  ไม่มีแบบแจ้งราคา(รายย่อย)
ภาษี อย่างไร
8. กดปุ่ม
หรือ กดปุ่ม
เพื่อค้นหารายการสินค้าที่
ชาระภาษี เลือกรายการค่าบริการ กดปุม่
9. ระบุ ปริมาณการที่เสียภาษี,ราคาขายปลีกแนะนาไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
10. เลือก สถานะ เป็น [ครบ นาไปวิเคราะห์ได้]
11. กดปุ่ม
5) การบันทึก
ข้อมูลวิเคราะห์
รายการภาษี
สาหรับสินค้าที่
ต้องชาระภาษี
ตาม พ.ร.บ. ภาษี
สรรพสามิต พ.ศ.
2560 มีวิธีการ
บันทึกข้อมูลใน
ระบบวิเคราะห์
รายการภาษี
อย่างไร
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การบันทึกข้อมูลวิเคราะห์
รายการภาษี สาหรับสินค้าที่
ต้องชาระภาษี ตาม พ.ร.บ.
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มี
วิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ
วิเคราะห์รายการภาษี อย่างไร
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ระบบใบอนุญาต (LIC)
จานวน 30 ข้อ
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กรมสรรพสามิต

ระบบใบอนุญาต (LIC)
ข้อที่
1/LIC

คาถามย่อ
1) ขั้นตอนการ
บันทึกสถานที่หา้ ม
ขาย (อยู่ในเขต
Zoning) ใน
ระบบงานใบอนุญาต
ต้องดาเนินการ
อย่างไร

คาถาม
ขั้นตอนการบันทึกสถานที่หา้ มขาย
( อยู่ในเขต Zoning ) ในระบบงาน
ใบอนุญาต ต้องดาเนินการอย่างไร

2/LIC

2) การนาส่งค่า
ใบอนุญาต ฯลฯ ที่
ได้รับหลังปิดบัญชี
สิ้นวัน จากระบบงาน
ใบอนุญาต เข้าสู่
ระบบงานรายได้
ต้องดาเนินการ
เมื่อใด
3) ขั้นตอนการ
ตรวจสอบว่าผู้ได้รับ
ใบอนุญาต ฯลฯ ราย
ใด ยังไม่ได้มาต่อ
ใบอนุญาต ใน
ปีงบประมาณที่
ต้องการค้นหา

มีผู้ประกอบการมาขอใบอนุญาต ฯลฯ
หลังปิดบัญชีสิ้นวันไปแล้ว ดังนั้น การ
ออกใบอนุญาต ฯลฯ หลังปิดบัญชีสิ้น
วัน แล้ว ต้องดาเนินการนาส่งค่า
ใบอนุญาต ฯลฯ ในระบบงาน
ใบอนุญาต เข้าสู่ระบบงานรายได้
อย่างไร

4) การแก้ไขสถานะ
ของผู้ประกอบการ
ในระบบงาน
ใบอนุญาต ที่
ภายหลังพบว่าไม่ได้
อยู่ในเขต Zoning
จะต้องดาเนินการ
อย่างไร

การแก้ไขสถานะ ของผู้ประกอบการ การแก้ไขสถานะ ของผู้ประกอบการในระบบงานใบอนุญาต ที่
ในระบบงานใบอนุญาต ที่ระบบแจ้ง
ภายหลังพบว่าไม่ได้อยู่ในเขต Zoning มีขั้นตอน ดังนี้
ว่า “ทีอ่ ยู่ของผู้ประกอบการรายนี้
1. ไปที่เมนู [ใบอนุญาต]
ตั้งอยู่บริเวณสถานที่ห้ามขาย” (เขต
2. เลือกเมนู [พ.ร.บ. 2560]
Zoning) ซึ่งหน่วยงานได้ออกพื้นที่ไป
3. เลือก [บันทึกข้อมูลหลัก]
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่ได้อยู่ในเขต
4. เลือก [รหัสสถานที่ห้ามขาย]
ห้ามขาย ดังนั้น ต้องปรับปรุงสถานะ
5. เลื่อนหาที่อยู่สถานประกอบการของผู้ขอใบอนุญาต
ของผู้ประกอบการในระบบงาน
จากนั้น เมื่อเลือกรายการระบบจะแสดงข้อมูลที่อยู่ผู้ขอ
ใบอนุญาตอย่างไร
ใบอนุญาตด้านบน
6. กดปุ่ม [ลบรายการ] แล้วระบบจะไม่แสดง
ผู้ประกอบการรายนีอ้ ยู่ในสถานที่
7. ห้ามขาย (เขต Zoning)
8. จากนั้น เจ้าหน้าที่จะสามารถออกใบอนุญาตให้กับ
ผู้ประกอบการได้ตามปกติ

3/LIC

4/LIC

ED-0019-61

ต้องการตรวจสอบว่ายังมีผู้ได้รับ
ใบอนุญาต ฯลฯ รายใด ยังไม่ได้มาต่อ
ใบอนุญาต ในปีงบประมาณปัจจุบันนี้
มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

หน้า 40

คาตอบ
การบันทึกสถานที่ห้ามขาย ( อยู่ในเขต Zoning ) ในระบบงาน
ใบอนุญาต มีขั้นตอน ดังนี้
1.ไปที่เมนู [ใบอนุญาต]
2.เลือกเมนู [พ.ร.บ. 2560]
3.เลือกเมนู [บันทึกข้อมูลหลัก]
4.เลือกเมนู [รหัสสถานที่ห้ามขาย]
5.ระบุ รายละเอียดข้อมูลสถานที่หา้ มขาย
6.ระบบจะแสดงรายละเอียด
7.เลือกระบุ [สาเหตุ]
8.กดปุ่ม [บันทึก]
9.แล้วระบบงานใบอนุญาต จะบันทึกสถานที่ห้ามขาย (อยู่ใน
เขต Zoning ) ไว้ในระบบงานใบอนุญาต
การนาส่งค่าใบอนุญาต ฯลฯ จากระบบงานใบอนุญาต เข้า
ระบบงานรายได้ สามารถกระทาได้เพียงวันละครั้งเท่านั้น
ดังนั้น ค่าใบอนุญาตที่ได้รับหลังปิดบัญชีสิ้นวันไปแล้ว จะต้อง
นาส่งค่าใบอนุญาต ฯลฯ จากระบบงานใบอนุญาต เข้า
ระบบงานรายได้ ในวันทาการถัดไป

การตรวจสอบว่ายังมีผู้ได้รับใบอนุญาต ฯลฯ รายใด ยังไม่ได้มา
ต่อใบอนุญาต ในปีงบประมาณปัจจุบันนี้ มีขั้นตอน ดังนี้
1. ไปที่เมนู [ใบอนุญาต]
2. เลือกเมนู [พ.ร.บ. 2560]
3. เลือก [รายงาน]
4. เลือก [รายงานสาหรับเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ าน]
5. เลือก [ข้อ 28 รายงานผู้ไม่มาต่ออายุประจาปี]
6. ระบุ ปีงบประมาณ
7. กดปุ่ม [ค้นหา] ระบบจะรายงาน “รายงานผู้ไม่มาต่อ
อายุประจาปี” ตามปีงบประมาณที่ต้องการค้นหา หรือ
ที่ต้องการตรวจสอบ

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบใบอนุญาต (LIC)
ข้อที่
5/LIC

คาถามย่อ
5) การเปลี่ยนแปลง
ที่อยู่สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ ใน
ระบบงานใบอนุญาต
มีขั้นตอนอย่างไร

6/LIC

6) การเปลี่ยนแปลง
ชื่อสถาน
ประกอบการใหม่ ใน
ระบบงานใบอนุญาต
มีขั้นตอนอย่างไร

7/LIC

7) ขั้นตอนการแก้ไข
ข้อมูลผู้ประกอบการ
ในระบบใบอนุญาต
ต้องดาเนินการ
อย่างไร

ED-0019-61

คาถาม
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ ในระบบงาน
ใบอนุญาต มีขั้นตอนอย่างไร

คาตอบ
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ในระบบงาน
ใบอนุญาต มีขั้นตอนดังนี้
1. ไปที่เมนู [ใบอนุญาต]
2. เลือกเมนู [พ.ร.บ. 2560]
3. เลือก [บันทึกข้อมูลหลัก]
4. เลือก [ข้อ 11. ที่อยู่ใบอนุญาต]
5. แก้ไขข้อมูลที่อยู่สานักงานให้ถูกต้อง
6. กดปุ่ม [บันทึก]
7. ระบบงานใบอนุญาตจะแสดงที่อยู่ใหม่ของสานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
ได้รับใบอนุญาต ฯลฯ แจ้งขอ
การเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการใหม่ ในระบบงาน
เปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการใหม่ ใบอนุญาต มีขั้นตอน ดังนี้
จะต้องดาเนินการแก้ไขในระบบงาน
1. ไปที่เมนู [ใบอนุญาต]
ใบอนุญาตอย่างไร
2. เลือกเมนู [พ.ร.บ. 2560]
3. เลือกเมนู [ค้นหา/ปรับปรุงข้อมูล]
4. เลือกเมนู [แก้ไขชื่อ/ที่อยู่ผู้ประกอบการ]
5. ระบุเงื่อนไขการค้นหา กดปุ่ม [ค้นหา]
6. เลือก รายการที่ต้องการแก้ไข
7. กดเลือกในส่วนที่ต้องการแก้ไข
8. แก้ไขเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม [บันทึก]
9. ระบบงานใบอนุญาตจะแสดงชื่อสถานประกอบการใหม่
ของผู้แจ้งขอใบอนุญาต
ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลผู้ประกอบการ ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลผู้ประกอบการในระบบใบอนุญาต มี
ในระบบงานใบอนุญาต ต้องดาเนินการ ขัน้ ตอนการดาเนินการ ดังนี้
อย่างไร
1. ไปที่เมนู [ใบอนุญาต]
2. เลือกเมนู [พ.ร.บ. 2560]
3. เลือกเมนู [ค้นหา/ปรับปรุงข้อมูล]
4. เลือกเมนู [แก้ไขชื่อ/ที่อยู่ผู้ประกอบการ]
5. ระบุข้อมูลผู้ประกอบการ แล้วกดปุ่ม [ตกลง]
6. เลือกทาเครื่องหมาย ... ที่หัวข้อผู้ประกอบการที่
ต้องการแก้ไข และระบุรายละเอียดที่ตอ้ งการแก้ไข
7. เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม
[บันทึก]
***เสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลผู้ประกอบการ***
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บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบใบอนุญาต (LIC)
ข้อที่
8/LIC

