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ค าน า 

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต  ได้เปิดให้บริการ “ศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือแก่
เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ (Help Desk)”  โดยให้บริการตอบ     
ข้อซักถามเมื่อเจ้าหน้าที่เกิดปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ ของกรมสรรพสามิต ตลอดจน
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ โดยได้ให้บริการมาแล้วตลอดระยะเวลา 8 ป ี
และเพ่ือให้การให้บริการตอบข้อซักถามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
กรมสรรพสามิต   จึงได้จัดท า “คู่มือ ค าถาม-ค าตอบที่พบบ่อย  : Frequently Asked Questions (FAQ)”  
เพ่ือให้ผู้ที่สนใจ หรือผู้ประสบปัญหาสามารถค้นหาค าตอบหรือแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสะดวก   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสรรพสามิต  เชื่อมั่นว่ากว่า  80% ของปัญหาที่พบใน
ปัจจุบันมีค าตอบอยู่แล้วใน “คู่มือ ค าถาม-ค าตอบที่พบบ่อย : Frequently Asked Questions (FAQ)”   
 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  “คู่มือ ค าถาม-ค าตอบที่พบบ่อย : 
Frequently Asked Questions (FAQ)”  ฉบับนี้   จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าทีกรมสรรพสามิตเป็นอย่างมาก   
ทั้งนี้   ยังสามารถดาวน์โหลด “คู่มือ ค าถาม-ค าตอบที่พบบ่อย : Frequently Asked Questions (FAQ)”     
ได้ทางเว็บไซต์ helpdesk.excise.go.th   ไว้ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานต่อไป 
 

    
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรมสรรพสามิต 
มีนาคม 2562
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สารบัญ 
ระบบรายได้ (INC) ...................................................................................................................................................................... 9 

1) เจ้าหน้าท่ี ไมส่ามารถเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online ได้ เนื่องจาก User ถูก lock ต้องติดต่อหน่วยงานใด 9 

2) เจ้าหน้าท่ีเลือกวันท่ีรับช าระภาษีจากปฏิทินในระบบแตร่ะบบไม่น าเอาวันท่ีเลือกมาใส่ในช่องวันท่ีรับช าระให้ จะต้อง
แก้ไขปัญหาอย่างไร 9 

3) ผู้ประกอบการที่เคยช าระภาษี สินค้าเครื่องขายเครื่องดื่มกับกรมสรรพสามิต และเลิกกิจการในระบบทะเบียน
สรรพสามติไปแล้ว จะสามารถน าข้อมูลผู้ประกอบการทีเ่ลิกกิจการไปแล้ว มารับช าระภาษเีพิ่มเติมไดห้รือไม่ 9 

4) เมนูระบบงานรายได้แสดงตัวอักษรเป็นภาษาท่ีไมส่ามารถอ่านได้ จะแก้ไขอย่างไร 9 

5) กรณีรบัช าระด้วยเช็คและเงินสด ในวันจัดเก็บเดียวกัน สามารถส่งเงนิสดเข้าบญัชี EDC ก่อน แล้วรอเช็คเคลียรร์ิ่งแล้ว
ค่อยน าส่งคลังตามไปภายหลังได้หรือไม ่ 9 

6) เจ้าหน้าท่ีต้องการแกไ้ขรายการบนัทึกรายได้ซ้ า ต้องด าเนินการแก้ไขอย่างไร 10 

7) การช าระภาษีด้วยบตัรภาษีเป็นครัง้แรกต้องด าเนินการอยา่งไร 11 

8) การติดตั้งเครื่องพิมพ์ส าหรับระบบรายได้มีวิธีการอย่างไร 12 

9) การบันทึกสถานะเช็คขัดข้อง ต้องด าเนินการอยา่งไร 12 

10) การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ซ้ าอีกครั้งในกรณีเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ใบเสร็จขัดข้องจะต้องด าเนินการอย่างไร 13 

11) รับช าระภาษีด้วยเช็คพาณิชย์ แต่ในระบบรายได้ยังไมม่ีรหสัสาขาธนาคารตามหน้าเช็ค ต้องด าเนินการเพิ่มสาขา
ธนาคารอย่างไร 13 

12) ขอแก้ไขการประมวลผลน าส่งคลัง จากการน าส่งรวมหลายวัน เป็นน าส่งรายวัน จะต้องด าเนินการอย่างไร 14 

13) ระบุยอดเงินภาษีสรรพสามิต และ/หรือ ภาษมีหาดไทย บันทึกไม่ถูกต้อง จะแก้ไขอย่างไร 15 

14) ขอแก้ไขพื้นที่เจ้าของเงิน จะต้องด าเนินการอย่างไร 16 

15) ขอแก้ไขรหัสรายได้ เนื่องจากระบรุหัสรายได้ผดิ ต้องด าเนินการอย่างไร 17 

16) ขอยกเลิกใบน าฝากบญัชีพักหน่วยงานจะต้องด าเนินการอย่างไร 18 

17) การแก้ไขการบันทึกรายได้หลังปิดบัญชีสิ้นวันให้เป็นรายได้ตามวันท่ีรับช าระจริงต้องด าเนินการอย่างไร 18 

18) บันทึกเลขท่ี Payin Slip ผิด (Payin Slip คือ ใบน าฝาก) จะแก้ไขอยา่งไร 20 

19) ปฏิทินในระบบรายได้แสดง ปี พ.ศ. เป็นตัวเลข 3 หลัก ซึ่งไม่ถูกต้อง จะแก้ไขอย่างไร 21 

20) รับช าระภาษีด้วยเงินสดอย่างเดียวและน าส่งเงินเข้าบัญชี EDC เรียบร้อยแล้ว จะต้องบันทึกรายการทีเ่มนู [บันทึก/
สร้าง/พิมพ์ใบน าฝากและบันทึกเลขท่ีอ้างอิงพักหน่วยงาน] หรือไม่ อย่างไร 21 

21) รหัสภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีรับช าระในระบบรายได้มรีหัสภาษีเป็นอะไร 21 

22) รับช าระภาษีด้วย QR Code จากผู้ประกอบการจะต้องเลือกประเภทเงินในระบบรายไดเ้ป็น ประเภทอะไร 21 

23) สั่งพิมพ์ใบเสรจ็รับเงินในระบบรายได้ ระบบแจ้ง Script Error “An error has occurred in the script on this 
page” และระบบไม่พมิพ์ใบเสร็จรับเงิน จะแก้ไขอย่างไร 21 

24) หากผู้ประกอบการไม่มีบตัรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทใด ๆ เลย แตต่อ้งการมาช าระภาษีสรรพสามิต ผู้ประกอบการ
จะต้องจัดหาบตัรอิเล็กทรอนิกส์ ได้ด้วยวิธีการใด จากหน่วยงานใด 22 

25) ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าตามเลขท่ีใบขนสินคา้มีขั้นตอนอย่างไร 22 
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ระบบทะเบียนสรรพสามิต (REG) .............................................................................................................................................. 24 

1) การขอเพ่ิมรายชื่อผู้มีอ านาจอนุมตัิในระบบงานทะเบยีนสรรพสามติ กรณี "รักษาราชการแทน" ต้องด าเนินการอยา่งไร 24 

2) ทดสอบการอ่านข้อมลูบัตรประชาชนในระบบงานทะเบียน (ระบบทดสอบ) ได้อยา่งไร 24 

3) ทดสอบการพิมพ์แบบรับรองข้อมลูจากบัตรประชาชน (ระบบทดสอบ) ได้อย่างไร 25 

4) น าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ส าหรับสินค้าท่ีตดิตัวเข้ามา หรือน าสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือน า
สินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า จะต้องจดทะเบยีนสรรพสามิต หรือไม่ 25 

5) ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนสรรพสามิตไว้แล้ว ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงสภาพกิจการ จาก บริษัท จ ากัด เป็น บริษัท 
จ ากัด (มหาชน) จะต้องจดทะเบียนสรรพสามติใหม่ให้ผู้ประกอบการหรือไม ่ 26 

6) ผู้น าเข้าท่ีได้จดทะเบียนสรรพสามติไว้เรียบร้อยแล้ว ต่อมาต้องการเพิ่ม ประเภทสินค้า จะต้องแจ้งเพิม่ประเภทสินคา้
เพิ่มเตมิหรือไม ่ 26 

7) การติดตั้งโปรแกรมเพื่อพิมพส์ าเนาบัตรประชาชน ในระบบงานสารสนเทศหลัก จะต้องด าเนินการอยา่งไร 26 

8) การพิมพ์ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนในระบบงานสารสนเทศหลักมีขั้นตอนการด าเนินการอยา่งไร 27 

9) การพิมพ์แบบรับรองข้อมูลส าเนาทะเบียนบ้าน มีขั้นตอนอย่างไร 27 

10) การจดทะเบียนผูป้ระกอบการผลติสุราชุมชน กรณผีู้ประกอบการเป็นวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์  ช่ือและ
เลขประจ าตัวประชาชนของผู้จดทะเบียน ให้ระบุข้อมูลใด 29 

11) ผู้ประกอบการสามารถขอรบัใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตได้เนื่องจากสาเหตุใด 29 

12) การขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างประกอบการด าเนินการ 29 

13) ผู้ประกอบการที่ไมม่ีเลขผู้เสียภาษ ีคือบุคคลใดบ้าง 30 

14) การจดทะเบียนสรรพสามติ กรณไีม่มีเลขผู้เสียภาษีอากร มีขั้นตอนในการด าเนินการอย่างไร 30 

15) โครงสร้างเลขประจ าตัวผูเ้สียภาษี กรณีขอจดทะเบียนสรรพสามติ โดยไมม่ีเลขผู้เสียภาษี มีโครงสรา้งอย่างไร 31 

16) ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนสรรพสามิตไว้เรียบร้อยแล้ว ต่อมามีการย้ายสถานประกอบการ จะต้องแจง้จดทะเบียน
สรรพสามติใหม่หรือไม ่ 31 

17) การตรวจสอบทะเบยีนสรรพสามติของผู้ประกอบการที่มีหลายโรงอุตสาหกรรม มีขั้นตอนอย่างไร 31 

18) เจ้าหน้าท่ีสรรพสามิตจะสรุปจ านวนผู้ขอจดทะเบยีนสรรพสามิตทั้งหมดในพื้นที่รับผดิชอบของตนเองได้อย่างไร 32 

19) ขั้นตอนการตรวจสอบจ านวนผู้จดทะเบียนสรรพสามิตทั่วประเทศ มขีั้นตอนอย่างไร 33 

 

ระบบวิเคราะห์รายการภาษี (ANA) ........................................................................................................................................... 35 

1) เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลตามแบบช าระภาษีในระบบวิเคราะหร์ายการภาษี ส าหรับสินค้าท่ีต้องช าระภาษี ตาม พ.ร.บ. 
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  แต่ค้นหาข้อมูลรายการสินค้าตามแบบช าระภาษไีม่พบ ต้องด าเนินการอย่างไร 35 

2) วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลในระบบวิเคราะห์รายการภาษีให้แล้วเสร็จภายในวันท าการ จะต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 35 

3) ค้นหารายการสินคา้ไม่พบในระบบวิเคราะห์รายการภาษี จะแก้ไขอย่างไร 36 

4) การบันทึกข้อมูลในระบบวิเคราะห์รายการภาษี ส าหรับสินค้าท่ีต้องช าระภาษี ตาม พ.ร.บ. ภาษสีรรพสามิต พ.ศ. 
2560 ท่ีมีรายการหักลดหย่อนภาษี ต้องด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบวิเคราะห์รายการภาษีอย่างไร 36 

5) การบันทึกข้อมูลวิเคราะหร์ายการภาษี ส าหรับสินค้าท่ีต้องช าระภาษี ตาม พ.ร.บ. ภาษสีรรพสามติ พ.ศ. 2560 มี
วิธีการบันทึกข้อมูลในระบบวิเคราะห์รายการภาษี อย่างไร 38 
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6) การบันทึกข้อมูลวิเคราะหร์ายการภาษี ส าหรับ บริการ ท่ีต้องช าระภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษสีรรพสามติ มีวิธีการบันทึก
ข้อมูลในระบบวเิคราะห์รายการภาษี อย่างไร 38 

 

ระบบใบอนุญาต (LIC) .............................................................................................................................................................. 40 

1) ขั้นตอนการบันทึกสถานท่ีห้ามขาย (อยู่ในเขต Zoning) ในระบบงานใบอนุญาต ต้องด าเนินการอย่างไร 40 

2) การน าส่งค่าใบอนุญาต ฯลฯ ที่ไดร้ับหลังปิดบญัชีสิ้นวัน จากระบบงานใบอนุญาต เข้าสูร่ะบบงานรายได้  ต้อง
ด าเนินการเมื่อใด 40 

3) ขั้นตอนการตรวจสอบว่าผู้ได้รับใบอนุญาต ฯลฯ รายใด ยังไมไ่ดม้าตอ่ใบอนุญาต ในปีงบประมาณที่ต้องการค้นหา 40 

4) การแก้ไขสถานะ ของผู้ประกอบการในระบบงานใบอนุญาต ที่ภายหลังพบว่าไมไ่ด้อยู่ในเขต Zoning จะต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 40 

5) การเปลีย่นแปลงท่ีอยู่ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ี ในระบบงานใบอนุญาต มีขั้นตอนอย่างไร 41 