คาถามย่อ
8) เจ้าหน้าที่พื้นที/่
สาขา บันทึกข้อมูล
ผู้ประกอบการราย
ใหม่ ในระบบ
ใบอนุญาต แล้วแต่
ไม่สามารถเลือก
ผู้ประกอบการเพื่อ
ออกใบอนุญาตได้
ต้องดาเนินการ
อย่างไร

คาถาม
เจ้าหน้าที่พื้นที/่ สาขา บันทึกข้อมูล
ผู้ประกอบการรายใหม่ในระบบ
ใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่สามารถเลือก
ผู้ประกอบการเพื่อ ออกใบอนุญาตได้
ต้องดาเนินการอย่างไร

คาตอบ
เนื่องจากระบบใบอนุญาตไม่รองรับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
พิเศษ หากข้อมูลผู้ประกอบการรายใหม่ที่บันทึกในระบบ
ใบอนุญาตมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์พิเศษ จะไม่ได้สามารถ
เลือกผู้ประกอบการมาออกใบอนุญาตได้ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ประกอบการ หากพบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์พิเศษ
ให้ลบออก แล้วทารายการออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการอีก
ครั้ง จะสามารถทารายการได้ตามปกติ

9/LIC

9) ผู้ประกอบการขอ
ใบอนุญาตขายสุรา
และยาสูบ ประจาปี
2562 ภายหลัง
ต้องการขอ
ใบอนุญาตไพ่เพิ่มอีก
1 ฉบับ ต้องการเพิ่ม
ในแบบคาขอเดิมได้
หรือไม่
10) ขั้นตอนการ
ตรวจสอบจานวน
เงินการต่อ
ใบอนุญาต ที่ชาระ
ผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส มีขั้นตอน
การดาเนินการ
อย่างไร

ผู้ประกอบการได้ขอใบอนุญาตขายสุรา
และยาสูบประจาปี 2562 ไว้แล้ว
ภายหลังต้องการขอใบอนุญาตไพ่เพิ่ม
อีก 1 ฉบับ เจ้าหน้าทีพ่ ื้นที/่ สาขา
ต้องการทราบว่าสามารถเพิ่ม
ใบอนุญาตไพ่ลงในแบบคาขอเดิมที่ได้
ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการไป
แล้วได้หรือไม่

การขออนุญาตเพิ่มเติม ไม่สามารถเพิ่มใบอนุญาตไพ่ลงในแบบ
คาขอเดิมได้ ต้องออกใบอนุญาตด้วยคาขอใหม่

เจ้าหน้าที่พื้นที่/สาขา ต้องการทราบ
ขั้นตอนการตรวจสอบจานวนเงินการ
ต่อใบอนุญาต ชาระผ่านคาน์เตอร์
เซอร์วิส ในระบบใบอนุญาต มีขั้นตอน
การดาเนินการอย่างไร

11) ขั้นตอนการ
ตรวจสอบจานวนเงิน
การต่อใบอนุญาตที่
ชาระผ่าน
ธนาคารกรุงไทย มี
ขั้นตอนการ
ตรวจสอบอย่างไร

เจ้าหน้าที่พื้นที่/สาขา ต้องการทราบ
ขั้นตอนการตรวจสอบจานวนเงินการ
ต่อใบอนุญาตที่ชาระค่าใบอนุญาตผ่าน
ธนาคารกรุงไทย ในระบบใบอนุญาต มี
ขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

ขั้นตอนการตรวจสอบจานวนเงินที่มีการชาระผ่านคาน์เตอร์
เซอร์วิส มีขั้นตอนดังนี้
1. ไปที่เมนู [ใบอนุญาต]
2. เลือกเมนู [พ.ร.บ. 2560]
3. เลือกเมนู [ต่อใบอนุญาต]
4. เลือกเมนู [ต่อใบอนุญาตผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส]
5. ค้นหารายการ การชาระเงินค่าใบอนุญาตผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส
6. ระบุวันที่ที่รับชาระเงิน
7. กดปุ่ม [ค้นหา] ระบบจะแสดงรายการทีม่ ียอดชาระเข้า
มาตามวันที่ทกี่ าหนด
ขั้นตอนการตรวจสอบจานวนเงินที่มีการชาระผ่านคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย มีขั้นตอนดังนี้
1. ไปที่เมนู [ใบอนุญาต]
2. เลือกเมนู [พ.ร.บ. 2560]
3. เลือกเมนู [ต่อใบอนุญาต]
4. เลือกเมนู [ต่อใบอนุญาตผ่านธนาคาร]
5. ค้นหารายการ การชาระเงินค่าใบอนุญาตผ่าน
ธนาคารกรุงไทย
6. ระบุวันที่ที่รับชาระเงิน
7. กดปุ่ม [ค้นหา] ระบบจะแสดงรายการทีม่ ียอดชาระเข้า
มาตามวันที่ทกี่ าหนด

10/LIC

11/LIC

ED-0019-61
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บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบใบอนุญาต (LIC)
ข้อที่
12/LIC

13/LIC

14/LIC

คาถามย่อ
12) รายละเอียด
คาย่อ CODE: DD
91485 - Auto
Transfer คือ
ยอดเงินจากการต่อ
ใบอนุญาตผ่าน
ช่องทางใด
13) ขั้นตอนการ
เปลี่ยนบัญชีธนาคาร
ที่ใช้สาหรับรับเงิน
การชาระค่า
ใบอนุญาตต้องติดต่อ
หน่วยงานใด

คาถาม
คาตอบ
เจ้าหน้าที่พื้นที่/สาขา ตรวจสอบ
รายการเดินบัญชีธนาคาร คาย่อ CODE : DD 91485 - Auto
Statement ของสานักงานที่เปิดไว้
Transfer คือการต่อใบอนุญาตจากการรับชาระเงินผ่าน
สาหรับการต่อใบอนุญาต คาย่อทีแ่ สดง เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
รายการ เป็น CODE: DD 91485 Auto Transfer คือ ยอดเงินจากการ
ต่อใบอนุญาตช่องทางใด
เจ้าหน้าที่ต้องการทราบขั้นตอนเปลีย่ น
บัญชีธนาคารที่ใช้สาหรับรับเงินการ
ชาระค่าใบอนุญาต ต้องติดต่อ
หน่วยงานใด

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อสานักมาตรฐาน 1 เบอร์ 52426 เพื่อ
ดาเนินการต่อไป

14) ขั้นตอนการ
ต่อใบอนุญาตทาง
ไปรษณีย์ มีขั้นตอน
อย่างไร

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตทางไปรษณีย์
มีขั้นตอนอย่างไร

ให้ดาเนินการดังนี้
1. ไปที่เมนู [ใบอนุญาต]
2. เลือกเมนู [พ.ร.บ.2560]
3. เลือกเมนู [บันทึกข้อมูล]
4. เลือกเมนู [ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่]
5. ระบุเลขที่ใบอนุญาตฉบับเดิม
6. แล้วกดปุ่ม
ระบบจะแสดง
รายละเอียดของใบอนุญาตฉบับเดิม
7. กดปุ่ม
8. กดปุ่ม
9. ระบบจะแสดงเลขที่ใบอนุญาตเป็น “NEW”
10. ไปที่เมนู [ใบอนุญาต]
11. เลือกเมนู [พ.ร.บ.2560]
12. เลือกเมนู [ต่อใบอนุญาต]
13. เลือกเมนู [27. ออกเลขที่ใบอนุญาตทางไปรษณีย์]
14. เลือกช่องทางการต่อใบอนุญาตเป็น “ใบอนุญาตที่ต่อ
อายุทางไปรษณีย์”
15. กดปุ่ม
16. ระบบจะแสดงข้อมูลที่ต่อใบอนุญาตผ่านทางไปรษณีย์
ทั้งหมด จากนั้นเลือกใบอนุญาตที่ต้องการ
17. กดปุ่ม
18. ระบุวันที่ออกออกใบอนุญาต
19. กดปุ่ม
20. ระบบจะแจ้งว่า “ออกเลขที่ใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว”
21. ระบุ “วันที่ออกใบอนุญาต”
22. กดปุ่ม
23. เลือกใบอนุญาตที่ต้องการพิมพ์
24. กดปุ่ม
เพื่อตรวจสอบว่า ข้อมูล
การต่อใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่
25. กดปุ่ม
เพื่อพิมพ์ใบอนุญาต
ออกทางเครื่องพิมพ์

ED-0019-61
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บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบใบอนุญาต (LIC)
ข้อที่
15/LIC

คาถามย่อ
15) เจ้าหน้าที่
ต้องการยกเลิกการ
รับเงินค่าใบอนุญาต
กรณีต่อใบอนุญาต
ผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส มีขั้นตอน
การยกเลิกอย่างไร

คาถาม
เจ้าหน้าที่ต้องการยกเลิกการรับเงินค่า
ใบอนุญาตในระบบใบอนุญาต กรณีต่อ
ใบอนุญาตผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
เนื่องจากผู้ประกอบการมาชาระเงินค่า
ใบอนุญาต ที่สานักงานสรรพสามิต
พื้นที่เรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนในการ
ยกเลิกอย่างไร

16/LIC

16) เจ้าหน้าที่
ต้องการยกเลิกการ
รับเงินค่าใบอนุญาต
กรณีต่อใบอนุญาต
ผ่านธนาคาร มี
ขั้นตอนการยกเลิก
อย่างไร