6) การเปลีย่นแปลงช่ือสถานประกอบการใหม่ ในระบบงานใบอนุญาต มีขั้นตอนอย่างไร 41 

7) ขั้นตอนการแก้ไขข้อมลูผู้ประกอบการในระบบใบอนุญาตต้องด าเนินการอย่างไร 41 

8) เจ้าหน้าท่ีพื้นที่/สาขา บันทึกข้อมูลผู้ประกอบการรายใหม่ ในระบบใบอนุญาต แล้วแตไ่มส่ามารถเลือกผู้ประกอบการ
เพื่อ ออกใบอนุญาตได้ ต้องด าเนนิการอย่างไร 42 

9) ผู้ประกอบการขอใบอนุญาตขายสรุาและยาสูบ ประจ าปี 2562 ภายหลังต้องการขอใบอนุญาตไพ่เพิ่มอีก 1 ฉบับ 
ต้องการเพิ่มในแบบค าขอเดิมได้หรือไม ่ 42 

10) ขั้นตอนการตรวจสอบจ านวนเงินการต่อใบอนุญาต ท่ีช าระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส มีขั้นตอนการด าเนนิการอย่างไร 42 

11) ขั้นตอนการตรวจสอบจ านวนเงินการต่อใบอนุญาตที่ช าระผ่านธนาคารกรุงไทย มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร 42 

12) รายละเอียดค าย่อ CODE: DD 91485 - Auto Transfer คือยอดเงินจากการต่อใบอนุญาตผ่านช่องทางใด 43 

13) ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีธนาคารทีใ่ช้ส าหรับรับเงินการช าระค่าใบอนุญาตต้องตดิต่อหน่วยงานใด 43 

14) ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตทางไปรษณีย์ มีขั้นตอนอย่างไร 43 

15) เจ้าหน้าท่ีต้องการยกเลิกการรับเงินค่าใบอนุญาต กรณีต่อใบอนุญาตผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ มีขั้นตอนการยกเลิก
อย่างไร 44 

16) เจ้าหน้าท่ีต้องการยกเลิกการรับเงินค่าใบอนุญาต กรณีต่อใบอนุญาตผ่านธนาคาร มีขั้นตอนการยกเลกิอย่างไร 44 

17) เจ้าหน้าท่ีต้องการยกเลิกการรับเงินค่าใบอนุญาต กรณีต่อใบอนุญาตผ่านอินเทอรเ์น็ต มีขั้นตอนการยกเลิกอย่างไร 44 

18) เจ้าหน้าท่ีต้องการทราบจ านวนผูไ้ม่มาต่อใบอนุญาตประจ าปี จะต้องด าเนินการอย่างไร 45 

19) ขั้นตอนการขออนุญาตผลติสรุา มขีั้นตอนอย่างไร 45 

20) ตรวจสอบข้อมลูผู้ประกอบการในระบบใบอนุญาตได้อย่างไร 45 

21) หากต้องการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประชาชนในระบบงานใบอนุญาต จะต้องใช้ Browser รุ่นใดถึงจะใช้งานได ้ 45 

22) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคารของหน่วยงานพบยอดเงินค่าต่อใบอนุญาตในบัญชี แตต่รวจสอบรายการ
ต่อใบอนุญาตในระบบงานใบอนุญาตแล้วไม่พบรายการ เจา้หน้าท่ีตอ้งด าเนินการอย่างไร 45 

23) เจ้าหน้าท่ีจะตรวจสอบได้อย่างไรวา่มีผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตพื้นท่ีในความรับผดิชอบ ต่อใบอนุญาตผ่านเคานเ์ตอร์
เซอร์วิสเข้ามาแล้วก่ีราย 46 
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24) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบรายการต่อใบอนุญาตผ่านธนาคารในระบบงานใบอนุญาตแล้วพบว่ามีรายการต่อใบอนุญาตผา่น
ธนาคาร แต่พอตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคารตามวันท่ีรับช าระแล้วไม่พบยอดเงินในบัญชี เจ้าหนา้ที่จะต้องด าเนินการ
อย่างไร 46 

25) การต่อใบอนุญาตสามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้กี่วัน 46 

26) ใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ หากผู้ไดร้ับอนุญาตต้องการเพิม่ผูร้ับซื้อจะต้องมาขอใบอนุญาตเพิ่มเตมิหรือไม่ 47 

27) ผู้ที่ไดร้ับอนุญาตให้เพาะปลูกต้นยาสูบเรยีบร้อยแล้ว สามารถเพิม่พื้นท่ีเพาะปลูกภายหลังได้หรือไม ่ 47 

28) ผู้ประกอบการที่รับซื้อใบยาสูบจะต้องขอใบอนุญาตหรือไม่ 47 

29) เจ้าหน้าท่ีสรรพสามิตสามารถดูข้อมูลการออกใบอนุญาตเพาะปลูกตน้ยาสูบได้อย่างไร 47 

30) ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตขายสรุา อยู่แล้วและยังไม่หมดอายุ ต้องการขอใบอนุญาตขายสุราอีก 1 ใบเนื่องจากเปิด
ร้านใหม่อีกแห่ง ซึ่งที่อยู่ของสถานประกอบการเป็นคนละที่กับท่ีเดิมสามารถขอใบอนุญาตได้หรือไม่ 48 

 

ระบบวิชาการก าหนดมูลค่า (PRC) ............................................................................................................................................ 50 

1) ต้องการเพิ่มขนาดบรรจสุุราน าเข้า เพื่อรองรับการขอใบอนุญาตให้น าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร จะตอ้งด าเนินการ
อย่างไร 50 

2) ค้นหารายการสินคา้ พบว่า รายการสินค้าชนิดเดียวกัน มี 2 ราคา ซึ่งเป็นราคาเกา่และราคาใหม่ เกิดจากสาเหตุใด 
และต้องแก้ไขอย่างไร 50 

3) บันทึกข้อมูลแบบแจ้งราคา และ กดปุ่ม [ใช้งาน] ไปแล้ว แต่ทราบภายหลังว่าบันทึกข้อมูลผิดพลาดต้องการกลับไป
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ต้องด าเนินการอย่างไร 50 

4) ท ารายการในหน้าจอ Import ข้อมูลแบบส ารวจราคาขายปลีก เรยีบร้อยแล้ว ตรวจพบว่าไฟล์ที่ Import เข้าระบบไม่
ถูกต้องต้องการลบรายการที่ Import ทิ้งเพื่อ Import ไฟล์ที่ถูกต้องเข้าไปใหม่ คลิกลบรายการเรยีบรอ้ยแล้ว ท าการค้นหา
รายการอีกครั้ง ระบบยังแสดงรายการที่ถูกลบ จะต้องด าเนินการแกไ้ขอย่างไร 50 

5) สั่งพิมพ์เอกสารในระบบ SRP แลว้ตัวอักษรแสดงผิดปกตไิมส่ามารถอ่านได้ จะต้องแก้ไขอย่างไร 51 

6) ผู้ประกอบการจะน าเข้าเครื่องจักรและมีแบตเตอรี่ติดเครื่องจักรมาดว้ยจะต้องแจ้งราคาต่อเจ้าหนา้ที่สรรพสามิต
หรือไม่ อย่างไร 51 

7) การแจ้งราคาขายปลีกแนะน าส าหรับสินค้าท่ีน าติดตัวเข้ามาหรือน าสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอยา่ง หรือน าเข้ามาโดยมิใช่
เพื่อการค้า จะต้องแจ้งราคาขายปลีกแนะน าหรือไม ่ 51 

8) โครงสร้างรหสัสินค้าสรรพสามิต (28 หลัก) ประกอบด้วยอะไรบ้าง 51 

9) เจ้าหน้าท่ีสามารถส ารวจราคาขายปลีกแนะน าได้กี่วิธี อะไรบ้าง 52 

10) รายการสินค้าสรรพสามติที่ต้องส ารวจราคาขายปลีกแนะน า ประกอบด้วยสินค้ากีร่ายการ อะไรบ้าง 52 

 

ระบบ คืน ยกเว้น ลดหย่อน (RTN) ........................................................................................................................................... 54 

1) ขั้นตอนการแก้ไขการบันทึกข้อมูลผิดพลาดในระบบคืน ยกเว้น ลดหย่อน แต่ยังไมไ่ด้บันทึกเลขท่ีหนังสอือนุมัติ จะต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 54 

2) ขั้นตอนการแก้ไขการบันทึกข้อมูลผิดพลาดในระบบคืน ยกเว้น ลดหย่อน ภาษี และได้บันทึกเลขท่ีหนังสืออนุมัติแล้ว 
จะต้องด าเนินการอย่างไร 54 

3) ขัน้ตอนการเพิ่มรายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติ ยกเว้น และลดหย่อนภาษี ในระบบคืน ยกเว้น ลดหย่อยภาษ ีต้องด าเนินการ
อย่างไร 54 
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4) บันทึกข้อมูลหนังสืออนุมัติคืน ยกเว้น และลดหย่อนภาษีแล้ว แต่ค้นหาเลขท่ีหนังสืออนุมัติไม่พบในระบบรายได้ และ
ระบบวิเคราะหร์ายการภาษี ต้องด าเนินการแกไ้ขอย่างไร 54 

5) เจ้าหน้าท่ี ค้นหาข้อมลูเลขท่ีใบขนสินค้าขาออกไม่พบ ในระบบคืน ยกเว้น ลดหย่อนภาษี ต้องด าเนินการอย่างไร 54 

ระบบรถยนต์คันแรก (First car) ............................................................................................................................................... 57 

1) ขั้นตอนการปฏิเสธการใช้สิทธ์ิรถยนต์คันแรก จะต้องด าเนินการอย่างไร 57 

2) สืบค้นข้อมูลการรับเงินคืนในระบบรถยนต์คันแรก มีขั้นตอนอย่างไร 57 

 

ระบบส ารวจราคาขายปลีกแนะน า (SRP) .................................................................................................................................. 59 

1) การบันทึกรายการส ารวจราคาขายปลีกแนะน า สามารถระบหุรือเลอืกวันท่ีส ารวจย้อนหลังได้หรือไม่ 59 

2) เจ้าหน้าท่ีขอสิทธิเข้าใช้งานระบบส ารวจราคาขายปลีกแนะน าต้องด าเนินการอย่างไร 59 

3) จากการส ารวจราคาขายปลีกแนะน า สินค้าน้ าหอม พบว่าไม่มี Bar code ที่บรรจภุัณฑ์ของสินค้า กรณีเช่นนี้จะท าการ
บันทึกในระบบส ารวจราคาขายปลีกแนะน าได้หรือไม่ อย่างไร 59 

4) บันทึกรายการส ารวจราคาขายปลกีแนะน า ด้วย Application บน Mobile เรียบร้อยแล้ว จะต้องบันทึกรายการใน
ระบบส ารวจราคาขายปลีกแนะน าโดยเครื่อง PC หรือไม ่ 59 

5) บันทึกส ารวจราคาขายปลีกสินคา้แนะน า เราสามารถเลือกวันท่ีส ารวจย้อนหลังได้หรือไม ่ 59 

6) ขอใช้สิทธ์ิระบบราคาขายปลีกแนะน าต้องด าเนินการอย่างไร 60 

 

Technical Support: Computer PC .................................................................................................................................... 62 

1) กรณีที่ เก็บไฟล์เอกสารไว้ท่ีหน้า Desktop ของ Windows เปดิเครื่องในตอนเช้าหน้า Desktop เปลี่ยนเป็นสีด าและ
เอกสารที่เคยเก็บไว้ท่ี Desktop หายไปท้ังหมด จะเรยีกไฟล์เอกสารคืนได้อย่างไร 62 

 

ระบบ GFMIS ............................................................................................................................................................................ 64 

1) กรณีที่ ระบบงาน GFMIS ขัดข้องหรือผิดปกติ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีเพื่อตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขทางโทรศัพท์ท่ี
หมายเลขใด 64 

 

ระบบยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบครือข่ายอินเทอร์เน็ตและรับช าระภาษ ี.............................................................................. 66 

1) ผู้ประกอบการต้องการยื่นแบบรายการภาษผี่านอินเทอร์เนต็ จะต้องด าเนินการอย่างไร 66 

2) ผู้น าเข้าสามารถยื่นแบบช าระภาษสีรรพสามติผ่านอินเทอร์เน็ตได้หรอืไม่ 66 

 

โครงการ Linkage Center ....................................................................................................................................................... 68 

1) เจ้าหน้าท่ี สรรพสามิตสามารถขอ PIN ประจ าตัว 4 หลัก ได้ที่หน่วยงานใด 68 

2) ตรวจสอบข้อมลูผู้ประกอบการกับกรมการปกครอง มีขั้นตอนอย่างไร 68 

3) ระบบ EDMOI Version 1.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้งต้องมีรายละเอียดของ Hardware และ Software ที่
จ าเป็นอะไรบ้าง 70 

4) การ Update  ระบบ EDMOI version 1.4.1 จะต้องด าเนินการอยา่งไร 71 
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5) ก่อนการใช้งานระบบงาน EDMOI จะต้องก าหนดค่าเริ่มต้นที่จ าเป็นให้ระบบปฏิบตัิการ Windows อย่างไรบ้าง 71 
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สรุป ค าถาม - ค าตอบท่ีพบบ่อย 

Frequently Asked Questions (FAQ) 
 