เจ้าหน้าที่ต้องการยกเลิกการรับเงินค่า
ใบอนุญาตในระบบใบอนุญาต กรณีต่อ
ใบอนุญาตผ่านธนาคาร เนื่องจาก
ผู้ประกอบการมาชาระเงินค่า
ใบอนุญาต ที่สานักงานสรรพสามิต
พื้นที่เรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนในการ
ยกเลิกอย่างไร

17/LIC

17) เจ้าหน้าที่
ต้องการยกเลิกการ
รับเงินค่าใบอนุญาต
กรณีต่อใบอนุญาต
ผ่านอินเทอร์เน็ต มี
ขั้นตอนการยกเลิก
อย่างไร

เจ้าหน้าที่ต้องการยกเลิกการรับเงินค่า
ใบอนุญาตในระบบใบอนุญาต กรณีต่อ
ใบอนุญาตผ่านอินเทอร์เน็ต เนื่องจาก
ผู้ประกอบการมาชาระเงินค่า
ใบอนุญาต ที่สานักงานสรรพสามิต
พื้นที่เรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนในการ
ยกเลิกอย่างไร
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คาตอบ
ให้ดาเนินการดังนี้
1. ไปที่เมนู [ใบอนุญาต]
2. เลือกเมนู [พ.ร.บ.2560]
3. เลือกเมนู [ต่อใบอนุญาต]
4. เลือกเมนู [ต่อใบอนุญาตผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส]
5. ระบุเลือก สานักงานสรรพสามิตภาค ทีต่ ้องการค้นหา
รายการรับเงินค่าใบอนุญาตผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
6. ระบุเลือก สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ทีต่ ้องการค้นหา
รายการรับเงินค่าใบอนุญาผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
7. ระบุ วันที่รับชาระ
8. กดปุ่ม [ค้นหาข้อมูล] แล้วระบบจะแสดงรายการรับเงิน
ค่าใบอนุญาตผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
9. คลิกเลือกรายการรับเงินค่าใบอนุญาตผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส ที่ต้องการยกเลิก
10. คลิกปุ่ม [ยกเลิกการรับเงินค่าใบอนุญาต] การยกเลิก
รายการรับเงินค่าใบอนุญาตผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
เสร็จสมบูรณ์
ให้ดาเนินการดังนี้
1. ไปที่เมนู [ใบอนุญาต]
2. เลือกเมนู [พ.ร.บ.2560]
3. เลือกเมนู [ต่อใบอนุญาต]
4. เลือกเมนู [ต่อใบอนุญาตผ่านธนาคาร]
5. ระบุเลือก สานักงานสรรพสามิตภาค ทีต่ ้องการค้นหา
รายการรับเงินค่าใบอนุญาตผ่านธนาคาร
6. ระบุเลือก สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ทีต่ ้องการค้นหา
รายการรับเงินค่าใบอนุญาผ่านธนาคาร
7. ระบุ วันที่รับชาระ
8. กดปุ่ม [ค้นหาข้อมูล] แล้วระบบจะแสดงรายการรับเงิน
ค่าใบอนุญาตผ่านธนาคาร
9. คลิกเลือกรายการรับเงินค่าใบอนุญาตผ่านธนาคาร ที่
ต้องการยกเลิก
10. คลิกปุ่ม [ยกเลิกการรับเงินค่าใบอนุญาต] ระบบจะ
ยกเลิกรายการรับเงินค่าใบอนุญาตผ่านธนาคารตาม
รายการที่เลือกให้
ให้ดาเนินการดังนี้
1. ไปที่เมนู [ใบอนุญาต]
2. เลือกเมนู [พ.ร.บ.2560]
3. เลือกเมนู [ต่อใบอนุญาต]
4. เลือกเมนู [ต่อใบอนุญาตผ่านอินเทอร์เน็ต]
5. ระบุเลือก สานักงานสรรพสามิตภาค ทีต่ ้องการค้นหา
รายการรับเงินค่าใบอนุญาตผ่านอินเทอร์เน็ต
6. ระบุเลือก สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ทีต่ ้องการค้นหา
รายการรับเงินค่าใบอนุญาผ่านอินเทอร์เน็ต
7. ระบุ วันที่รับชาระ
8. กดปุ่ม [ค้นหาข้อมูล] แล้วระบบจะแสดงรายการรับเงิน
ค่าใบอนุญาตผ่านอินเทอร์เน็ต
9. คลิกเลือกรายการรับเงินค่าใบอนุญาตผ่านอินเทอร์เน็ต

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบใบอนุญาต (LIC)
ข้อที่

คาถามย่อ

คาถาม

คาตอบ
ที่ต้องการยกเลิก
10. คลิกปุ่ม [ยกเลิกการรับเงินค่าใบอนุญาต] ระบบจะ
ยกเลิกรายการรับเงินค่าใบอนุญาตผ่านอินเทอร์เน็ต
ตามรายการที่เลือกให้

18/LIC

18) เจ้าหน้าที่
ต้องการทราบ
จานวนผู้ไม่มาต่อ
ใบอนุญาตประจาปี
จะต้องดาเนินการ
อย่างไร

เจ้าหน้าที่ต้องการทราบจานวนผู้ไม่มา
ต่อใบอนุญาตประจาปี จะต้อง
ดาเนินการอย่างไร

19/LIC

19) ขั้นตอนการ
ขออนุญาตผลิตสุรา
มีขั้นตอนอย่างไร

ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตสุรา มี
ขั้นตอนอย่างไร

20/LIC

20) ตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ประกอบการ
ในระบบใบอนุญาต
ได้อย่างไร

ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการใน
ระบบใบอนุญาตได้อย่างไร

21/LIC

21) หากต้องการ
ติดตั้งเครือ่ งอ่านบัตร
ประชาชนใน
ระบบงานใบอนุญาต
จะต้องใช้ Browser
รุ่นใดถึงจะใช้งานได้
22) เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบยอดเงินใน
บัญชีธนาคารของ
หน่วยงานพบ
ยอดเงินค่าต่อ
ใบอนุญาตในบัญชี

หากต้องการติดตั้งเครื่องอ่านบัตร
ประชาชนในระบบงานใบอนุญาต
จะต้องติดตั้ง Browser รุ่นใดถึงจะใช้
งานได้

22/LIC
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เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี
ธนาคารของหน่วยงานพบยอดเงินค่า
ต่อใบอนุญาตในบัญชี แต่ตรวจสอบ
รายการต่อใบอนุญาตในระบบงาน
ใบอนุญาตแล้วไม่พบรายการ
เจ้าหน้าที่ต้องดาเนินการอย่างไร
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ให้ดาเนินการดังนี้
1. ไปที่เมนู [ใบอนุญาต]
2. เลือกเมนู [พ.ร.บ.2560]
3. เลือกเมนู [ต่อใบอนุญาต]
4. เลือกเมนู [รายงานสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน]
5. เลือกเมนู [28.รายงานสรุปผู้ไม่มาต่อใบอนุญาต
ประจาปี]
6. ระบุ วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ
7. เลือกประเภทการออกใบอนุญาต
8. คลิกปุ่ม [รายงาน] แล้วระบบจะแสดงรายงานของผู้ไม่
มาต่อใบอนุญาตประจาปีให้บนหน้าจอ
มี 2 ขั้นตอนดังนี้
1. ขอใบอนุญาตผลิตสุรา เพือ่ ให้ผู้ประกอบการนาไป
ประกอบการก่อสร้างโรงงานผลิต
2. เมื่อก่อสร้างโรงงานเรียบร้อยแล้วให้ผู้ประกอบการมา
จดทะเบียน ก่อนจะทาการผลิต 30 วัน
ตรวจสอบและค้นหาใบอนุญาตในระบบใบอนุญาตได้ดังนี้
1. เสียบบัตรประชาชนของผู้ประกอบการเข้ากับเครื่อง
อ่าน Smart Card
2. Logon เข้าระบบงานสารสนเทศหลัก
3. เลือกเมนู ใบอนุญาต
4. เลือกเมนู พรบ.ใหม่
5. เลือกเมนู บันทึกข้อมูล
6. เลือกเมนู 1.ขอใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ ไพ่
7. ระบุเล่มที่ใบอนุญาต
8. คลิกปุ่ม อ่านบัตรประชาชน
ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ประกอบการพร้อมทั้งรายการ
ใบอนุญาตที่มีในระบบ
จะต้องติดตั้ง Internet Explorer Version 11 และตั้งค่า
Internet Explorer ให้พร้อมใช้งานกับระบบสารสนเทศหลักให้
เรียบร้อยก่อนการใช้งาน

ให้ตรวจสอบรายการรับชาระว่าเป็นรายการของวันที่ปจั จุบัน
หรือไม่ เนื่องจากรายการรับชาระค่าต่อใบอนุญาตผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิสและผ่านธนาคาร, ผ่านอินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าทีจ่ ะยังไม่
เห็นรายการในระบบงานใบอนุญาตทันที ณ วันที่ผู้ประกอบการ
ชาระเงิน แต่รายการจะแสดงในระบบงานใบอนุญาตในวันทา
การถัดไป

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบใบอนุญาต (LIC)
ข้อที่

23/LIC

24/LIC

25/LIC
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คาถามย่อ
แต่ตรวจสอบ
รายการต่อ
ใบอนุญาตใน
ระบบงานใบอนุญาต
แล้วไม่พบรายการ
เจ้าหน้าที่ต้อง
ดาเนินการอย่างไร
23) เจ้าหน้าที่จะ
ตรวจสอบได้อย่างไร
ว่ามีผู้ประกอบการที่
อยู่ในเขตพื้นที่ใน
ความรับผิดชอบ ต่อ
ใบอนุญาตผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
เข้ามาแล้วกี่ราย