ล าดับที ่ ระบบงาน จ านวนข้อ 
1 ระบบรายได ้  25 
2 ระบบทะเบยีนสรรพสามิต  19 
3 ระบบวิเคราะหร์ายการภาษ ี  6 
4 ระบบใบอนุญาต  30 
5 ระบบวิชาการก าหนดมลูค่า  10 
6 ระบบคืน ยกเว้น ลดหย่อน  5 
7 ระบบรถยนต์คันแรก  2 
8 ระบบส ารวจราคาขายปลีกแนะน า 6 
9 Technical Support: Computer (PC) 1 

10 ระบบ GFMIS  1 
11 ระบบยื่นแบบรายการภาษผี่านระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตและรบัช าระภาษ ี 2 
12 โครงการ Linkage Center  5 

รวมทั้งสิ้น 112 
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ระบบรายได ้(INC) 
จ านวน 25 ข้อ 
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ระบบรายได้ (INC) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 
1/INC 1) เจ้าหน้าที่ ไม่

สามารถเข้าใช้งาน
ระบบ KTB 
Corporate Online 
ได้ เนื่องจาก User 
ถูก lock ต้องติดต่อ
หน่วยงานใด 

เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ KTB 
Corporate Online ได้ เนื่องจาก User 
ถูก lock ต้องติดต่อหน่วยงานใด 

ติดต่อส านักคลังและรายได้ โทรศัพท์ หมายเลข 51213 เพื่อ
ด าเนินการปลดล็อคให้ต่อไป 
 

2/INC 2) เจ้าหน้าที่เลือก
วันที่รับช าระภาษีจาก
ปฏิทินในระบบแต่
ระบบไม่น าเอาวันที่
เลือกมาใส่ในช่อง
วันที่รับช าระให้ 
จะต้องแก้ไขปัญหา
อย่างไร 

เจ้าหน้าที่เลือกวันที่รับช าระภาษจีาก
ปฏิทินในระบบแต่ระบบไม่น าเอาวันที่
เลือกมาใส่ในช่องวันที่รับช าระให ้จะต้อง
แก้ไขปัญหาอยา่งไร 
 

แก้ไขปัญหาตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้
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 
 

3/INC 3) ผู้ประกอบการที่
เคยช าระภาษ ีสินค้า
เครื่องขายเครื่องดื่ม
กับกรมสรรพสามิต 
และเลิกกิจการใน
ระบบทะเบียน
สรรพสามิตไปแล้ว 
จะสามารถน าข้อมูล
ผู้ประกอบการที่เลิก
กิจการไปแลว้ มารับ
ช าระภาษีเพิ่มเติมได้
หรือไม่ 

ผู้ประกอบการที่เคยช าระภาษ ีสินค้า
เครื่องขายเครื่องดื่มกับกรมสรรพสามิต 
และเลิกกิจการในระบบทะเบยีน
สรรพสามิตไปแล้ว จะสามารถน าข้อมูล
ผู้ประกอบการที่เลิกกิจการไปแล้ว มารบั
ช าระภาษีเพิ่มเติมได้หรือไม่ 
 

สามารถน าขอ้มูลผู้ประกอบการที่เลิกกจิการไปแล้ว 
มารับช าระภาษีเพิ่มเติมได้ 
 

4/INC 4) เมนูระบบงาน
รายได้แสดงตัวอักษร
เป็นภาษาที่ไม่
สามารถอ่านได้ จะ
แก้ไขอยา่งไร 

 

เมนูระบบงานรายได้แสดงตัวอักษรเป็น
ภาษาที่ไม่สามารถอ่านได้ จะแก้ไขอยา่งไร 
 

ให้แก้ไขตามขั้นตอนดังนี ้
1. เปิดหน้า เว็บไซต์ Helpdesk เพื่อ Download  
   Fonts ที่ URL: http://helpdesk.excise.go.th 
2. คลิกเมนู [ดาวนโ์หลด] 
3. คลิกเมนู [คู่มือ] 
4. ที่หัวข้อ [ขั้นตอนการแก้ไขเบื้องต้นเครื่อง 
   คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์เช่ือมต่ออื่น ๆ] 
5. คลิกที่หัวข้อ [Fonts Angsana ส าหรับระบบงาน 
   สารสนเทศ] จะได้ ไฟล์ Angsana.rar 
6. คลิกที่หัวข้อ [Fonts Cordia ส าหรับระบบงาน 
   สารสนเทศ] จะได้ ไฟล์ Cordia.rar 
7. ให้แตกไฟล์ Angsana.rar และ Cordia.rar  
    ไปไว้ที่ C:\windows\Fonts 
***เมนูในระบบงานจะแสดงเป็นภาษาไทย ปกติ***     

5/INC 5) กรณีรับช าระด้วย
เช็คและเงินสด ในวัน
จัดเก็บเดียวกัน 
สามารถส่งเงินสดเข้า
บัญชี EDC ก่อน แล้ว
รอเช็คเคลยีร์ริ่งแล้ว

กรณีรับช าระด้วยเช็คและเงินสด ในวัน
จัดเก็บเดียวกัน สามารถส่งเงินสดเข้าบัญชี 
EDC ก่อน แล้วรอเช็คเคลียร์ริ่งแล้วค่อย
น าส่งคลังตามไปภายหลังได้หรือไม่ 
 

ไม่ได้ เช็ค และ เงินสด ต้องส่งเข้าบัญชีพักหน่วยงาน  
รอเช็คเคลยีร์ริ่งแล้วน าส่งเงินทั้งหมดเข้าบัญชี EDC  
 

http://helpdesk.excise.go.th/
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ระบบรายได้ (INC) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 
ค่อยน าส่งคลังตามไป
ภายหลังได้หรือไม่ 

6/INC 6) เจ้าหน้าที่ต้องการ
แก้ไขรายการบันทึก
รายได้ซ้ า ต้อง
ด าเนินการแก้ไข
อย่างไร 

เจ้าหน้าที่ต้องการแก้ไขรายการบันทกึ
รายได้ซ้ า ต้องด าเนินการแก้ไขอยา่งไร 

ด าเนินการแก้ไขดังนี ้
1. กรณีที่ยังไม่ปิดบัญชีสิ้นวัน หรือปิดบญัชีสิ้นวันแล้วแต่ไม่เกิน
เวลา 24.00 น.    
แบ่งออกเป็น 2 กรณี 
1.1 กรณีเช่ือมโยงจากระบบ ใบอนุญาต  
     และ ระบบผูก้ระท าผิดฯ มวีิธกีารดังนี้ 
       -   เขา้ไปที่เมนู   [รายได้] 
       -   เลือกเมนู   [รายได้ในประเทศ]  
       -   เลือกเมนู   [รับช าระ] 
       -   เลือกเมนู [รับช าระภาษีและรายได้อื่นๆ] 
       -   ค้นหารายการขอ้มูลที่ต้องการลบ  
       -   ระบุวันที ่จัดเก็บ กดปุ่ม [บันทึก] 
       -   กดเลือกรายการที่ต้องการลบ  
           กรณีที่มีมากกว่า 1 รายการใหเ้ลือกเพียง 
           รายการใดรายการหนึ่ง 
       -   กดปุ่ม [ลบรายการ] รายการทีเ่ช่ือมโยง 
           จะหายไปทั้งหมด 
1.2 กรณีรับช าระดัวยระบบงานรายได้ มีวิธีการ ดังนี้ 
       -   เข้าไปที่เมนู [รายได้] 
       -   เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]  
       -   เลือกเมนู [รับช าระ] 
       -   เลือกเมนู [รับช าระภาษีและรายได้อื่นๆ] 
       -   ค้นหารายการขอ้มูลที่ต้องการลบ  
           ระบุวันที่จัดเกบ็ กดปุ่ม [บันทกึ] 
       -   กดเลือกรายการที่ต้องการลบ กรณีบันทึกซ้ า 
           มากกว่า 2 รายการให้คลิกเลือกทีละรายการ 
       -   เข้าไปที่เมนู [รายได้] 
       -   เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]  
       -   คลิกเลือกรายการที่ช่อง "ลบ" และ  
           กดปุ่ม [บันทึก] จะปรากฏหนา้จอให้ ระบ ุ
           สาเหตุของการลบ จากนั้น  
           กดปุ่ม [ไม่พิมพ์ใบเสร็จทดแทน] 
2. กรณีปิดบัญชีสิ้นวัน และข้ามวันไปแล้ว 
   (เลยเวลา 24.00น.) ให้เจ้าหนา้ที่ท าหนังสือถึง 
   ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   เพื่อขอปลดล็อคสิ้นวันดังกล่าว  
   เมื่อศูนย์ฯ ด าเนินการปลดล็อคเรียบรอ้ยแล้ว  
   Help Desk จะแจ้งกลับไป เพื่อให้พืน้ที่/สาขา ด าเนินการดังนี้ 
   2.1 กรณีเช่ือมโยงจากระบบใบอนุญาต  
   และระบบผู้กระท าผิดฯ มวีิธีการดังนี้ 
        - เข้าไปที่เมนู [รายได้] 
        - เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]  
        - เลือกเมนู [งานสิ้นวัน]     
        - เลือกเมนู [ปิดบัญชีประจ าวัน] 
        - ระบุ วันที่จัดเกบ็รายได ้
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ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 
        - กดปุ่ม [ตกลง]  
        - กดปุ่ม [ยกเลิกปิดสิ้นวัน] 
        - จากนั้นเข้าไปที่เมนู   [รายได้] 
        - เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]  
        - เลือกเมนู [รับช าระ] 
        - เลือกเมนู [รับช าระภาษแีละรายได้อื่นๆ] 
        - ค้นหารายการข้อมูลที่ต้องการลบ 
        - ระบุวันที่จัดเก็บ กดปุ่ม [บันทกึ] 
        - กดเลือกรายการที่ต้องการลบ  
          กรณีที่มีมากกว่า 1 รายการ ใหเ้ลือกเพียงรายการใด 
          รายการหนึ่ง 
        - กดปุ่ม [ลบรายการ]  
    2.2 กรณีรับช าระดัวยระบบงานรายได้ มีวิธีการดังนี้ 
       - เข้าไปที่เมนู [รายได้] 
       - เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]  
       - เลือกเมนู [งานสิ้นวัน]     
       - เลือกเมนู [ปิดบัญชีประจ าวัน] 
       - ระบุ วันที่จัดเก็บรายได้ กดปุ่ม [ตกลง]  
       - และกดปุ่ม [ยกเลิกปิดสิ้นวัน] 
       - จากนั้นเข้าไปที่เมนู [รายได้] 
       - เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]  
       - เลือกเมนู [รับช าระ] 
       - เลือกเมนู [รับช าระภาษีและรายได้อื่นๆ] 
       - ค้นหารายการขอ้มูลที่ต้องการลบ 
       - ระบุวันที่จัดเก็บ กดปุ่ม [บันทึก] 

  - กดเลือกรายการที่ต้องการลบ  
    กรณีบันทึกซ้ ามากกว่า 2 รายการใหค้ลิก 
    เลือกทีละรายการ 
  - เข้าไปที่เมนู   [รายได้] 
  - เลือกเมนู   [รายได้ในประเทศ]  
  - คลิกเลือกรายการที่ช่อง "ลบ" และ กดปุ่ม [บันทกึ]  
    จะปรากฏหน้าจอให้ระบุสาเหตุของการลบ  
    จากนั้น  
  - กดปุ่ม [ไม่พิมพ์ใบเสร็จ ทดแทน] 

***เสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไขรายการบันทึกรายได้ซ้ า 
7/INC 7) การช าระภาษีดว้ย

บัตรภาษีเป็นคร้ังแรก
ต้องด าเนินการ
อย่างไร 

การช าระภาษีดว้ยบัตรภาษีเป็นคร้ังแรก
ต้องด าเนินการอยา่งไร 

กรณี พื้นที ่/ พื้นที่สาขา รับช าระดว้ยบตัรภาษีเป็นคร้ังแรก ให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการ ดังนี ้
1. หากพื้นที ่/ พื้นที่สาขา ดังกล่าว ยังไม่มรีหัสผู้ใช้งานในระบบ
บัตรภาษีของกรมศุลกากรให้พื้นที ่/ พื้นที่สาขา ท าหนังสือถึง
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขอรหัสผู้ใช้งาน
ระบบงานบัตรภาษขีองกรมศุลกากร 
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าหนังสือถงึกรมศุลกากร เพื่อขอ
เพิ่มรหัสผู้ใช้งานระบบงาน บัตรภาษีของกรมศุลกากร  
3. เมื่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรหัสผู้ใช้งานจากกรม
ศุลกากรแล้ว จะแจ้งให้พื้นที่ / พื้นที่สาขาดังกล่าวทราบต่อไป 
 
หมายเหตุ  
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ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 
หากมีขอ้สงสัยเกี่ยวกับการใช้ระบบงานบัตรภาษีให้พื้นที ่/ พื้นที่
สาขา ติดต่อกรมศุลกากร ระหวา่งที่รอรหัสผู้ใช้งานระบบงานบัตร
ภาษีของกรมศุลกากร เจา้หน้าที่สามารถรับช าระด้วยบัตรภาษีได้
ตามปกต ิ
 