คาถาม

คาตอบ

เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบได้อย่างไรว่ามี ตรวจสอบตามขั้นตอนดังนี้
ผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตพื้นที่ในความ
1. เข้าระบบงานสารสนเทศหลัก ด้วย URL:
รับผิดชอบ ต่อใบอนุญาตผ่าน
http://web.excise.go.th/EDINTRAWeb
เคาน์เตอร์เซอร์วิสเข้ามาแล้วกี่ราย
2. Logon ด้วย User name และ Password ที่มีสิทธิ์เข้าใช้
งานระบบงานใบอนุญาต
3. คลิกเมนู [ใบอนุญาต]
4. คลิกเมนู [พ.ร.บ.2560]
5. คลิกเมนู [ต่อใบอนุญาต]
6. คลิกเมนู [24.ต่อใบอนุญาตผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส]
7. เลือกสานักงานสรรพสามิตภาค
8. เลือกสานักงานสรรพสามิตพื้นที่
9. ระบุวันที่รับชาระ
10. กดปุ่ม [ค้นหาข้อมูล]
*** ระบบจะแสดงรายการต่อใบอนุญาตผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเพือ่ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
และพิจารณาออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการต่อไป ***
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการต่อ
ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการดังนี้
ใบอนุญาตผ่านธนาคารในระบบงาน
1. ตรวจสอบวันที่รับชาระจากรายการในระบบงานใบอนุญาต
ใบอนุญาตแล้วพบว่ามีรายการต่อ
ว่าเป็นวันเดียวกับวันที่ตรวจสอบยอดเงินในธนาคาร
ใบอนุญาตผ่านธนาคาร แต่พอ
หรือไม่
ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคารตาม
2. ตรวจสอบประเภทรับชาระในระบบงานใบอนุญาตว่าเป็น
วันที่รับชาระแล้วไม่พบยอดเงินในบัญชี
ต่อใบอนุญาตผ่านธนาคารหรือไม่
เจ้าหน้าที่จะต้องดาเนินการอย่างไร
3. หากตรวจสอบวันที่รับชาระและประเภทรับชาระถูกต้อง
เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่พบยอดเงินในบัญชีธนาคาร ให้
ติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อให้ธนาคารตรวจสอบรายการ
และหาสาเหตุของยอดเงินที่หายไปเพื่อดาเนินการและ
แก้ไขต่อไป

24) เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบรายการ
ต่อใบอนุญาตผ่าน
ธนาคารในระบบงาน
ใบอนุญาตแล้วพบว่า
มีรายการต่อ
ใบอนุญาตผ่าน
ธนาคาร
แต่พอ
ตรวจสอบยอดเงินใน
บัญชีธนาคารตาม
วันที่รับชาระแล้วไม่
พบยอดเงินในบัญชี
เจ้าหน้าที่จะต้อง
ดาเนินการอย่างไร
25) การต่อ
การต่อใบอนุญาตสามารถต่อก่อน
ใบอนุญาตสามารถ ล่วงหน้าได้กี่วัน
ต่อก่อนล่วงหน้าได้กี่
วัน
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ต่อใบอนุญาตล่วงหน้าได้ 2 ช่องทางดังนี้
1. ต่อใบอนุญาตผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ต่อล่วงหน้าได้ 90
วัน
2. ต่อใบอนุญาตผ่านธนาคาร ต่อล่วงหน้าได้ 90 วัน
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คาถามย่อ
26) ใบอนุญาต
เพาะปลูกต้นยาสูบ
หากผู้ได้รับอนุญาต
ต้องการเพิ่มผู้รับซื้อ
จะต้องมาขอ
ใบอนุญาตเพิ่มเติม
หรือไม่
27) ผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้เพาะปลูก
ต้นยาสูบเรียบร้อย
แล้ว สามารถเพิ่ม
พื้นที่เพาะปลูก
ภายหลังได้หรือไม่
28) ผู้ประกอบกา
รที่รับซื้อใบยาสูบ
จะต้องขอใบอนุญาต
หรือไม่
29) เจ้าหน้าที่
สรรพสามิตสามารถ
ดูข้อมูลการออก
ใบอนุญาตเพาะปลูก
ต้นยาสูบได้อย่างไร

คาถาม
ใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ หากผู้
ได้รับอนุญาตต้องการเพิ่มผู้รับซื้อ
จะต้องมาขอใบอนุญาตเพิ่มเติมหรือไม่

คาตอบ
ต้องขอใบอนุญาตเพิ่มเติม โดยให้แจ้งข้อมูลของผู้รับซื้อรายใหม่
ที่สานักงานสรรพสามิตพื้นที/่ พื้นที่สาขา ที่ออกใบอนุญาต เพือ่
ออกใบอนุญาตใบใหม่ เพิ่มเติมจากใบเดิม ให้ผู้ประกอบการ
ต่อไป

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เพาะปลูกต้นยาสูบ
เรียบร้อยแล้ว สามารถเพิ่มพื้นที่
เพาะปลูกภายหลังได้หรือไม่

สามารถเพิ่มได้ โดยให้แจ้งข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมที่
สานักงานสรรพสามิตพื้นที/่ พื้นที่สาขา ที่ออกใบอนุญาต เพื่อ
เพิ่มข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกในระบบใบอนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน

ผู้ประกอบการที่รับซื้อใบยาสูบจะต้อง
ขอใบอนุญาตหรือไม่

จะต้องขอใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง จึงจะเป็นผู้รับซื้อใบยาแห้งที่
ถูกต้องตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่สรรพสามิตสามารถดูข้อมูล
การออกใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ
ได้อย่างไร

สามารถดูได้จาก รายงานใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ ตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเมนู [ใบอนุญาต]
2. คลิกเมนู [พ.ร.บ. 2560]
3. คลิกเมนู [รายงานสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏฺบัติงาน]
4. คลิกเมนู [40.รายงานใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ]
5. ระบุสานักงานสรรพสามิตภาค
6. ระบุสานักงานสรรพสามิตพื้นที่
7. ระบุสานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
8. ระบุช่วงวันที่ ที่ต้องการดูรายงาน
9. เลือกประเภทการต่ออายุ
9.1. ทั้งหมด
9.2. สานักงานสรรพสามิต
9.3. ไปรษณีย์
9.4. เคาน์เตอร์เซอร์วิส
9.5. ธนาคาร
9.6. อินเทอร์เน็ต
9.7. Gateway
9.8. Offline
10. เลือกประเภทการออกใบอนุญาต
10.1. ทั้งหมด
10.2. ใบอนุญาตปกติ
10.3. ใบอนุญาตหลังปิดรับชาระเงิน
11. เลือกประเภทรายงาน
11.1. Pdf
11.2. Excel
12. คลิกปุ่ม [รายงาน]
13. ระบบจะแสดงรายงานโดยมีขอ้ มูลที่แสดงดังนี้
13.1. ลาดับที่
13.2. เลขที่ใบอนุญาต
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คาถาม

30/LIC

30) ผู้ประกอบกา
รที่มีใบอนุญาตขาย
สุรา อยูแ่ ล้วและยัง
ไม่หมดอายุ ต้องการ
ขอใบอนุญาตขาย
สุราอีก 1 ใบ
เนื่องจากเปิดร้าน
ใหม่อีกแห่ง ซึ่งที่อยู่
ของสถาน
ประกอบการเป็นคน
ละที่กับที่เดิม
สามารถขอ
ใบอนุญาตได้หรือไม่

ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตขายสุรา
อยู่แล้วและยังไม่หมดอายุ ต้องการขอ
ใบอนุญาตขายสุราอีก 1 ใบเนื่องจาก
เปิดร้านใหม่อีกแห่ง ซึ่งที่อยูข่ องสถาน
ประกอบการเป็นคนละที่กับที่เดิม
สามารถขอใบอนุญาตได้หรือไม่

ED-0019-61
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คาตอบ
13.3. ชื่อผู้ประกอบการ
13.4. ชื่อพันธุ์ใบยา
13.5. สถานที่เพาะปลูก
13.6. จานวนเนื้อที่เพาะปลูก
เจ้าหน้าที่สามารถสั่งพิมพ์รายงานออกเครื่องพิมพ์ได้
สามารถขอใบอนุญาตใบใหม่ได้
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คาถาม

คาตอบ

1/PRC

1) ต้องการเพิ่มขนาด
บรรจุสุรานาเข้า เพื่อ
รองรับการขอ
ใบอนุญาตให้นาสุรา
เข้ามาใน
ราชอาณาจักร จะต้อง
ดาเนินการอย่างไร

ผู้นาเข้าสุราขอใบอนุญาต
ให้นาสุราเข้ามาใน
ราชอาณาจักร เมื่อ
เจ้าหน้าที่บันทึก
รายละเอียดสินค้าในระบบ
ใบอนุญาตแล้วปรากฏว่า
ไม่พบขนาดบรรจุของ
สินค้าที่ต้องการนาเข้าใน
ระบบอนุญาต ดังนั้น ต้อง
ดาเนินการอย่างไร เพื่อให้
ระบบสามารถออก
ใบอนุญาตให้นาสุราเข้ามา
ในราชอาญาจักรตาม
ขนาดบรรจุที่ประสงค์
นาเข้าได้

การเพิ่มขนาดบรรจุสุรานาเข้าในระบบใบอนุญาต ต้องให้ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นผู้ดาเนินการ ดังนั้นจึงขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลขนาดบรรจุ
สุราที่ต้องการเพิ่มในระบบใบอนุญาต ถึง Help Desk ทางเว็บไซต์
helpdesk.excise.go.th เมื่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการเพิ่ม
ขนาดบรรจุสุราในระบบใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ Help Desk
จะแจ้งผลให้ทราบทาง E-Mail ต่อไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการออก
ใบอนุญาตให้นาสุราเข้ามาในราชอาณาจักรได้ต่อไป

2/PRC

2) ค้นหารายการ
สินค้า พบว่า รายการ
สินค้าชนิดเดียวกัน มี
2 ราคา ซึ่งเป็นราคา
เก่าและราคาใหม่ เกิด
จากสาเหตุใด และ
ต้องแก้ไขอย่างไร
3) บันทึกข้อมูลแบบ
แจ้งราคา และ กดปุ่ม
[ใช้งาน] ไปแล้ว แต่
ทราบภายหลังว่า
บันทึกข้อมูลผิดพลาด
ต้องการกลับไปแก้ไข
ข้อมูลให้ถูกต้อง ต้อง
ดาเนินการอย่างไร