8/INC 8) การติดตั้ง
เครื่องพิมพ์ส าหรับ
ระบบรายได้มีวธิีการ
อย่างไร 

การติดตั้งเครื่องพิมพ์ส าหรับระบบรายได้มี
วิธีการอยา่งไร 

หากติดต้ัง Windows ใหม่ จ าเป็นตอ้งติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้กับ
ระบบรายได้ก่อนเสมอ ระบบงานจึงจะใช้งานได้ 
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. เข้าระบบงานสารสนเทศหลัก 
2. คลิกเลือกเมนู รายได ้
3. คลิกเลือกเมนู รายได้ในประเทศ 
4. คลิกเลือกเมนู รับช าระ 
5. คลิกเลือกเมนู [การติดตั้ง Printer ส าหรับพิมพ ์

ใบเสร็จ/พิมพ์บนแบบ/พิมพ์ใบน าฝาก 
6. คลิกลิงค์ Download Set PCC ActiveX  

และติดต้ังให้ครบสมบูรณ์ 
7. เลือกเครื่องพิมพ์ ที่หัวขอ้  

[Printer ส าหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน] 
8. เลือกเครื่องพิมพ์  

ที่หัวข้อ [Printer ส าหรับพิมพ์แบบ] 
9. เลือกเครื่องพิมพ์  

ที่หัวข้อ [Printer ส าหรับพิมพ์ใบน าฝาก] 
10. คลิกปุ่ม บันทึก 

9/INC 9) การบันทึกสถานะ
เช็คขัดข้อง ต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 
 

การบันทึกสถานะเช็คขัดข้อง ต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 
 

ขั้นตอนการบันทกึสถานะเช็คขัดข้องที่ระบบรายได้ด าเนินการ
ดังนี้ 
1. ไปที่เมนู [รายได้] 
2. ไปที่เมนู [บัญชีพักและบัญชีน าส่งคลัง] 
3. ไปที่เมนู [บัญชีน าส่งคลัง] 
4. เลือก [บันทึกสถานะเช็ค] 
5. เลือกเง่ือนไขการค้นหา  

5.1. วันที่จัดเก็บ 
5.2. วันที่น าฝากบัญชีพกัหน่วยงาน 
5.3. เลขที่ใบน าฝากบัญชีหนว่ยงาน  
5.4. เลขที่เช็ค 

6. แล้วกดปุ่ม [ค้นหา]  
7. ระบบจะแสดงรายละเอียดขอ้มูลเช็คทั้งหมดที่มีการรับช าระ

ตามเง่ือนไข 
8. เลือกเลขที่เช็คที่ต้องการ  
9. ระบุสถานะ เป็น “เช็คขัดข้อง” 
10. ระบุวันที่รับรู้เช็คขัดข้องที่หัวข้อ “วันที่เรียกเก็บจาก

ธนาคาร”   
11. กดปุ่ม [บันทึก] 
เมื่อผู้ประกอบการน าเงินมาช าระแทนเช็คที่ขัดข้อง  
ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ไปทีเมนู [รายได้] 



 

  
หน้า 13 

 
ED-0019-61  

กรมสรรพสามิต            บริษัท โปรเฟสชั่นนลั คอมพิวเตอร์ จ ากัด  

ระบบรายได้ (INC) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 
2. ไปที่เมนู [รายได้ในประเทศ] 
3. ไปที่เมนู [งานสิ้นวัน] 
4. เลือก [รับรู้เช็คขัดข้อง/รับช าระแทนเช็คขัดข้อง]  
5. เลือกเง่ือนไขการค้นหา  

5.1. รหัสธนาคาร/สาขา 
5.2. วันที่รับรูเ้ช็ค ตั้งแต่.......... ถึง............. 
5.3. วันที่รับช าระเช็คขัดข้อง ตั้งแต่......ถึง.......... 

6. กดปุ่ม [ค้นหา] ระบบจะแสดงรายละเอยีดการรับช าระที่มี
สถานะเป็นเช็คขัดข้องทั้งหมด ให้เลือกรายการที่ต้องการ
ช าระแทน 

7. ให้เลือกรายการที่ต้องการช าระแทน ระบบจะแสดง
รายละเอียดผู้ประกอบการที่ต้องการช าระภาษีแทน 

8. ระบุวันที่คืนเช็คขัดข้องให้ผู้ประกอบการ วันที ่
9. กดปุ่ม [รับช าระ] ระบุประเภทเงินที่ต้องการช าระแทนเช็ค

ขัดข้อง 
10. กดปุ่ม [บันทึก] 
11. เลือกใบเสร็จเช็คขัดของ 
12. กดปุ่ม [พิมพ์ใบเสร็จ]  

   *** การบันทึกสถานะเช็คขัดข้องเสร็จสมบูรณ์*** 
10/INC 10) การพิมพ์

ใบเสร็จรับเงิน ซ้ าอีก
ครั้งในกรณี
เครื่องพิมพ์ที่ใช้ใน
การพิมพ์ใบเสร็จ
ขัดข้องจะต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 
 

การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ซ้ าอีกครั้งในกรณี
เครื่องพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ใบเสร็จขัดข้อง
จะต้องด าเนินการอย่างไร 
 

เนื่องจากระบบงานรายได้สามารถ กดปุม่ [พิมพ์ใบเสร็จ]  ได้เพียง
ครั้งเดียวต่อรายการ หากต้องการส่ังพิมพ์ใบเสร็จใหม่อีกครั้ง ให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการดังนี้ 

1. เข้าไปที่เมนู [รายได้] 
2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]  
3. เลือกเมนู [รับช าระ] 
4. เลือกเมนู [รับช าระภาษแีละรายได้อื่น ๆ] 
5. ค้นหารายการข้อมูลที่ต้องการลบ 
6. ระบุวันที่จัดเก็บ กดปุ่ม [บันทกึ] 
7. กดเลือกรายการที่ต้องการลบ  

กรณีบันทึกซ้ ามากกวา่ 2 รายการให้คลิกเลือกทีละ
รายการ 

8. คลิกเลือกรายการที่ช่อง "ใบเสร็จเสีย" 
9. กดปุ่ม [พิมพ์ใบเสร็จเสีย] 
10. ระบุสาเหตุของการพิมพ์ใบเสร็จเสีย  
11. กดปุ่ม [พิมพ์ใบเสร็จทดแทน]  

ระบบจะออกใบเสร็จให้ใหม่ โดยเลขที่ใบเสร็เปลี่ยนไป 
แต่เลขที่คุมเอกสารจะยังเป็นเลขเดิม 

11/INC 
 

11) รับช าระภาษี
ด้วยเช็คพาณิชย ์แต่
ในระบบรายได้ยังไม่มี
รหัสสาขาธนาคาร
ตามหน้าเช็ค ต้อง
ด าเนินการเพิ่มสาขา
ธนาคารอย่างไร 

รับช าระภาษีด้วยเช็คพาณิชย์ แต่ในระบบ
รายได้ยังไม่มีรหัสสาขาธนาคารตามหนา้
เช็ค ต้องด าเนินการเพิ่มสาขาธนาคาร
อย่างไร 
 

การเพิ่มสาขาธนาคารในระบบรายได้ ให้เจ้าหน้าที่ส่งส าเนาหน้า
เช็คพาณิชย์ฉบับดังกล่าว มาที ่E-mail : 
helpdesk@excise.go.th หรือส่ง fax มาที่เบอร์  
02- 243-7280 จากนั้น Help Desk จะประสานงานผู้ดูแลระบบ
รายได้ เพื่อเพิ่มข้อมูลรหัสสาขาธนาคารเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 
Help Desk จะแจ้งกลับไปยังจา้หน้าทีพ่ื้นที่/พื้นที่สาขา เพื่อให้
ด าเนินการช าระภาษีเข้าระบบรายได้ต่อไป 

mailto:helpdesk@excise.go.th
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ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 
12/INC 

 
12) ขอแก้ไขการ
ประมวลผลน าส่งคลัง 
จากการน าส่งรวม
หลายวัน เป็นน าส่ง
รายวัน จะต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 
 

ขอแก้ไขการประมวลผลน าส่งคลัง จาก
การน าส่งรวมหลายวัน เป็นน าส่งรายวัน 
จะต้องด าเนินการอย่างไร 
 

การแก้ไขประมวลผลน าส่งคลัง แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี ้
1. กรณีที่ยังไม่ได้ประมวลน าฝากคลัง ให้เจา้หน้าที่ด าเนินการ

แก้ไขข้อมูล ดังนี ้
1.1. ยกเลิก "บันทึกเลขที่อา้งอิงบัญชีพักหนว่ยงาน" ของ

วันที่จัดเก็บรายได้ที่ต้องการแยกน าเงินส่งคลัง ดังนี้ 
1.1.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้] 
1.1.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]  
1.1.3. เลือกเมนู [บัญชีพักฯและบัญชีน าส่งคลัง] 
1.1.4. เลือกเมนู [บัญชีพัก] 
1.1.5. เลือกเมนู [บันทึกเลขที่อ้างอิงพักหนว่ยงาน] 
1.1.6. ระบุวันที่จัดเก็บที่ต้องการแยกน าเงินส่งคลัง  
1.1.7. กดปุ่ม [ค้นหา] 
1.1.8. กดเลือกรายการ จากนั้น กดปุ่ม [ยกเลิก

ยืนยัน] 
1.2. ประมวลผล/สรุปจ านวนเงินเพื่อน าฝากคลัง ดังนี้ 

1.2.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้] 
1.2.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]  
1.2.3. เลือกเมนู [บัญชีพักฯและบัญชีน าส่งคลัง] 
1.2.4. เลือกเมนู [บัญชีน าส่งคลัง]  
1.2.5. เลือกเมนู [ประมวลผล/สรุปจ านวนเงินเพื่อ

น าฝากคลัง และพิมพ์ใบน าฝากบัญช ีอบจ.]  
1.2.6. กดเลือก [รายการใหม]่  
1.2.7. ระบุ วันที่ประมวลผลน าเงินฝากคลัง  
1.2.8. กดปุ่ม [ค้นหา] ระบบจะแสดงผล 
          ข้อมูลน าเงินฝากคลังให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
        วันทีจ่ัดเก็บรายได้และจ านวนเงินที่ต้องน าเส่ง
คลังว่าถูกต้องหรือไม่ 
1.2.9.  หากถูกต้องให้ กดปุ่ม [ประมวลผลน าฝาก

คลัง] 
2. กรณีที่ประมวลผลน าฝากคลังแล้วให้เจา้หน้าที่ด าเนินการแก้ไข

ข้อมูล ดังนี ้
2.1. ให้เจ้าหน้าทีย่กเลิกการประมวลผลน าฝากคลัง ดังนี้ 

2.1.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้] 
2.1.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]  
2.1.3. เลือกเมนู [บัญชีพักฯและบัญชีน าส่งคลัง] 
2.1.4. เลือกเมนู [บัญชีน าส่งคลัง]  
2.1.5. เลือกเมนู [ประมวลผล/สรุปจ านวนเงินเพื่อ

น าฝากคลัง และพิมพ์ใบน าฝากบัญช ีอบจ.]  
2.1.6. กดเลือก [รายการเก่า]  
2.1.7. ระบุ วันที่ประมวลผลน าเงินฝากคลัง  
2.1.8. กดปุ่ม [ค้นหา] 
2.1.9. กดปุ่ม [ยกเลิกการประมวลผล] 

2.2. ยกเลิก "บันทึกเลขที่อา้งอิงบัญชีพักหนว่ยงาน"       
ของวันที่จัดเก็บรายได้ที่ต้องการแยกน าเงินส่งคลัง  
     ดังนี้ 
2.2.1.  เข้าไปที่เมนู [รายได้] 
2.2.2.  เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]  
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ระบบรายได้ (INC) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 
2.2.3. เลือกเมนู [บัญชีพักฯและบัญชีน าส่งคลัง] 
2.2.4. เลือกเมนู [บัญชีพัก] 
2.2.5. เลือกเมนู [บันทึกเลขที่อ้างอิงพักหนว่ยงาน] 
2.2.6. ระบุวันที่จัดเก็บที่ต้องการแยกน าเงินส่งคลัง  
2.2.7. กดปุ่ม [ค้นหา] 
2.2.8. กดเลือกรายการจากนั้นกดปุ่ม [ยกเลิกยนืยัน] 

2.3. ประมวลผล/สรุปจ านวนเงินเพื่อน าฝากคลังอีกครั้ง 
ดังนี้ 
2.3.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้] 
2.3.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]  
2.3.3. เลือกเมนู [บัญชีพักฯและบัญชีน าส่งคลัง] 
2.3.4. เลือกเมนู [บัญชีน าส่งคลัง]  
2.3.5. เลือกเมนู [ประมวลผล/สรุปจ านวนเงินเพื่อ

น าฝากคลัง และพิมพ์ใบน าฝากบัญช ีอบจ.] 
2.3.6. กดเลือก [รายการใหม]่  
2.3.7. ระบุวันที่ประมวลผลน าเงินฝากคลัง 
2.3.8. กดปุ่ม [ค้นหา]  

ระบบจะแสดงผลข้อมูลน าเงินฝากคลังให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวันทีจ่ัดเก็บรายได้และ
จ านวนเงินที่ต้องน าเงินส่งคลังว่าถูกต้อง 
หรือไม่ 

2.3.9. หากถกูต้องให้ กดปุ่ม [ประมวลผลน าฝาก
คลัง]  