ค้นหารายการสินค้า
พบว่า รายการสินค้าชนิด
เดียวกัน มี 2 ราคา ซึ่งเป็น
ราคาเก่าและราคาใหม่
เกิดจากสาเหตุใด และต้อง
แก้ไขอย่างไร

กรณีบันทึกวิเคราะห์รายการภาษี แล้วพบข้อมูลราคาสินค้ามี 2 ราคา
สาเหตุเกิดจาก ผู้ประกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงราคา แต่เจ้าหน้าที่บันทึก
แบบแจ้งราคา โดยเลือกความประสงค์เป็นแจ้งใหม่ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงราคา
จึงทาใหรายการสินค้าชนิดเดียวกัน มี 2 ราคา

3/PRC

4/PRC
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บันทึกข้อมูลแบบแจ้งราคา การบันทึกข้อมูลแบบแจ้งราคา หากกดปุ่ม [ใช้งาน] ไปแล้วจะไม่สามารถ
และ กดปุ่ม
เข้าไปแก้ไขได้ต้องยกเลิกแบบ แล้วบันทึกใหม่อีกครั้ง โดยมีขั้นตอนการ
[ใช้งาน] ไปแล้ว แต่ทราบ ยกเลิกแบบ ดังนี้
ภายกลังว่าบันทึกข้อมูล
1. ไปที่เมนู [กาหนดมูลค่า]
ผิดพลาด ต้องการกลับไป
2. เลือก [แบบแจ้งราคา]
แก้ไขข้อมูลให้ถกู ต้อง ต้อง
3. เลือกเมนูที่ต้องการแก้ไข
ดาเนินการอย่างไร
4. ระบุ เงื่อนไขการค้นหา เช่น เลขทะเบียนรับ วันเดือนปีที่รับ
5. กดปุ่ม [ค้นหา] ระบบจะแสดงข้อมูลการบันทึกแบบแจ้งราคา
6. กดเลือก รายการ จากนั้น กดปุ่ม [ยกเลิกแบบ]
7. ทารายการใหม่อีกครั้ง
4) ทารายการใน
ทารายการในหน้าจอ
ให้แก้ไขตามขั้นตอนดังนี้
หน้าจอ Import
Import ข้อมูลแบบสารวจ
1. คลิกที่ เมนู Tools ของ Browser
ข้อมูลแบบสารวจ
ราคาขายปลีก เรียบร้อย
2. คลิกที่เมนู Internet Options
ราคาขายปลีก
แล้ว ตรวจพบว่าไฟล์ที่
3. คลิกที่แถบ General
เรียบร้อยแล้ว ตรวจ Import เข้าระบบไม่
4. คลิกที่ปุ่ม Settings
พบว่าไฟล์ที่ Import ถูกต้องต้องการลบรายการ
5. คลิกที่แถบ Temporary Internet Files
เข้าระบบไม่ถูกต้อง
ที่ Import ทิ้งเพื่อ
6. คลิกเลือก Automatically
ต้องการลบรายการที่ Import ไฟล์ที่ถูกต้องเข้า
7. คลิกปุ่ม OK
Import ทิ้งเพื่อ
ไปใหม่ คลิกลบรายการ
Import ไฟล์ที่ถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว ทาการ
เข้าไปใหม่ คลิกลบ
ค้นหารายการอีกครั้ง
รายการเรียบร้อยแล้ว ระบบยังแสดงรายการที่
ทาการค้นหารายการ ถูกลบ จะต้องดาเนินการ
อีกครั้ง ระบบยังแสดง แก้ไขอย่างไร
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คาถาม

คาตอบ

ให้แก้ไขตามขั้นตอนดังนี้
1. Download Font Angsana และ Cordia จาก
http://helpdesk.excise.go.th
2. เลือกเมนู Download
3. เลือกเมนู คู่มือ
4. เลือกเมนู Font Angsana สาหรับระบบงานสารสนเทศ
5. เลือกเมนู Font Cordia สาหรับระบบงานสารสนเทศ
6. นาไฟล์ที่ ได้จากการ Download ไปเก็บที่ C:\Windows\Fonts
ปิด Browser และเข้าระบบงานเพือ่ พิมพ์เอกสารใหม่อกี ครั้ง ระบบจะแสดง
ตัวอักษรปกติ
จะต้องแจ้งราคาต่อเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ณ สานักงานสรรพสามิต ที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่ โดยผู้ประกอบการจะต้อง ดาเนินการดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์ม ภส.01-01 และจัดเตรียมเอกสารที่เกีย่ วข้องให้
ครบถ้วน
2. กรอกแบบฟอร์ม ภส.02-01 และจัดเตรียมเอกสารที่เกีย่ วข้องให้
ครบถ้วน
3. นาแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบไปยื่น ที่สานักงานสรรพสามิตที่สถานประกอบการตั้งอยู่

รายการที่ถกู ลบ
จะต้องดาเนินการ
แก้ไขอย่างไร
5/PRC

5) สั่งพิมพ์เอกสารใน
ระบบ SRP แล้ว
ตัวอักษรแสดงผิดปกติ
ไม่สามารถอ่านได้
จะต้องแก้ไขอย่างไร

สั่งพิมพ์เอกสารในระบบ
SRP แล้วตัวอักษรแสดง
ผิดปกติไม่สามารถอ่านได้
จะต้องแก้ไขอย่างไร

6/PRC

6) ผู้ประกอบการจะ
นาเข้าเครื่องจักรและ
มีแบตเตอรี่ติด
เครื่องจักรมาด้วย
จะต้องแจ้งราคาต่อ
เจ้าหน้าที่สรรพสามิต
หรือไม่ อย่างไร

ผูป้ ระกอบการจะนาเข้า
เครื่องจักรและมีแบตเตอรี่
ติดเครื่องจักรมาด้วย
จะต้องแจ้งราคาต่อ
เจ้าหน้าที่สรรพสามิต
หรือไม่ อย่างไร

7/PRC

7) การแจ้งราคาขาย
ปลีกแนะนาสาหรับ
สินค้าที่นาติดตัวเข้า
มาหรือนาสินค้าเข้ามา
เพื่อเป็นตัวอย่าง หรือ
นาเข้ามาโดยมิใช่เพื่อ
การค้า จะต้องแจ้ง
ราคาขายปลีกแนะนา
หรือไม่
8) โครงสร้าง
รหัสสินค้าสรรพสามิต
(28 หลัก)
ประกอบด้วย
อะไรบ้าง

การแจ้งราคาขายปลีก
แนะนาสาหรับสินค้าที่นา
ติดตัวเข้ามาหรือนา
สินค้าเข้ามาเพื่อเป็น
ตัวอย่าง หรือนาเข้ามาโดย
มิใช่เพื่อการค้า จะต้อง
แจ้งราคาขายปลีกแนะนา
หรือไม่

ไม่ต้องแจ้งราคาขายปลีกแนะนา เนื่องจากได้รับการผ่อนผันตามประกาศ
กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื่อนไข ผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะนาและโครงสร้างราคาขายปลีก
แนะนาการจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดทาบัญชีรับจ่ายสินค้าที่
นาเข้ามาในราชอาณาจักร สาหรับสินค้าที่นาติดตัวเข้ามา หรือนาสินค้ามา
เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือนาเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า”

โครงสร้างรหัสสินค้า
สรรพสามิต (28 หลัก)
ประกอบด้วยอะไรบ้าง

โครงสร้างรหัสสินค้าสรรพสามิต 28 หลัก เรียงลาดับจากซ้ายไปขวา
ประกอบด้วย
XXXX (4 หลัก) กลุ่มสินค้าตามพิกัด
XX (2 หลัก) ประเภทสินค้า
XX (2 หลัก) ประเภทสินค้าย่อย
XX (2 หลัก) เซตของประเภทสินค้าย่อย
XXX (3 หลัก) เครื่องหมายการค้าหลัก
XX (2 หลัก) เครื่องหมายการค้ารอง
XXX (3 หลัก) แบบ/รุ่น
XXX (3 หลัก) รหัสดีกรี
XXX (3 หลัก) ขนาด
XX (2 หลัก) หน่วยของสินค้า
XX (2 หลัก) ลาดับการแจ้งราคา

8/PRC
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9/PRC

9) เจ้าหน้าที่สามารถ
สารวจราคาขายปลีก
แนะนาได้กี่วธิ ี
อะไรบ้าง

เจ้าหน้าที่สามารถสารวจ
ราคาขายปลีกแนะนาได้กี่
วิธี อะไรบ้าง

สารวจ ได้ 3 วิธีดังนี้
1. สารวจราคาขายปลีกผ่าน Mobile Application
2. สารวจราคาขายปลีกผ่าน Excel File
3. สารวจราคาขายปลีกผ่าน เว็บไซต์ srp.excise.go.th

10/PRC

10) รายการสินค้า
สรรพสามิตที่ต้อง
สารวจราคาขายปลีก
แนะนา ประกอบด้วย
สินค้ากี่รายการ
อะไรบ้าง

รายการสินค้าสรรพสามิต
ที่ต้องสารวจราคาขาย
ปลีกแนะนา ประกอบด้วย
สินค้ากี่รายการ อะไรบ้าง

ประกอบด้วยสินค้า 8 รายการ ดังนี้
1. เครื่องดื่ม
2. รถยนต์
3. รถจักรยานยนต์
4. น้าหอม
5. แบตเตอร์รี่
6. ยาสูบ
7. เบียร์
8. สุรา (ไม่รวมเบียร์)

ED-0019-61

คาตอบ
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ระบบ คืน ยกเว้น ลดหย่อน (RTN)
ข้อที่

คาถามย่อ

1/RTN

1) ขั้นตอนการแก้ไข
การบันทึกข้อมูล
ผิดพลาดในระบบคืน
ยกเว้น ลดหย่อน แต่
ยังไม่ได้บันทึกเลขที่
หนังสืออนุมัติ จะต้อง
ดาเนินการอย่างไร

คาถาม

คาตอบ

เจ้าหน้าที่ได้ทาการบันทึก
ข้อมูลการคืน ยกเว้น และ
ลดหย่อนภาษี ผิดพลาดใน
ระหว่างการบันทึกข้อมูล
ในระบบคืน ยกเว้น
ลดหย่อนภาษี แต่ยังไม่ได้
บันทึกเลขที่หนังสืออนุมัติ
เข้าสู่ระบบ ดังนั้น จะต้อง
แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้
อย่างไร
2) ขั้นตอนการแก้ไข เจ้าหน้าที่ได้ทาการบันทึก
การบันทึกข้อมูล
ข้อมูลการคืน ยกเว้น และ
ผิดพลาดในระบบคืน ลดหย่อนภาษี ผิดพลาดใน
ยกเว้น ลดหย่อน ภาษี ระหว่างการบันทึกข้อมูล
และได้บันทึกเลขที่
ในระบบคืน ยกเว้น
หนังสืออนุมัติแล้ว
ลดหย่อนภาษี และได้ทา
จะต้องดาเนินการ
การบันทึกเลขที่หนังสือ
อย่างไร
อนุมัติเข้าสู่ระบบแล้ว
ดังนั้น จะต้องแก้ไขข้อมูล
ที่ผิดพลาดได้อย่างไร

ขั้นตอนการแก้ไขการบันทึกข้อมูลผิดพลาดในระบบคืน ยกเว้น ลดหย่อนภาษี มีขั้นตอน ดังนี้
1. เข้าไปที่เมนู [คืน ยกเว้น และลดหย่อนภาษี]
2. เลือกประเภทของหน้าจอที่ต้องการเข้าไปทาการบันทึก
3. ค้นหารายหารตามเงื่อนไข
4. กดปุ่ม [ลบ]
5. กดปุ่ม [บันทึก]
เสร็จสิ้นขั้นตอนการลบรายการ และให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการคืน ยกเว้น ลดหย่อนภาษี
ให้ถูกต้องต่อไป

3/RTN

3) ขั้นตอนการเพิ่ม
รายชื่อผู้มีอานาจ
อนุมัติ ยกเว้น และ
ลดหย่อนภาษี ใน
ระบบคืน ยกเว้น ลด
หย่อยภาษี ต้อง
ดาเนินการอย่างไร

หน่วยงานต้องการ
ปรับปรุง เพิ่มรายชื่อ ผู้มี
อานาจอนุมัติ คืน ยกเว้น
และลดหย่อนภาษีลงใน
ระบบคืน ยกเว้น
ลดหย่อนภาษี ต้อง
ดาเนินการอย่างไร

การเพิ่มรายชือ่ ผู้มีอานาจอนุมัติ คืน ยกเว้น และลดหย่อนภาษี ลงในระบบคืน ยกเว้น ลดหย่อน
ภาษี มีขั้นตอนดังนี้
1. เข้าไปที่เมนู [คืน ยกเว้น และลดหย่อนภาษี]
2. เลือกเมนู [ข้อ 4. การพิจารณาอนุมัต]ิ
3. เลือกเมนู [ข้อ 4.4 การบันทึกข้อมูลผู้มอี านาจอนุมัต]ิ
4. กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ที่ต้องการเพิ่มเพื่อให้มีอานาจเป็นผู้อนุมัติในระบบคืน
ยกเว้น ลดหย่อนภาษี
5. กาหนดวันที่ใช้งาน และวันที่สิ้นสุดการใช้งาน
6. กดปุ่ม [บันทึก]
เจ้าหน้าที่สรรพสามิตที่ดาเนินการเพิ่มข้อมูลในระบบจะสามารถอนุมัติข้อมูลในระบบได้

4/RTN

4) บันทึกข้อมูล
หนังสืออนุมัติคืน
ยกเว้น และลดหย่อน
ภาษีแล้ว แต่ค้นหา
เลขที่หนังสืออนุมัติไม่
พบในระบบรายได้
และระบบวิเคราะห์
รายการภาษี ต้อง
ดาเนินการแก้ไข
อย่างไร
5) เจ้าหน้าที่ ค้นหา
ข้อมูลเลขที่ใบขน
สินค้าขาออกไม่พบ
ในระบบคืน ยกเว้น

การบันทึกหนังสืออนุมัติ
คืน ยกเว้น และลดหย่อน
ภาษี ในระบบคืน ยกเว้น
ลดหย่อนภาษีแล้ว แต่
ค้นหาหนังสืออนุมัติ
ดังกล่าวไม่พบในระบบ
รายได้ และระบบ
วิเคราะห์รายการภาษี
ต้องดาเนินการแก้ไข
อย่างไร
ผู้ประกอบการได้แจ้งขอ
คืนภาษี ยกเว้นภาษี กรณี
ส่งออก แต่เจ้าหน้าที่
ค้นหาข้อมูลเลขที่ใบขน

สาเหตุอาจเกิดจาก ผู้ประกอบการรายเดียวกัน แต่มีข้อมูลในระบบฯ มากกว่า 1 รายการ ให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการในแต่ละระบบ คือ ระบบรายได้ ระบบวิเคราะห์
รายการภาษี และระบบคืน ยกเว้น ลดหย่อนภาษี ว่ามีข้อมูลผู้ประกอบการเป็นรายเดียวกัน
หรือไม่ ให้สังเกต ข้อมูลรหัสสถานประกอบการของแต่ละระบบฯ ว่าต้องเป็นข้อมูลที่มีรหัส
ตรงกัน หากไม่มีข้อมูลผู้ประกอบการทีต่ รงกัน ก็ให้แก้ไขข้อมูลผู้ประกอบการให้ตรงกันก็จะ
ค้นหาต่อไป

2/RTN

5/RTN
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ขั้นตอนการแก้ไขการบันทึกข้อมูลผิดพลาดในระบบคืน ยกเว้น ลดหย่อนภาษี มีวิธีการ ดังนี้
ทาหนังสือแจ้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดาเนินการยกเลิกข้อมูลที่ผิดพลาดออดจากระบบ
หมายเหตุ เพื่อความสะดวกของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่สานักงานสรรพสามิตพื้นที่/สาขา สามารถ
แจ้งข้อมูลรายละเอียดการขอยกเลิกรายการข้อมูลที่บันทึกผิดพลาด ผ่านทางเว็บ
helpdesk.excise.go.th หรือ e-mail : helpdesk@excise.go.th โดยต้องแจ้งรายละเอียด
ดังนี้
1.เลขที่หนังสือ กค. ที่อนุมัติ ลงวันที่เท่าไร
2.ชื่อ - นามสกุล เจ้าหน้าที่ผู้แจ้งปัญหา หน่วยงาน และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
กลับ เมื่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว Help Desk
จะติดต่อกลับแจ้งผลการดาเนินการทาง e-mail ที่แจ้งไว้ต่อไป

เจ้าหน้าที่ ค้นหาข้อมูลเลขที่ใบขนสินค้าขาออกไม่พบ ในระบคืน ยกเว้น ลดหย่อนภาษี ให้
ดาเนินการ ดังนี้
ให้แจ้งข้อมูลรายละเอียดใบขนสินค้าขาออกที่ได้รับจากผู้ประกอบการมายังศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ผ่านทางเว็บ helpdesk.excise.go.th หรือ e-mail : helpdesk@excise.go.th
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คาถาม

ลดหย่อนภาษี ต้อง สินค้าขาออกไม่พบ ใน
ดาเนินการอย่างไร
ระบบคืน ยกเว้น
ลดหย่อนภาษี ต้อง
ดาเนินการอย่างไร

ED-0019-61

คาตอบ
โดยมีรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องแจ้ง ดังนี้
1. เลขที่ใบขนสินค้าขาออก
2. วันที่ส่งออกสินค้า
3. ชื่อผู้ประกอบการ
4. ชื่อเจ้าหน้าที่ผแู้ จ้งปัญหา หน่วยงาน และหมายเลขโทรศัพท์
โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวบรวมข้อมูลส่งไปกรมศุลกากรเพื่อไปตรวจสอบ
เมื่อได้รับผลการดาเนินการแล้ว ทาง Help Desk จะแจ้งผลการดาเนินการให้ผแู้ จ้งทราบต่อไป
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บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบรถยนต์คันแรก (First Car)
จานวน 2 ข้อ
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บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบรถยนต์คันแรก (First car)
ข้อที่

คาถามย่อ

คาถาม

1/FC

1) ขั้นตอนการปฏิเสธ
การใช้สิทธิ์รถยนต์คัน
แรก จะต้อง
ดาเนินการอย่างไร

เจ้าหน้าที่ต้องการทราบ
ขั้นตอนการปฏิเสธการใช้
สิทธิ์รถยนต์คันแรก
จะต้องดาเนินการอย่างไร