***เสร็จสิ้นขั้นตอนการประมวลผลน าสง่คลัง *** 
13/INC 13) ระบุยอดเงิน

ภาษีสรรพสามิต 
และ/หรือ ภาษี
มหาดไทย บันทกึไม่
ถูกต้อง จะแก้ไข
อย่างไร 
 

ระบุยอดเงินภาษีสรรพสามิต และ/หรือ 
ภาษีมหาดไทย บันทกึไม่ถูกต้อง จะแก้ไข
อย่างไร 
 

วิธีการแก้ไขแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
1. กรณีที่ยังไม่ปิดบัญชีสิ้นวัน หรือปิดบญัชสีิ้นวันแล้วแต่ไม่เกิน

เวลา 24.00 น.ให้ด าเนินการแก้ไข ดังนี้  
1.1. ถ้า "ประมวลผลน าส่งรายได้" แล้วให้ท าการยกเลิก

ข้อมูล 
1.2. ถ้า "ประมวลผลน าเงินฝากคลัง" แลว้ใหท้ าการยกเลิก 
1.3. ถ้า "บันทกึสถานะเช็ค" แล้วให้ท าการยกเลิก 
1.4. ถ้า "บันทกึเลขที่อ้างอิงพักหน่วยงาน“ แล้วให้ท าการ

ยกเลิก 
1.5. ถ้า "บันทกึ/สร้าง/พิมพ์ใบน าฝาก" แล้วให้ท าการยกเลิก 
1.6. ถ้า "ประมวลผลจัดเก็บรายได้" แลว้ให้ท าการยกเลิก 
1.7. ถ้า "ปิดบญัชีสิ้นวัน" แล้วให้ท าการยกเลิก 
1.8. หน้าจอ “บันทึกรับช าระภาษีและรายไดอ้ื่น ๆ” ให้

ค้นหาและคลิกเลือกรายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูลโดยมี
วิธีการแก้ไขดังนี ้

1.8.1. ระบุจ านวนเงินให้ถูกชอ่ง เช่น 
1.8.1.1. ภาษีสรรพสามิต 
1.8.1.2. หักลดหยอ่น 
1.8.1.3. เบี้ยปรับ 
1.8.1.4. เงินเพิ่ม 
1.8.1.5. คืนภาษ ี
1.8.1.6. คืนมหาดไทย 

1.8.2. เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วใหก้ดปุ่ม 
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ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 
[ตกลง] 

1.8.3. ระบุประเภทเงิน และจ านวนเงินที่
ถูกต้อง 

1.8.4. กดปุ่ม [บันทึก] 
2. กรณีปิดบัญชีสิ้นวัน และข้ามวันไปแล้ว (เลยเวลา 24.00 น.) 
ให้เจ้าหน้าที่ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อขอปลดล็อคสิ้นวันดังกล่าว เมื่อศูนยส์ารสนเทศ ด าเนินการ
ปลดล็อคเรียบร้อยแล้ว Help Desk จะแจ้งกลับ เพื่อใหพ้ื้นที่/
พื้นทีส่าขา ด าเนินการดังนี ้

2.1. ถ้า "ประมวลผลน าส่งรายได้แล้วให้ท าการยกเลิก
ข้อมูล 

2.2. ถ้า "ประมวลผลน าเงินฝากคลัง“ แล้วให้ท าการ
ยกเลิก 

2.3. ถ้า "บันทกึสถานะเช็ค“ แล้วให้ท าการยกเลิก 
2.4. ถ้า "บันทกึเลขที่อ้างอิงพักหน่วยงาน" แล้วให้ท าการ

ยกเลิก 
2.5. ถ้า "บันทกึ / สร้าง / พิมพ์ใบน าฝาก" แล้วให้ท าการ

ยกเลิก 
2.6. ถ้า "ประมวลผลจัดเก็บรายได้" แลว้ให้ท าการยกเลิก 
2.7. ถ้า "ปิดบญัชีสิ้นวัน" แล้วให้ท าการยกเลิก 

***เสร็จสิ้นการแก้ไขจ านวนเงินภาษีสรรพสามิต** 
14/INC 14) ขอแก้ไขพื้นที่

เจ้าของเงิน จะต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 

ขอแก้ไขพื้นที่เจา้ของเงิน จะต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 
 

การแก้ไข แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
1. กรณีที่ยังไม่ปิดบัญชีสิ้นวัน หรือปิดบญัชสีิ้นวัน แล้วแต่ยังไม่
ข้ามวัน (ไม่เกิน เวลา 24.00 น.) ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1.1. ถ้าหากยังไม่ได้กดปุ่ม [บันทึก] ให้ด าเนนิการแก้ไข
ข้อมูล ดังนี ้
1.1.1. คลิกที่ช่อง "พื้นที่เจ้าของเงิน" และท าการลบ

รหัสพื้นที่เจ้าของเงินออก 
1.1.2. กดปุ่ม […] เพื่อเลือกพื้นที่เจ้าของเงินให้

ถูกต้อง 
1.2. ถ้าหากกดปุ่ม [บันทึก] หรือ กดปุ่ม [พิมพ์ใบเสร็จ] ไป

แล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 
1.2.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้] 
1.2.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ] 
1.2.3. เลือกเมนู [ร าช าระ] 
1.2.4. เลือกเมนู [รับช าระภาษแีละรายได้อื่น ๆ] 
1.2.5. ค้นหาตามเง่ือนไข โดยระบวุันที่จัดเก็บรายได้ 
1.2.6. จากนั้นกดปุ่ม [ค้นหา] 
1.2.7. เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข 
1.2.8. ปรากฎหน้าจอรับช าระ 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.)  
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ED-0019-61  

กรมสรรพสามิต            บริษัท โปรเฟสชั่นนลั คอมพิวเตอร์ จ ากัด  

ระบบรายได้ (INC) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 
ให้เจ้าหน้าที่ท าหนังสือถึง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อขอปลดล็อค สิ้นวันดังกล่าว เมื่อศูนย์ฯ
ด าเนินการปลดล็อคเรียบร้อยแล้ว Help Desk จะแจ้งกลับ
ให้พื้นที่/พื้นที่สาขา  ด าเนินการดังนี้ 
2.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้] 
2.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ] 
2.3. เลือกเมนู [งานสิ้นวัน] 
2.4. เลือกเมนู [ปิดบัญชีประจ าวัน] 
2.5. ระบุวันที่จัดเก็บรายได้แล้วกดปุ่ม [ตกลง] 
2.6. กดปุ่ม [ยกเลิกปิดสิ้นวัน] 
2.7. จากนั้นเข้าไปที่เมนู [รายได้] 
2.8. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ] 
2.9. เลือกเมนู [รับช าระ] 
2.10. เลือกเมนู [รับช าระภาษแีละรายได้อื่นๆ] 
2.11. ค้นหาตามเง่ือนไข โดยระบวุันที่จัดเก็บรายได้ 

จากนั้นกดปุ่ม [ค้นหา] 
2.12. เมื่อพบรายการที่ต้องการให้เลือกรายการ 
2.13. ปรากฎหน้าจอรับช าระ ให้คลิกที่ช่อง [พื้นที่เจ้าของ

เงิน] 
2.14. ลบรหัสพื้นที่เจ้าของเงินที่ผิดออก 
2.15. กดปุ่ม […] เพื่อเลือกพื้นที่เจ้าของเงินให้ถูกต้อง 
2.16. กดปุ่ม [ตกลง] 
2.17. กดปุ่ม [บันทึก] 

***เสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไขพื้นที่เจ้าของเงิน*** 
15/INC 15) ขอแก้ไขรหัส

รายได้ เนื่องจากระบุ
รหัสรายได้ผิด ต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 
 

ขอแก้ไขรหัสรายได้ เนื่องจากระบุรหัส
รายได้ผิด ต้องด าเนินการอย่างไร 
 

การแก้ไขแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
1. กรณีที่ยังไม่ปิดบัญชีสิ้นวัน หรือปิดบญัชสีิ้นวันแล้วแตย่ังไม่
เกินเวลา 24.00 น. ให้ด าเนินการดังนี ้

1.1. ถ้าปิดบัญชีสิ้นวันไปแลว้ ให้ท าการยกเลิกการปิด
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 [ปิดบัญชีประจ าวัน] 
1.1.5. ระบุวันที่จัดเก็บรายได้ แลว้กดปุ่ม [ตกลง] 
1.1.6. กดปุ่ม [ยกเลิกปิดสิ้นวัน] 

1.2. ที่หน้าจอ “รับช าระภาษแีละรายได้อื่น ๆ” มีวิธกีาร
แก้ไขข้อมูลดังนี้ 

1.2.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้] 
1.2.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ] 
1.2.3. เลือกเมนู [รับช าระ] 
1.2.4. เลือกเมนู [รับช าระภาษแีละรายได้อื่นๆ] 
1.2.5. คลิกลิงค์ “รับช าระภาษีและรายได้อื่นๆ” 
1.2.6. ค้นหารายการข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 
1.2.7. คลิกเลือกรายการที่ได้จากการค้นหา 
1.2.8. แก้ไข [รหัสรายได้] ให้ถูกต้อง 
1.2.9. กดปุ่ม [ตกลง] 
1.2.10. กดปุ่ม [บันทึก] 
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ระบบรายได้ (INC) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 
หมายเหต ุ
ถ้าหากวันที่จัดเกบ็รายได้เป็นวันที่ปจัจบุัน ระบบจะสามารถท า
การพิมพ์ใบเสร็จเสียได้ โดยมีวธิีการดังนี้ 

1. คลิกที่ช่อง [ใบเสร็จเสีย] 
2. กดปุ่ม [พิมพ์ใบเสร็จเสีย] เพื่อพิมพ์ใบเสร็จเสียใหม่อีก

ครั้ง 
3. หากวันที่จัดเก็บรายได้ไม่ใช่วันที่ปัจจุบันระบบจะไม่

สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ 
2. กรณีปิดสิ้นวันและข้ามวันไปแล้ว (เลยเวลา 24.00 น.) ให้
เจ้าหน้าที่ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อขอปลดล็อคสิ้นวัน เมื่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการ
ปลดล็อคเรียบร้อยแล้ว Help Desk จะติดต่อกลับ แลว้ให้พื้นที/่
พื้นที่สาขา ด าเนินการดังนี ้

2.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้] 
2.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ] 
2.3. เลือกเมนู [รับช าระ] 
2.4. เลือกเมนู [รับช าระภาษแีละรายได้อื่นๆ] 
2.5. กดเลือก [รับช าระภาษีและรายได้อื่นๆ] 
2.6. ค้นหารายการข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 
2.7. กดเลือกรายการที่ค้นหา 
2.8. แก้ไข [รหัสรายได้] ให้ถูกต้อง 
2.9. กดปุ่ม [ตกลง] 
2.10. กดปุ่ม [บันทึก] 

***เสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไขรหัสรายได*้** 
16/INC 16) ขอยกเลิกใบ

น าฝากบัญชพีัก
หน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 

 

ขอยกเลิกใบน าฝากบัญชีพักหน่วยงาน
จะต้องด าเนินการอย่างไร 
 

ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ไปที่เมนู [รายได้]  
2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ] 
3. เลือกเมนู [บัญชีพกัฯและบัญชีน าส่งคลัง] 
4. เลือกเมนู [บัญชีพกั] 
5. เลือกเมนู [บันทึก / สร้าง / พิมพ์ใบน าฝากบัญชีพกัหน่วยงาน] 
6. ระบุวันที่จัดเก็บ กดปุ่ม [ค้นหา] 
7. กดปุ่ม [ลบรายการ] 
***เสร็จสิ้นขั้นตอนการยกเลิกใบน าฝากบัญชีพักหนว่ยงาน*** 

17/INC 17) การแก้ไขการ
บันทึกรายได้หลังปิด
บัญชีสิ้นวันให้เป็น
รายได้ตามวันที่รับ
ช าระจริงต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 

การแก้ไขการบันทึกรายได้หลังปิดบัญชสีิ้น
วันให้เป็นรายได้ตามวันที่รับช าระจริงตอ้ง
ด าเนินการอยา่งไร 
 

ปรับปรุงข้อมูลได้เฉพาะกรณียังไม่เกินเวลา 24.00 น. หากเกิน 
24.00 น. จะไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ 
ด าเนินการดังนี้ 
1. เข้าระบบรายได้     

1.1. ให้ท าการยกเลิกการปิดบัญชีสิ้นวันดังนี้  
1.1.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้] 
1.1.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]  
1.1.3. เลือกเมนู [งานสิ้นวัน]     
1.1.4. เลือกเมนู [ปิดบัญชีประจ าวัน] 
1.1.5. ระบุ วันที่จัดเกบ็รายได้ กดปุ่ม [ตกลง] 
1.1.6. กดปุ่ม [ยกเลิกปิดสิ้นวัน]  

1.2. ลบรายการค่าใบอนุญาตที่ต้องการแก้ไขดังนี้ 
1.2.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้] 
1.2.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]  
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ระบบรายได้ (INC) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 
1.2.3. เลือกเมนู [รับช าระ] 
1.2.4. เลือกเมนู [รับช าระภาษแีละรายได้อื่น ๆ] 
1.2.5. ค้นหาตามเง่ือนไข ระบุวันทีจ่ัดเก็บรายได้เป็น

วันท าการถัดไป 
1.2.6. กดปุ่ม [ค้นหา]  
1.2.7. เมื่อพบรายการค่าใบอนุญาตที่ต้องการให้