2/FC

2) สืบค้นข้อมูลการ
รับเงินคืนในระบบ
รถยนต์คันแรก มี
ขั้นตอนอย่างไร

สืบค้นข้อมูลการรับเงินคืน
ในระบบรถยนต์คันแรก มี
ขั้นตอนอย่างไร

ED-0019-61

คาตอบ
ขั้นตอนการปฏิเสธการใช้สิทธิ์รถยนต์คนั แรก มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. ใช้ User ของผู้มีสิทธิ์อนุมัติสิทธิ์ ทารายการ
2. ไปที่เมนู [ตรวจสอบสิทธิ]์
3. ไปที่เมนู [ตรวจสอบสิทธิ์ฯ (สาหรับหัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี)]
4. ระบุเลขประจาตัวประชาชน ของผู้ที่ต้องการปฏิเสธการขอใช้สิทธิ์
5. กดปุ่ม [ค้นหา]
6. เลื่อน Scrollbar ไปทางขวามือ ที่ชอ่ งผลการตรวจสอบ
7. เลือก [ไม่ได้รับสิทธิ์]
8. กดปุ่ม [ยืนยันความถูกต้อง]
ระบบจะแสดงสถานะเปลี่ยนเป็น “ถูกปฏิเสธสิทธิ”์
มีขั้นตอนในการตรวจสอบดังนี้
1. คลิกเมนู [สืบค้นข้อมูล]
2. คลิกเมนูย่อย [สอบถามข้อมูลการคืนเงินผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ]
3. ระบบจะแสดงหน้าจอ [การค้นหาข้อมูล]
4. ให้ระบุ เลขประจาตัวประชาชน แล้ว กดปุ่ม [ค้นหา]
5. ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของผู้ร่วมโครงการ
ข้อมูลการคืนเงินให้ดูที่หัวข้อ [รายการเงินคืน]
ระบบจะแสดงข้อมูลเกีย่ วกับการคืนเงินโดยมีข้อมูลดังนี้
5.1. ลาดับ
5.2. พื้นที่รับเงินคืน
5.3. ประเภท
5.4. วันที่ใบเสร็จ
5.5. เลขที่ใบเสร็จ/เล่มที่ใบเสร็จ
5.6. จานวนเงินที่คืน(บาท)
5.7. ดอกเบี้ย(บาท)
5.8. หมายเหตุ
*** จบขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลการรับเงินคืน***
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บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบสารวจราคาขายปลีกแนะนา
(SRP)
จานวน 6 ข้อ
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บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบสารวจราคาขายปลีกแนะนา (SRP)
ลาดับ

คาถามย่อ

1/SRP

1) การบันทึก
รายการสารวจราคา
ขายปลีกแนะนา
สามารถระบุหรือ
เลือกวันที่สารวจ
ย้อนหลังได้หรือไม่
2) เจ้าหน้าที่ขอสิทธิ
เข้าใช้งานระบบ
สารวจราคาขายปลีก
แนะนาต้อง
ดาเนินการอย่างไร

2/SRP

คาถาม

คาตอบ

การบันทึกรายการสารวจ ไม่สามารถระบุหรือเลือกวันที่สารวจย้อนหลังในระบบได้ ทั้งนี้การบันทึกผลการสารวจ
ราคาขายปลีกแนะนา
ราคาขายปลีกแนะนาในระบบสารวจราคาขายปลีกแนะนา จะต้องทาการบันทึกให้แล้ว
สามารถระบุหรือเลือกวันที่ เสร็จภายในวันทาการสารวจนั้น ๆ
สารวจย้อนหลังในระบบได้
หรือไม่
เจ้าหน้าที่ขอสิทธิเข้าใช้งาน ให้ดาเนินการดังนี้
ระบบสารวจราคาขายปลีก
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม [แบบคาขอสิทธิ และขอยกเลิกผู้ใช้ ระบบสารสนเทศ แบบ
แนะนาต้องดาเนินการ
SSO:001-1] จากเว็บไซต์ http://helpdesk.excise.go.th
อย่างไร
2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ตามข้อ 1 โดยให้ทาเครื่องหมาย  ข้อ [5.6 สารวจ
ราคาขายปลีกแนะนา] และข้อ [5.7 ระบบสืบค้นหาข้อมูลสินค้าตามแบบแจ้ง
ราคาขายปลีกแนะนา]
3. เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาอนุมัติและลงนามอนุมัติในแบบฟอร์ม
4. ส่งแบบฟอร์มที่ผ่านการอนุมัติไปที่ อีเมล์: it-Clinic@excise.go.th เพื่อให้ผู้ดูแล
ระบบงานความปลอดภัยกลาง (SSO) เพิ่มสิทธิ์การใช้งาน
5. หลังจากได้รับการเพิ่มสิทธิเข้าใช้งานระบบแล้ว ผู้ดูแลระบบความปลอดภัยกลาง
(SSO) จะแจ้ง User name และ Password ให้กับผู้ขอใช้สิทธิฯ ทาง อีเมล์
ตามที่ผู้ขอใช้สิทธิได้ระบุแจ้งไว้ในแบบฟอร์ม SSO:001
6. ผู้ขอใช้สิทธิสามารถใช้ User name และ Password ตามที่ได้รับแจ้งทางอีเมล์
เข้าใช้งานในระบบสารวจราคาขายปลีกแนะนาต่อไปได้

3/SRP

4/SRP

5/SRP

3) จากการสารวจ
ราคาขายปลีกแนะนา
สินค้าน้าหอม พบว่า
ไม่มี Bar code ที่
บรรจุภัณฑ์ของสินค้า
กรณีเช่นนี้จะทาการ
บันทึกในระบบ
สารวจราคาขายปลีก
แนะนาได้หรือไม่
อย่างไร

สินค้า (น้าหอม) ที่ไม่มี Bar สามารถบันทึกในระบบสารวจราคาขายปลีกแนะนาได้ ดังนี้
code สารวจจากร้านของ
1. ไปทีเ่ มนู ราคาขายปลีกแนะนา
ชา จะบันทึกในระบบ
2. ระบุ ครั้งที่สารวจ,ปีที่สารวจ
สารวจราคาขายปลีก
3. เลือกร้านค้า
หรือ
แนะนาได้หรือไม่ อย่างไร
4. กรอกรายละเอียดร้านค้าให้ครบถ้วน จากนั้น กดปุ่ม

4) บันทึกรายการ
สารวจราคาขายปลีก
แนะนา ด้วย
Application บน
Mobile เรียบร้อย
แล้ว จะต้องบันทึก
รายการในระบบ
สารวจราคาขายปลีก
แนะนาโดยเครื่อง
PC หรือไม่
5) บันทึกสารวจ
ราคาขายปลีกสินค้า
แนะนา เราสามารถ

บันทึกรายการสารวจราคา ไม่ต้องบันทึก เนื่องจากการสารวจผ่าน Mobile Application ระบบจะบันทึกข้อมูลลง
ขายปลีกแนะนา ด้วย
ฐานข้อมูลของระบบสารวจราคาขายปลีกแนะนา
Application บน Mobile
เรียบร้อยแล้ว จะต้อง
บันทึกรายการสารวจใน
ระบบสารวจราคาขายปลีก
แนะนาด้วยหรือไม่

ED-0019-61

5. กดปุ่ม
6. กรอกรายละเอียดสินค้า กดปุ่ม

บันทึกสารวจราคาขาย
ปลีกสินค้าแนะนา เรา
สามารถเลือกวันที่สารวจ

ไม่สามารถเลือกได้ เนื่องจากผู้ดูแลระบบแจ้งว่า ให้ทารายบันทึกวันต่อวัน ออกสารวจและ
ทาการบันทึกในทันที
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กรมสรรพสามิต
ลาดับ

6/SRP

คาถามย่อ
เลือกวันที่สารวจ
ย้อนหลังได้หรือไม่
6) ขอใช้สิทธิ์ระบบ
ราคาขายปลีก
แนะนาต้อง
ดาเนินการอย่างไร

ED-0019-61

คาถาม

คาตอบ

ย้อนหลังได้หรือไม่
ขอใช้สิทธิ์ระบบราคาขาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคาขอใช้สิทธิ์ SSO-001 จาก helpdesk@excise.go.th หัวข้อ 5.6
ปลีกแนะนาต้องดาเนินการ และ 5.7
อย่างไร
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กรมสรรพสามิต

Technical Support: Computer (PC)
จานวน 1 ข้อ
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บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

Technical Support: Computer PC
ข้อที่

คาถามย่อ

1/ITS

1) กรณีที่ เก็บไฟล์
เอกสารไว้ที่หน้า
Desktop ของ
Windows เปิดเครื่อง
ในตอนเช้าหน้า
Desktop เปลี่ยนเป็น
สีดาและเอกสารที่เคย
เก็บไว้ที่ Desktop
หายไปทั้งหมด จะ
เรียกไฟล์เอกสารคืน
ได้อย่างไร

ED-0019-61

คาถาม

คาตอบ

กรณีที่ เก็บไฟล์เอกสารไว้ที่ เรียกไฟล์เอกสารคืนตามขั้นตอนดังนี้
หน้า Desktop ของ
1. ให้เปิด Windows Explorer
Windows เปิดเครื่องใน
2. คลิกที่ Drive C:\
ตอนเช้าหน้า Desktop
3. คลิกที่ Folder User
เปลี่ยนเป็นสีดาและเอกสาร
4. ระบบจะแสดง ชื่อ Folder ตาม User profile ที่เคย Logon เข้าใช้งานเครื่อง
ที่เคยเก็บไว้ที่ Desktop
5. ดับเบิลคลิกที่ User ที่ต้องการแสดงไฟล์ข้อมูล
หายไปทั้งหมด จะเรียกไฟล์
6. ดับเบิลคลิกที่ Folder Desktop ระบบจะแสดงรายชื่อไฟล์ที่ User เคยเก็บไว้ที่ Desktop
เอกสารคืนได้อย่างไร
ทั้งหมด
ผู้ใช้งานสามารถ คัดลอกไฟล์ไปเก็บไว้ยงั ตาแหน่งอื่นๆ ของเครื่องได้ตามต้องการ
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บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบ GFMIS (GF)
จานวน 1 ข้อ
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บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบ GFMIS
ข้อที่

คาถามย่อ

คาถาม

1/GF

1) กรณีที่ ระบบงาน
GFMIS ขัดข้องหรือ
ผิดปกติ จะต้องแจ้ง
เจ้าหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบและ
ดาเนินการแก้ไขทาง
โทรศัพท์ที่หมายเลข
ใด

กรณีที่ ระบบงาน GFMIS
ขัดข้องหรือผิดปกติ จะต้อง
แจ้งเจ้าหน้าที่เพือ่
ตรวจสอบและดาเนินการ
แก้ไขทางโทรศัพท์ที่
หมายเลขใด

ED-0019-61

คาตอบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Help Desk ของระบบผ่านช่องทาง ดังนี้
1. โทรศัพท์หมายเลข 020343335
2. ทางเว็บไซต์ http://www.gfmis.go.th
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บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตและรับชาระภาษี
(E-Service)
จานวน 2 ข้อ

ED-0019-61
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บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