เลือกรายการ  
1.2.8. ระบบจะแสดงการรับช าระรายการภาษ ี 
1.2.9. กดปุ่ม [ลบรายการ]  

2.  เข้าระบบใบอนญุาต  
2.1. ยกเลิกการน าส่งเงินค่าใบอนุญาตดังนี้ 

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 [ยกเลิกขอ้มูลน าส่งรายได]้ 
2.1.7. ระบุ สาเหตุของการยกเลิก 
2.1.8. กดปุ่ม [ตกลง] 

2.2. น าส่งข้อมูลค่าใบอนุญาตไปยังระบบรายได้ 
2.2.1. กดปุ่ม [น าส่งข้อมูลรายได้ใบอนุญา 

(ระบบงานใหม่)] 
2.2.2. กดปุ่ม [ยืนยันน าส่งข้อมูลรายได้ถูกตอ้ง

(ระบบงานใหม่)] 
3. ที่ระบบรายได ้

3.1. บันทึกรับรายการค่าใบอนุญาตดังนี้ 
3.1.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้] 
3.1.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]  
3.1.3. เลือกเมนู [รับช าระ] 
3.1.4. เลือกเมนู [รับช าระภาษแีละรายได้อื่นๆ] 
3.1.5. เลือกเมนู [ค่าใบอนุญาต] 
3.1.6. ระบุ วันที่ส่งเงิน กดปุ่ม [ค้นหา] 
3.1.7. เลือกรายการค่าใบอนุญาต กดปุ่ม [ตกลง] 
3.1.8. เลือกประเภทเงิน ระบุจ านวนเงิน กดปุม่ 

[บันทึก] 
3.2. ท าการปิดบัญชีสิ้นวัน  

3.2.1. เข้าไปที่เมนู [รายได้] 
3.2.2. เลือกเมนู [รายได้ในประเทศ]  
3.2.3. เลือกเมนู [งานสิ้นวัน]     
3.2.4. เลือกเมนู [ปิดบัญชีประจ าวัน] 
3.2.5. ระบุ วันที่จัดเกบ็รายได้ กดปุ่ม [ตกลง]  
3.2.6. ระบุ วันที่จัดเกบ็รายได้ กดปุ่ม [ประมวลผล] 

***ด าเนินการแก้ไขเสร็จเรยีบร้อย*** 
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ระบบรายได้ (INC) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 
18/INC 18) บันทึกเลขที่ 

Payin Slip ผิด 
(Payin Slip คือ ใบ
น าฝาก) จะแก้ไข
อย่างไร 
 

บันทึกเลขที่ Payin Slip ผิด (Payin Slip 
คือ ใบน าฝาก) จะแก้ไขอย่างไร 
 

วิธีการแก้ไขแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้ 
1. กรณียังไม่ได้ประมวลผลน าส่งรายได้ 

1.1. หน้าจอบันทกึเลขที่ Pay In Slip น าฝากคลัง ให้ 
บันทึกข้อมูล ดังนี ้

1.2. ระบุ วันที่ประมวลผลน าเงินฝากคลัง 
1.3. กดปุ่ม [ค้นหา] ให้เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบขอ้มูลวันที่

จัดเก็บรายได้และจ านวนเงินฝากคลังว่าถูกต้องหรือไม่ 
1.4. ระบุ “เลขที่อ้างอิงเมื่อน าเงินฝากคลัง” 
1.5. กดปุ่ม [บันทึก] 

2. กรณีประมวลผลน าส่งรายได้แล้ว แต่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลให้กับ
ส านักงานสรรพสามิตภาค   

2.1. ทีห่น้าจอ "ประมวลผลน าส่งรายได้" มวีธิีการยกเลิก
ข้อมูล ดังนี ้
2.1.1. ระบุ "วันที่น าเงินฝากคลัง" 
2.1.2. กดปุ่ม [ค้นหา] 
2.1.3. กดปุ่ม [ยืนยันประมวลผลน าส่งให้ภาค] 
2.1.4. กดปุ่ม [ยกเลิกการยืนยันการน าส่งข้อมลูให้

ภาค] 
2.2. ที่หน้าจอบันทกึเลขที่ Pay In Slip น าฝากคลังมี

วิธีการบันทึกขอ้มูล ดังนี้ 
2.2.1. ระบุ "วันทีป่ระมวลผลน าเงินฝากคลัง  
2.2.2. กดปุ่ม [ค้นหา] ให้เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบขอ้มูล

วันที่จัดเก็บรายได้และจ านวนเงินฝากคลังว่า
ถูกต้องหรือไม ่

2.2.3. ระบุ "เลขที่อ้างอิงเมื่อน าเงินฝากคลัง" ให้
ถูกต้อง 

2.2.4. กดปุ่ม [บันทึก] 
3. กรณีประมวลผลน าส่งรายได้และยืนยันข้อมูลให้กับส านกังาน

สรรพสามิตภาคแล้ว 
3.1. ถ้าส านักงานสรรพสามิตภาคยืนยันไปแล้วให้

เจ้าหน้าที่ท าหนังสือถึงส านักงานสรรพสามิตภาค เพือ่
ขอยกเลิกการยืนยันข้อมูลดังกลา่ว   

3.2. ที่หน้าจอ "ประมวลผลน าส่งรายได้" มวีธิีการยกเลิก
ข้อมูล ดังนี ้
3.2.1. ระบุ "วันที่น าเงินฝากคลัง" 
3.2.2. กดปุ่ม [ค้นหา] 
3.2.3. กดปุ่ม [ยืนยันประมวลผลน าส่งให้ภาค] 
3.2.4. กดปุ่ม  [ยกเลิกการยืนยันการน าส่งข้อมลูให้

ภาค] 
3.3. หน้าจอบันทกึเลขที่ Pay in Slip น าฝากคลังมีวิธี

บันทึกข้อมูล ดังนี ้
3.3.1. ระบุ "วันทีป่ระมวลผลน าเงินฝากคลัง  
3.3.2. กดปุ่ม [ค้นหา] ให้เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบขอ้มูล

วันที่จัดเก็บรายได้และจ านวนเงินฝากคลังว่า
ถูกต้องหรือไม ่

3.3.3. ระบุ “เลขที่อ้างอิงเมื่อน าเงินฝากคลัง” ให้
ถูกต้อง 
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ระบบรายได้ (INC) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 
3.3.4. กดปุ่ม [บันทึก]  

***เสร็จสิ้นการแก้ไขวันที่ประมวลผลน าเงินฝากคลัง*** 
19/INC 19) ปฏิทินใน

ระบบรายได้แสดง ปี 
พ.ศ. เป็นตัวเลข 3 
หลัก ซ่ึงไม่ถูกต้อง จะ
แก้ไขอยา่งไร 

 

ปฏิทินในระบบรายได้แสดง ปี พ.ศ. เปน็
ตัวเลข 3 หลัก ซ่ึงไม่ถูกต้อง จะแก้ไข
อย่างไร 
 

ให้แก้ไขตามขั้นตอนดังนี ้
1. คลิกเมนู [Tools] ของ Internet Explorer 11 
2. คลิกเมนู [Compatibility View Settings] 
3. ระบบจะแสดงหน้าจอ Compatibility View Settings  
4. ที่หัวข้อ Add this web site: ให้พิมพ์ excise.go.th 
5. คลิกปุ่ม [Add] 
6. คลิกปุ่ม [Close] 

***เสร็จสิ้นการตั้งค่าปฏิทินเรียบร้อย*** 
20/INC 20) รับช าระภาษี

ด้วยเงินสดอย่างเดียว
และน าส่งเงินเข้า
บัญชี EDC เรียบร้อย
แล้ว จะต้องบันทึก
รายการที่เมนู 
[บันทึก/สร้าง/พิมพ์
ใบน าฝากและบันทึก
เลขที่อ้างอิงพัก
หน่วยงาน] หรือไม่ 
อย่างไร 

รับช าระภาษีด้วยเงินสดอยา่งเดียวและ
น าส่งเงินเข้าบัญชี EDC เรียบร้อยแล้ว 
จะต้องบันทึกรายการที่เมนู [บันทึก/สร้าง/
พิมพ์ใบน าฝากและบันทกึเลขที่อ้างอิงพกั
หน่วยงาน] หรือไม่ อยา่งไร 
 

ต้องบันทึกรายการที่เมนู  [บันทึก/สร้าง/พิมพ์ใบน าฝากและ
บันทึกเลขที่อ้างอิงพักหน่วยงาน]  โดยน าเลขที่ใบน าฝากสีฟา้ของ
ธนาคารกรุงไทยมาบันทกึในช่อง เลขอ้างอิง 
 

21/INC 21) รหัส
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รับ
ช าระในระบบรายได้
มีรหัสภาษีเป็นอะไร 

รหัสภาษีมูลค่าเพิ่มที่รับช าระในระบบ
รายได้มีรหัสภาษีเป็นอะไร 
 

รหัสภาษี เป็นดังนี ้
      รหัสภาษ:ี 10200 ประเภทภาษ:ี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 

22/INC 22) รับช าระภาษี
ด้วย QR Code จาก
ผู้ประกอบการจะต้อง
เลือกประเภทเงินใน
ระบบรายได้เป็น 
ประเภทอะไร 

รับช าระภาษีด้วย QR Code จาก
ผู้ประกอบการจะต้องเลือกประเภทเงินใน
ระบบรายได้เป็น ประเภทอะไร 
 

เลือกประเภทเงินเป็น : บัตรเดบิต 
 

23/INC 23) สั่งพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินใน
ระบบรายได้ ระบบ
แจ้ง Script Error 
“An error has 
occurred in the 
script on this 
page” และระบบไม่
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
จะแก้ไขอย่างไร 
 

สั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินในระบบรายได้ 
ระบบแจ้ง Script Error “An error has 
occurred in the script on this page” 
และระบบไม่พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จะแก้ไข
อย่างไร 
 

1. แก้ไขตามขั้นตอนดังนี ้
2. เข้าระบบงานสารสนเทศหลัก 

http://web.excise.go.th/EDINTRAWeb 
3. คลิกเมนู [รายได]้ 
4. คลิกเมนู [รายได้ในประเทศ] 
5. คลิกเมนู [รับช าระ] 
6. คลิกเมนู [การติดตั้ง Printer ส าหรับพิมพ์ใบเสร็จ/พิมพ์บน

แบบ/พิมพ์ใบน าฝาก] 
7. ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน  

“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 

http://web.excise.go.th/EDINTRAWeb
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ระบบรายได้ (INC) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 
11. ระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ระบุเครื่องพิมพ์ตามที่ใช้งานจริง

ดังนี้ 
11.1. Printer ส าหรับพิมพ์ใบเสร็จ: [คลิกเลือก

เครื่องพิมพ์] 
11.2. Printer ส าหรับพิมพ์แบบ: [คลิกเลือกชื่อ

เครื่องพิมพ์] 
11.3. Printer ส าหรับพิมพ์ใบน าฝาก: [คลิกเลือกชื่อ

เครื่องพิมพ์] 
11.4. คลิกปุ่ม [บันทึก] 
***ตั้งค่าเครือ่งพิมพ์ให้ระบบรายได้เสร็จสมบูรณ์ *** 

24/INC 24) หาก
ผู้ประกอบการไม่มี
บัตรอิเล็กทรอนิกส ์
ประเภทใด ๆ เลย แต่
ต้องการมาช าระภาษี
สรรพสามิต 
ผู้ประกอบการจะต้อง
จัดหาบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ ได้
ด้วยวธิีการใด จาก
หน่วยงานใด 

หากผู้ประกอบการไม่มีบัตรอิเล็กทรอนกิส์ 
ประเภทใด ๆ เลย แต่ต้องการมาช าระ
ภาษีสรรพสามิต ผูป้ระกอบการจะต้อง
จัดหาบัตรอิเล็กทรอนกิส์ ได้ด้วยวิธกีารใด 
จากหนว่ยงานใด 
 

ติดต่อ ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารพาณิชย์ ทุกแห่งเพื่อชื้อบัตร
เงินสด (Cash Card) พร้อมเติมเงินในบัตรตามจ านวนเงินที่
ต้องการช าระภาษี แล้วน าบัตรเงินสดดังกล่าวมาช าระภาษีที่
ส านักงานสรรพสามิตได้ทุกแห่งทั่วประเทศ 

 

25/INC 25) ตรวจสอบ
รายละเอียดของ
สินค้าตามเลขที่ใบขน
สินค้ามีขั้นตอน
อย่างไร 
 

ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าตามเลขที่
ใบขนสินค้ามีขั้นตอนอยา่งไร 
 

มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกเมนู [รายได]้ 
2. คลิกเมนู [รายได้จากการน าเข้า] 
3. คลิกเมนู [ข้อมูลใบขนสินค้า IT Center] 
4. คลิกเมนู [แสดงใบขนสินค้าประจ าวัน (IT Center)] 
5. ระบุเลขที่ใบขนสินค้าในช่อง [เลขที่ใบขนสินค้า] 
6. คลิกปุ่ม [ค้นหา] 
7. ระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้จากการค้นหาดังนี้ 

7.1. เลขที่ใบขนสินค้า 
7.2. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
7.3. ชื่อบริษัท 
7.4. วันที่น าเข้า 
7.5. วันที่ช าระภาษีอากร 
7.6. ภาษีสรรพสามิต (บาท) 
7.7. ท่าเรือที่น าเข้า 
7.8. สถานที่ตรวจปล่อย 

หมายเหต:ุ  
เจ้าหน้าที่สามารถคลิกที่เลขที่ใบขนสินค้าเพื่อแสดงรายละเอียด
ของใบขนสินค้า 
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ระบบทะเบียนสรรพสามติ (REG) 
จ านวน 19 ข้อ 
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ระบบทะเบียนสรรพสามิต (REG) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 

1/REG 1) การขอเพิ่มรายชื่อผู้
มีอ านาจอนุมัติใน
ระบบงานทะเบียน
สรรพสามิต กรณี 
"รักษาราชการแทน" 
ต้องด าเนินการอยา่งไร 

การขอเพิ่มรายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติใน
ระบบงานทะเบียนสรรพสามิต กรณี 
"รักษาราชการแทน" ต้องด าเนินการ
อย่างไร 

ขอเพิ่มรายชื่อผู้มอี านาจอนุมัติในระบบงาน
ทะเบียนสรรพสามิต  ให้เจ้าหนา้ที่พื้นที่
ด าเนินการ  ดังนี ้
1. Download แบบฟอร์ม “แบบค าขอสิทธิ 

และขอยกเลิก ผู้ใช้ ระบบสารสนเทศ” 
  (SSO 001-1) ที่URL :  

http://helpdesk.excise.go.th   
2. กรอกรายละเอียดเอกสาร SSO 001-1 และ
ให้หัวหนา้หน่วยงานลงนามอนุมัติ  
3. Scan แบบฟอร์มตามขอ้ 2 ส่งไปที่ e-mail: 

it-clinic@excise.go.th และ 
helpdesk@excise.go.th 

4. เมื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
ได้รับเอกสารแล้วจะด าเนินการเพิ่ม  
  รายชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติในระบบทะเบยีน

สรรพสามิตให้  หากเรียบร้อยแล้ว 
  เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
จะแจ้ง helpdesk เพื่อติดต่อแจ้งผลให้  

  เจ้าหน้าที่พื้นที่ทราบต่อไป 
2/REG 2) ทดสอบการอา่น

ข้อมูลบัตรประชาชน
ในระบบงานทะเบียน 
(ระบบทดสอบ) ได้
อย่างไร 

ทดสอบการอา่นข้อมูลบัตรประชาชนใน
ระบบงานทะเบียน (ระบบทดสอบ) ได้
อย่างไร 

ทดสอบการอา่นข้อมูลบัตรประชาชนจาก
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 พิมพ ์
5. คลิกเมนู 8.แบบรับรองข้อมูลจากบัตร

ประชาชน 
6. เสียบบัตรประชาชนเข้ากับเครื่องอ่านบตัร

สมาร์ทการ์ด 
7. คลิกปุ่ม อ่านขอ้มูลจากสมาร์ทการ์ด 
8. ระบบจะแสดงข้อมูลที่อา่นได้จากบัตร

ประชาชน โดยแสดงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
8.1. เลขประจ าตัวประชาชน 
8.2. ชื่อตัวและชื่อสกุล 
8.3. Name 
8.4. Last name 
8.5. เกิดวันที่ 
8.6. ที่อยู ่
8.7. วันออกบัตร 
8.8. วันบัตรหมดอาย ุ
8.9. รูปภาพหนา้บัตร 

http://helpdesk.excise.go.th/
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3/REG 3) ทดสอบการพิมพ์
แบบรับรองข้อมูลจาก
บัตรประชาชน (ระบบ
ทดสอบ) ได้อย่างไร 

ทดสอบการพิมพแ์บบรับรองข้อมูลจาก
บัตรประชาชน (ระบบทดสอบ) ได้อยา่งไร 

ทดสอบการพิมพแ์บบรับรองข้อมูลจากบัตร
ประชาชน มีขั้นตอนดังนี ้
1. Logon เข้าระบบงานทะเบยีน (UAT) 

     เข้าระบบงานทดสอบ 
http://webtest.excise.go.th/EDOLDAPP 
2. คลิกเมนู ทะเบียนสรรพสามิต 
3. คลิกเมนู พรบ.2560 
4. คลิกเมนู พิมพ ์
5. คลิกเมนู 8.แบบรับรองข้อมูลจากบัตร

ประชาชน 
6. เสียบบัตรประชาชนเข้ากับเครื่องอ่านบตัร

สมาร์ทการ์ด 
7. คลิกปุ่ม อ่านขอ้มูลจากสมาร์ทการ์ด 
8. ระบบจะแสดงข้อมูลที่อา่นได้จากบัตร

ประชาชน โดยแสดงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
8.1. เลขประจ าตัวประชาชน 
8.2. ชื่อตัวและชื่อสกุล 
8.3. Name 
8.4. Last name 
8.5. เกิดวันที่ 
8.6. ที่อยู ่
8.7. วันออกบัตร 
8.8. วันบัตรหมดอาย ุ
8.9. รูปภาพหนา้บัตร 

9. คลิกปุ่ม พิมพ์ส าเนา 
10. คลิกปุ่ม Open 
11. ระบบจะแสดงแบบรับรองข้อมูลจากบัตร

ประชาชน 
12. สามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได ้

4/REG 4) น าสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร ส าหรับ
สินค้าที่ติดตัวเข้ามา 
หรือน าสินค้าเข้ามา
เพื่อเป็นตัวอยา่งสินค้า 
หรือน าสินค้าเข้ามา
โดยมิใช่เพื่อการค้า 
จะต้องจดทะเบียน
สรรพสามิต หรือไม่ 

น าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจกัร ส าหรับ
สินค้าที่ติดตัวเข้ามา หรือน าสินค้าเข้ามา
เพื่อเป็นตัวอยา่งสินค้า หรือน าสินค้าเข้า
มาโดยมิใช่เพื่อการค้า จะต้องจดทะเบยีน
สรรพสามิต หรือไม่ 

ไม่ต้องจดทะเบียนสรรพสามิต เนื่องจากได้รับ
การผ่อนผัน ตามประกาศกรมสรรพสามิต ลง
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เร่ือง “หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข ผ่อนผันการแจ้งราคาขาย
ปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลกี
แนะน าการจดทะเบียนสรรพสามิต และการ
จัดท าบัญชีรับจา่ยสินค้าที่น าเขา้มาใน
ราชอาณาจกัร ส าหรับสินค้าที่น าติดตัวเข้ามา 
หรือน าสินค้ามาเพื่อเป็นตวัอย่างสินค้า หรือ
น าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า” 
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5/REG 5) ผู้ประกอบการที่จด
ทะเบียนสรรพสามิตไว้
แล้ว ต่อมามีการ
เปลีย่นแปลงสภาพ
กิจการ จาก บริษัท 
จ ากัด เป็น บริษัท 
จ ากัด (มหาชน) 
จะต้องจดทะเบียน
สรรพสามิตใหม่ให้
ผู้ประกอบการหรือไม ่

ผู้ประกอบการที่จดทะเบยีนสรรพสามิตไว้
แล้ว ต่อมามีการเปลีย่นแปลงสภาพกิจการ 
จาก บริษัท จ ากัด เป็น บริษัท จ ากัด 
(มหาชน) จะต้องจดทะเบียนสรรพสามติ
ใหม่ให้ผู้ประกอบการหรือไม ่

ให้ด าเนินการดังนี้ 
1) จดทะเบียนสรรพสามิตใหม่ให้

ผู้ประกอบการ 
2) แจ้งเลขทะเบียนสรรพสามิตเก่าและเลข

ทะเบียนสรรพสามิตใหม่ ให้ผู้ดูแลระบบงาน
ทะเบียนสรรพสามิต เพื่อเช่ือมโยงข้อมลู
ผูป้ระกอบการจากเลขทะเบียนสรรพสามิต
เก่าไปยังเลขทะเบียนสรรพสามิตใหม่ 

6/REG 6) ผู้น าเข้าที่ได้จด
ทะเบียนสรรพสามิตไว้
เรียบร้อยแล้ว ต่อมา
ต้องการเพิ่ม ประเภท
สินค้า จะต้องแจ้งเพิ่ม
ประเภทสินค้าเพิ่มเติม
หรือไม่ 

ผู้น าเข้าที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้
เรียบร้อยแล้ว ต่อมาตอ้งการเพิ่ม ประเภท
สินค้า จะต้องแจ้งเพิ่มประเภทสินค้า
เพิ่มเติมหรือไม่ 

จะต้องแจ้งเพิ่มประเภทสินค้า เพิ่มเติม ณ 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตที่สถาน
ประกอบการต้ังอยู่ หรือแจ้งผ่าน ระบบ 
Online ได้ที่ www.excise.go.th 
 

7/REG 7) การติดตั้งโปรแกรม
เพื่อพิมพ์ส าเนาบัตร
ประชาชน ใน
ระบบงานสารสนเทศ
หลัก จะต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 

การติดตั้งโปรแกรมเพื่อพิมพ์ส าเนาบัตร
ประชาชน ในระบบงานสารสนเทศหลัก 
จะต้องด าเนินการอย่างไร 

การติดตั้งโปรแกรมเพื่อพิมพ์ส าเนาบัตร
ประชาชน ให้ด าเนินการดังนี้ 

1) Download โปรแกรม เพื่อติดต้ังจาก 
http://helpdesk.excise.go.th  

2) เลือกเมนู ดาวนโ์หลด >> คู่มือ >> 
ระบบทะเบียนสรรพสามิต >> 
โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน 

3) บันทึกไฟล์ที่ได้จาการ Download ไป
ที่ Drive c:\ แล้ว Unzip file  จะได ้
Folder : SmartCard  

4) เปิด Folder: SmartCard ใน Driver 
c: ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

5) เปิด Folder: jre  
6) คลิกขวาที่ไฟล์ jre-8u181-windows-

x32 ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ติดต้ัง Windows 32 bit หรือ คลิก
ขวาที่ไฟล์ jre-8u181-windows-x64 
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง 
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 

http://helpdesk.excise.go.th/
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12) รีสตาทส์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
***การติดตั้งโปรแกรมเพื่อพิมพ์ส าเนาบตัร
ประจ าตัวประชาชนเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้
งาน*** 

8/REG 8) การพิมพ์ส าเนา
บัตรประจ าตัว
ประชาชนในระบบงาน
สารสนเทศหลักมี
ขั้นตอนการด าเนินการ
อย่างไร 

การพิมพ์ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนใน
ระบบงานสารสนเทศหลักมีขั้นตอนการ
ด าเนินการอยา่งไร 

ให้ด าเนินการดังนี้ 

1) เข้าระบบงานสารสนเทศหลักด้วย URL: 
http://web.excise.go.th/EDINTRAWeb 

2) Logon ด้วย User name และ Password 
ของผู้ใช้งานที่ได้สิทธิ์ในการใช้งานระบบงาน
พิมพ์ส าเนา 

3) คลิกเมนู [พิมพ์ส าเนา] 
4) แล้วคลิกเมนู [พิมพ]์ 
5) แล้วคลิกเมนู [แบบรับรองข้อมูลจากบัตร

ประจ าตัวประชาชน] 
6) คลิกปุ่ม [อ่านข้อมูลจากสมาร์ทการ์ด] 
7) ระบบจะอา่นข้อมูลจากบัตรประจ าตวั

ประชาชนโดยมีรายละเอยีดข้อมูลที่ได้จาก
บัตรประจ าตัวประชาชนดังนี้ 
o เลขประจ าตัวประชาชน 
o ชื่อตัวและชื่อสกุล 
o Name 
o Last name 
o เกิดวันที่ 
o ที่อยู ่
o วันออกบัตร 
o วันบัตรหมดอาย ุ
o รูปใบหน้า 

8) คลิกปุ่ม [พิมพ์ส าเนา]   ระบบจะแสดง
ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนเป็นไฟล ์
PDF เจ้าหน้าที่สามารถสั่งพิมพอ์อก
เครื่องพิมพ์เพื่อให้ผู้ประกอบการลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องและน าไปใช้
ประกอบการท าธุรกรรมกับกรมสรรพสามิต
ต่อไป 

***เสร็จสิ้นขั้นตอนการพิมพ์ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน*** 

9/REG 9) การพิมพ์แบบ
รับรองข้อมูลส าเนา
ทะเบียนบ้าน มี
ขั้นตอนอยา่งไร 

การพิมพ์แบบรับรองข้อมูลส าเนาทะเบยีน
บ้าน มีขั้นตอนอยา่งไร 

ให้ด าเนินการดังนี้ 

o เปิดโปรแกรม [EDMOI 1.4] หรือ [EDMOI 
1.4.1] 

o น าบัตรประชาชนเจ้าหน้าที่เสียบเขา้เครื่องอ่าน
บัตร 

o คลิกปุ่ม [ [1] อ่านบัตร] ระบบจะอา่นเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชนจากบัตรประชาชน และ
น ามาใส่ในช่อง [เลขบัตรประชาชน(13)]  

o คลิกปุ่ม [ [2] ตรวจสอบขอ้มูล จนท.] 