กรมสรรพสามิต

ระบบยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบครือข่ายอินเทอร์เน็ตและรับชาระภาษี
ข้อที่

คาถามย่อ

คาถาม

คาตอบ

1/ESV

1) ผู้ประกอบการ
ต้องการยื่นแบบ
รายการภาษีผา่ น
อินเทอร์เน็ต จะต้อง
ดาเนินการอย่างไร

ผู้ประกอบการต้องการยื่น
แบบรายการภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ต จะต้อง
ดาเนินการอย่างไร

2/ESV

2) ผู้นาเข้าสามารถ
ผู้นาเข้าสามารถยื่นแบบ
ยื่นแบบชาระภาษี
ชาระภาษีสรรพสามิตผ่าน
สรรพสามิตผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
อินเทอร์เน็ตได้หรือไม่

ดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูล ในแบบ ภส.03-11
2. แนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
2.1. สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
2.2. หนังสือมอบอานาจ ของบริษัทฯ ผู้ที่มีอานาจลงนามในเอกสาร
2.3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจและผู้มอบอานาจ
3. นาแบบ ภส.03-11 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบ
ตามข้อ 2.1 – 2.3 ไปยื่นที่สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือ ยื่นที่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต
4. รับ User name และ Password ผ่านทาง E-Mail ตามที่ผู้ประกอบการระบุในแบบ ภส. 0311
ไม่สามารถยื่นแบบชาระภาษีสรรพสามิตผ่านอินเทอร์เน็ตได้ จะต้องยื่นแบบรายการชาระภาษี
สรรพสามิต ณ ที่ทาการสรรพสามิตพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ สาหรับบริการผ่านอินเทอร์เน็ตที่
ผู้ประกอบการนาเข้าสามารถใช้งานได้ประกอบด้วย
1. ภส.02-01 แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนา ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560
2. ภส.07-03 บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร
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กรมสรรพสามิต

โครงการ Linkage Center
จานวน 5 ข้อ
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กรมสรรพสามิต
โครงการ Linkage Center
ข้อที่

คาถามย่อ

1/MOI 1) เจ้าหน้าที่
สรรพสามิต
สามารถขอ PIN
ประจาตัว 4
หลัก ได้ที่
หน่วยงานใด
2/MOI 2) ตรวจสอบ
ข้อมูล
ผู้ประกอบการ
กับกรมการ
ปกครอง มี
ขั้นตอนอย่างไร

คาถาม
เจ้าหน้าที่
สรรพสามิตจะ
ขอ PIN
ประจาตัว 4
หลัก ได้ที่
หน่วยงานใด
ตรวจสอบข้อมูล
ผู้ประกอบการ
กับกรมการ
ปกครอง มี
ขั้นตอนอย่างไร

คาตอบ
ขอ PIN ประจาตัวประชาชนได้ที่ ที่วา่ การอาเภอ ทุกแห่งทั่วประเทศหรือกรุงเทพมหานคร ขอได้ที่สานักงานเขตทุกเขต

ให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การขอใช้สิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล
1. เจ้าหน้าที่ต้องขอสิทธิ์ในการใช้งานและตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง โดยใช้ แบบฟอร์ม SSO:001-LINKMOI
2. เจ้าหน้าที่ต้องไปขอ PIN ประจาตัวประชาชน ที่สานักงานเขตหรืออาเภอ ทุกแห่งทั่วประเทศ
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบข้อมูลให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. เปิดโปรแกรม EDMOI 1.4.1

2. เสียบบัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่สรรพสามิต
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กรมสรรพสามิต
ข้อที่

คาถามย่อ

คาถาม

คาตอบ
3. กดปุ่ม [1] อ่านบัตร
4. กดปุม่ [2] ตรวจสอบข้อมูล จนท.
5. ระบบแจ้งเตือน ให้กดปุ่ม [ตกลง]

6. กรอกข้อมูล PIN 4 หลักที่ได้จากสานักงานเขต หรือที่วา่ การอาเภอ แล้วกดปุ่ม [ตกลง]
7. หากพิมพ์ PIN 4 หลักถูกต้องระบบจะแสดงหน้าจอแจ้งเตือน “คุณมีสิทธิเข้าใช้งานระบบงาน”
8. เสียบบัตรประชาชนผู้ประกอบการ แล้วกดปุ่ม [3] อ่านบัตร
9. ระบบจะอ่านเลขประจาตัวบัตรประชาชน 13 หลักมาใส่ในช่อง เลขบัตรประชาชน(13) ให้อัตโนมัติ
10. กดปุ่ม [4] ตรวจสอบข้อมูล
11. ระบบจะนาข้อมูลที่ได้จากกรมการปกครองมาแสดง 3 ส่วน ดังนี้
1.1. ข้อมูลบุคคล
1.2. ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์
1.3. ภาพใบหน้าบัตรประชาชน

12. หากระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองได้สมบูรณ์ ระบบจะมีหน้าจอแจ้งเตือน “ทาการ
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”
13. กรณีที่ระบบไม่แสดงข้อมูลรูปภาพใบหน้าจากทะเบียนราษฎร์ ให้ปฏิบัติดังนี้
13.1 กดปุ่ม [A] อ่านรูปบัตร
13.2 กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูลบัตร
13.3 ระบบจะแสดงภาพใบหน้าจากบัตรประชาชน
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กรมสรรพสามิต
ข้อที่

คาถามย่อ

คาถาม

คาตอบ
13.4 กดปุ่ม [B] บันทึกข้อมูล

14. กรณีที่ผู้ประกอบการไม่ได้นาบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดงให้ปฏิบัติดังนี้
14.1. พิมพ์เลขที่บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ประกอบการในช่อง เลขบัตรประชาชน (13)
14.2. กดปุ่ม [C] ไม่มีรูปภาพ
14.3. ระบบจะแสดงข้อมูลบุคคลที่ได้จากทะเบียนราษฎร์
14.4. ระบบจะแสดงข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์
14.5. ระบบแสดงหน้าจอแจ้งเตือน “ทาการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

3/MOI 3) ระบบ
EDMOI Version
1.4.1 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่จะ
ติดตั้งต้องมี
รายละเอียดของ
Hardware และ
Software ที่
จาเป็นอะไรบ้าง
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ระบบ EDMOI
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้งระบบงาน EDMOI version 1.4.1 จะต้องมีข้อกาหนดอย่างน้อย 3 ส่วน ดังนี้
Version 1.4.1
1. ระบบปฏิบัตกิ าร (Operating System)
เครื่อง
1.1. Windows 7 32-bit Service pack 1 หรือ 64-bit Service pack 1
คอมพิวเตอร์ที่จะ
1.2. Windows 10 ทุก Edition
ติดตั้งต้องมี
2. System Requirement
รายละเอียดของ
2.1. Internet Explorer 11
Hardware และ
2.2. .Net Framework 4.6.1 หรือ Version ที่ใหม่กว่า
Software ที่
3. เครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart card Reader)
จาเป็นอะไรบ้าง หมายเหตุ
1. ระบบงาน EDMOI ไม่รองรับระบบปฏิบตั ิการ Windows XP และ Windows รุ่นที่ต่ากว่า Windows
2. สาหรับ Windows 7 จะต้อง Update ให้เป็น Service pack 1 ขึ้นไป จึงจะสามารถรองรับระบบงาน EDMOI
ได้
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กรมสรรพสามิต
ข้อที่

คาถามย่อ

4/MOI 4) การ Update
ระบบ EDMOI
version 1.4.1
จะต้อง
ดาเนินการ
อย่างไร
5/MOI 5) ก่อนการใช้
งานระบบงาน
EDMOI จะต้อง
กาหนดค่าเริ่มต้น
ที่จาเป็นให้
ระบบปฏิบัตกิ าร
Windows
อย่างไรบ้าง

คาถาม

คาตอบ

การ Update
ดาเนินการดังนี้
ระบบ EDMOI
1. Uninstall EDMOI version 1.3 หรือ version 1.3.1 ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
version 1.4.1
2. ติดตั้งระบบงาน EDMOI version 1.4.1
จะต้อง
หมายเหตุ
ดาเนินการ
หากติดตั้ง EDMOI version 1.4.1 โดยไม่ Uninstall EDMOI version 1.3 หรือ 1.3.1 ออกก่อน จะส่งผลให้
อย่างไร
ระบบ EDMOI ทางานได้ไม่สมบูรณ์
ก่อนการใช้งาน กาหนดค่าเริ่มต้นให้กับระบบปฏิบัติการ Windows ดังนี้
ระบบงาน
1. คลิกขวาที่ Computer สาหรับ Windows 7 หรือ คลิกขวา This PC สาหรับ windows 10
EDMOI จะต้อง
2. เลือกเมนู Properties
กาหนดค่าเริ่มต้น
3. คลิกเมนู Advance system Settings
ที่จาเป็นให้
4. คลิกปุ่ม Environment Variables
ระบบปฏิบัตกิ าร
Windows
อย่างไรบ้าง

5. คลิกขวาที่ Computer สาหรับ Windows 7 หรือ คลิกขวา This PC สาหรับ windows 10
6. เลือกเมนู Properties
7. คลิกเมนู Advance system Settings
8. คลิกปุ่ม Environment

9. Variables
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ข้อที่

คาถามย่อ

ED-0019-61

คาถาม

คาตอบ
10.
11.
12.
13.

คลิกปุ่ม New
ที่ช่อง Variable name ให้พิมพ์ AMI_HOST
ที่ช่อง Variable value ให้พิมพ์ 192.168.7.131
คลิกปุ่ม OK

14.
15.
16.
17.

คลิกปุ่ม New
ที่ช่อง Variable name ให้พิมพ์ AMI_SERVICE
ที่ช่อง Variable value ให้พิมพ์ 20000 คลิกปุ่ม OK
ตรวจสอบค่าตัวแปรที่เพิ่มให้กับระบบ ให้ถูกตัอง
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กรมสรรพสามิต
ข้อที่

คาถามย่อ

คาถาม

คาตอบ
1) คลิกปุ่ม OK
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