http://web.excise.go.th/EDINTRAWeb
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o ระบบจแสดงหน้าจอ ให้เจา้หน้าที่ใส่ PIN 4 
หลัก แลว้คลิกปุ่ม[OK] 

o ระบบจะตรวจสอบ PIN 4 หลัก หาก PIN 
ถูกต้อง ระบบจะมีหนา้จอแสดง ค าว่า [คุณมี
สิทธเข้าใช้งานระบบ] 

o น าบัตรประจ าตวัประชาชนของ ผู้ประกอบการ
เสียบเข้าเครื่องอ่านบัตรประชาชน 

o กดปุ่ม [ [3] อ่านบัตร] 

o กดป่ม  [ [4] ตรวจสอบข้อมูล] 

o ระบบจะน าเลขบัตรประจ าตวัประชาชนไป
ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง และน า
ข้อมูลที่ได้มาแสดงดังนี้ 

o ข้อมูลบุคคล ประกอบดว้ย 

 ค าน าหน้า 

 ชื่อ 

 นามสกุล 

 เพศ 

 วันเดือนปีเกิด 

 เช้ือชาติ 

 สถานะภาพเจ้าบ้าน 

 สถานะภาพบุคคล 

 วันที่ย้ายเข้า 

 ชื่อตัว-สกุล 

o ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ 
ประกอบดว้ย 

 บ้านเลขที่ 

 ประเภท 

 ถนน 

 ต าบล/แขวง 

 อ าเภอ/เขต 

 จังหวัด 

 รหัสทะเบียน 

 ส่วนการปกครอง 

o แสดงภาพใบหนา้บัตรประชาชน 

หลังจากระบบงาน EDMOI ตรวจสอบและ
แสดงข้อมูลเรียบร้อยแลว้ ให้ เจา้หนา้ทีเ่ปิด
ระบบงานสารสนเทศหลักเพื่อพิมพ์ส าเนา
ทะเบียนบ้านต่อไป 
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o คลิกเมนู พิมพ์ส าเนา 

o แล้วคลิกเมนู พิมพ ์

o แล้วคลิกเมนู แบบรับรองข้อมูลส าเนา
ทะเบียนบ้าน 

o คลิกปุ่ม อ่านบัตร ระบบจะอ่านเลข
บัตรประชาชนมาใสในช่องเลข
ประจ าตัวประชาชน 

o คลิกปุ่ม เช่ือมโยงข้อมูลส าเนา
ทะเบียนบ้าน ระบบจะแสดงส าเนา
ข้อมูลทะเบียนบา้นให้บนหนา้จอ 

o คลิกปุ่ม พิมพ์ส าเนา เพื่อสั่งพิมพอ์อก
ทางเครื่องพิมพ์ 

*** เสร็จสิ้นการพิมพ์ส าเนาขอ้มูล
ทะเบียนบ้าน*** 

10/REG 10) การจดทะเบียน
ผู้ประกอบการผลิตสุรา
ชุมชน กรณี
ผูป้ระกอบการเป็น
วิสาหกจิชุมชน/กลุ่ม
เกษตรกร/สหกรณ์  
ชื่อและเลขประจ าตัว
ประชาชนของผู้จด
ทะเบียน ให้ระบขุ้อมูล
ใด 

การจดทะเบียนผูป้ระกอบการผลิตสุรา
ชุมชน กรณีผู้ประกอบการเป็นวิสาหกจิ
ชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์  ชือ่และ
เลขประจ าตัวประชาชนของผู้จดทะเบยีน 
ให้ระบุข้อมูลใด 

ให้ระบุชื่อและเลขประจ าตัวประชาชนของ
ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตท าสุรา 

11/REG 11) ผู้ประกอบการ
สามารถขอรับใบแทน
ใบทะเบียนสรรพสามิต
ได้เนื่องจากสาเหตุใด 

ผู้ประกอบการสามารถขอรับใบแทนใบ
ทะเบียนสรรพสามิตได้เนื่องจากสาเหตุใด 

เนื่องจากสาเหตุดังนี้ 
1) ใบทะเบียนสรรพสามิตช ารุดใน
สาระส าคัญ 
2) ใบทะเบียนสรรพสามิตสูญหาย 

12/REG 12) การขอรับใบแทน
ใบทะเบียนสรรพสามิต 
ต้องยื่นเอกสาร
อะไรบ้างประกอบการ
ด าเนินการ 

การขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามติ 
ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างประกอบการ
ด าเนินการ 

เอกสารประกอบการด าเนินการมีดังนี้ 
1) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ทีอ่อก

ให้ไม่เกิน 6 เดือน) หรือบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือบัตรประจ าตวัผู้เสียภาษี
อากรของผู้ยื่นขอ 

2) หนังสือมอบอ านาจ และบัตรประจ าตัว
ประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ
อ านาจ 

3) ทะเบียนบ้าน แผนที่ตั้งของโรง
อุตสาหกรรม/สถานบริการ/สถาน
ประกอบการน าเข้า 

4) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของสถานที่ที่
ของจดทะเบียนสรรพสามิตหรือหนังสือ
ยินยอมให้ใช้สถานที ่

5) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถา้มี) 
6) ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานของ

กระทรวงอุตสาหกรรม (ส าหรับสินค้า
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รถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ประกอบจาก
ชิ้นส่วนใช้แล้ว) 

7) ใบทะเบียนสรรพสามิต(กรณีเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลหรือทะเบียนช ารุดในสาระส าคัญ) 

8) หลักฐานการแจ้งความที่เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ออกให้ (กรณีใบทะเบียนสรรพสามิตสูญ
หาย) 

9) บัญชีรายละเอยีดวัตถุดิบ สินค้าระหว่าง
ผลิต สินค้าส าเร็จรูปและบัญชีรายการ
ค้างช าระภาษ ี(กรณีย้ายหรือโอนหรือเลิก
กิจการ) 

10) บัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับโอน 
13/REG 13) ผู้ประกอบการที่ไม่

มีเลขผู้เสียภาษี คือ
บุคคลใดบ้าง 

ผู้ประกอบการที่ไม่มีเลขผู้เสียภาษ ีคือ
บุคคลใดบ้าง 

คือ สหกรณ์ หรือบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หรือ
กลุ่มเกษตรกร 

 
14/REG 14) การจดทะเบียน

สรรพสามิต กรณีไม่มี
เลขผู้เสียภาษีอากร มี
ขั้นตอนในการ
ด าเนินการอยา่งไร 

การจดทะเบียนสรรพสามิต กรณีไม่มีเลขผู้
เสียภาษีอากร มขีั้นตอนในการด าเนินการ
อย่างไร 

ให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
1) ผู้ประกอบอุตสาหรรม/ผู้น าเข้า ยื่นแบบ ภส.

01-01 ณ ส านักงานสรรพสามิต พรอ้ม
เอกสารประกอบดังนี้  

1.1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ที่
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) หรือบัตร
ประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
ประจ าตัวผู้เสียภาษอีากรของผู้ยื่นขอ 

1.2. หนังสือมอบอ านาจ และบัตร
ประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอ านาจ 

1.3. ทะเบียนบ้าน แผนที่ตั้งของโรง
อุตสาหกรรม/สถานบริการ/สถาน
ประกอบการน าเข้า 

1.4. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของสถานที่
ที่ของจดทะเบียนสรรพสามิตหรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที ่

1.5. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถา้มี) 
1.6. ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน

ของกระทรวงอุตสาหกรรม (ส าหรับ
สินค้ารถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่
ประกอบจากชิ้นสว่นใช้แล้ว) 

1.7. ใบทะเบียนสรรพสามิต (กรณี
เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือทะเบยีน
ช ารุดในสาระส าคัญ) 

1.8. หลักฐานการแจ้งความที่เจ้าหน้าที่
ต ารวจออกให้ (กรณีใบทะเบียน
สรรพสามิตสูญหาย) 

1.9. บัญชีรายละเอยีดวัตถุดิบ สินค้า
ระหว่างผลิต สินค้าส าเร็จรูปและ
บัญชีรายการค้างช าระภาษี (กรณี
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ย้ายหรือโอนหรือเลิกกิจการ) 
1.10. บัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับโอน 

2. เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพจิารณาแบบค าขอ 
โดย 

2.1. ตรวจสอบความถูกต้องและความ
ครบถ้วนของข้อมูล 
2.2. ออกเลขที/่วันที่ทะเบียนรับ 

3. เจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูลเข้าสู่ระบบทะเบยีน  
โดย 

3.1. ระบบจะ Gen เลขผู้เสียภาษีให้
อัตโนมัติ 
3.2. ระบุข้อมูลและรายละเอยีดต่าง ๆ 
ตามหน้าแบบให้ถูกตอ้ง ครบถ้วน 
3.3. อนุมัติแบบค าขอ 
3.4. พิมพ์แบบค าขอ ภส.01-01 
3.5. พิมพ์ใบทะเบียนสรรพสามิต 

4. น าส่งใบทะเบียนสรรพสามิตให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า ในล าดับต่อไป 
***จดทะเบียนสรรพสามิต กรณีไม่มีเลขผู้
เสียภาษีอากร เสร็จสมบูรณ์ *** 

15/REG 15) โครงสร้างเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษ ี
กรณีขอจดทะเบียน
สรรพสามิต โดยไม่มี
เลขผู้เสียภาษี มี
โครงสร้างอย่างไร 

โครงสร้างเลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ีกรณีขอ
จดทะเบียนสรรพสามิต โดยไม่มีเลขผู้เสีย
ภาษี มโีครงสร้างอย่างไร 

โครงสร้างประกอบด้วย 
9999           XXXXXX                    XXX 
(4หลัก)     รหัสพื้นที่สรรพสามิต      Running 
                  (6หลัก)                    (3หลัก) 

16/REG 16) ผู้ประกอบการที่จด
ทะเบียนสรรพสามิตไว้
เรียบร้อยแล้ว ต่อมามี
การย้ายสถาน
ประกอบการ จะต้อง
แจ้งจดทะเบียน
สรรพสามิตใหม่หรือไม่ 

ผู้ประกอบการที่จดทะเบยีนสรรพสามิตไว้
เรียบร้อยแล้ว ต่อมามกีารย้ายสถาน
ประกอบการ จะต้องแจ้งจดทะเบยีน
สรรพสามิตใหม่หรือไม่ 

ต้องแจ้งจดทะเบียนสรรพสามิตใหม่ ณ ที่ท า
การสรรพสามิตพื้นที/่พื้นที่สาขา ที่สถาน
ประกอบการต้ังอยู ่

17/REG 17) การตรวจสอบ
ทะเบียนสรรพสามิต
ของผู้ประกอบการที่มี
หลายโรงอุตสาหกรรม 
มีขั้นตอนอยา่งไร 

การตรวจสอบทะเบียนสรรพสามิตของ
ผู้ประกอบการที่มีหลายโรงอุตสาหกรรม มี
ขั้นตอนอยา่งไร 

มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกเมนู [ทะเบียนสรรพสามิต] 
2. คลิกเมนู [จดทะเบียนสรรพสามิต พ.ร.บ.

2560] 
3. คลิกเมนู [รายงาน] 
4. คลิกเมนู [10.รายงานทะเบียน

สรรพสามิตผู้ประกอบการที่มีหลายโรง
อุตสาหกรรม] 

5. ระบุเง่ือนไขการออกรายงานดังนี้ 
5.1. ส านักงานสรรพสามิตภาค 
5.2. ส านักงานสรรพสามิตพื้นที ่
5.3. ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
5.4. จดทะเบียนวันที ่
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5.5. ถึงวันที่ 
5.6. ประเภทสินค้า 
5.7. ผู้ประกอบการ 
5.8. คลิกปุ่ม [รายงาน] 
5.9. ระบบจะแสดงรายงานเป็นไฟล ์pdf 

ซ่ึงประกอบด้วยขอ้มูลดังนี้  
5.9.1. ชื่อ-สกุล ผู้ประกอบการ 
5.9.2. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
5.9.3. ที่อยู ่
5.9.4. จ านวนโรงอุตสาหกรรม 

(รายการ) 
5.9.5. และแสดงข้อมูลโรง

อุตสาหกรรมดังนี้ 
5.9.5.1. ล าดับที่ 
5.9.5.2. เลขทะเบียน
สรรพสามิต 
5.9.5.3. ชื่อและที่อยู่สถาน
ประกอบการ 
5.9.5.4. หมายเหต ุ

***เจ้าหนา้ที่สามารถสั่งพิมพ์รายงานออก
เครื่องพิมพ์ได้ 

18/REG 18)  เจ้าหน้าที่
สรรพสามิตจะสรุป
จ านวนผู้ขอจดทะเบียน
สรรพสามิตทั้งหมดใน
พื้นที่รับผิดชอบของ
ตนเองได้อย่างไร 

เจ้าหน้าที่สรรพสามิตจะสรุปจ านวนผู้ขอ
จดทะเบียนสรรพสามิตทั้งหมดในพื้นที่
รับผิดชอบของตนเองได้อย่างไร 

มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกเมนู [ทะเบียนสรรพสามิต] 
2. คลิกเมนู [จดทะเบียนสรรพสามิต พ.ร.บ.
2560] 
3. คลิกเมนู [รายงาน] 
4. คลิกเมนู [8.รายงานสรุปจ านวนผู้ขอจด
ทะเบียน] 
5. ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน ดังนี้ 

5.1. ส านักงานสรรพสามิตภาค 
5.2. ส านักงานสรรพสามิตพื้นที ่
5.3. ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
5.4. จดทะเบียนวันที ่
5.5. ถึงวันที่ 
5.6. ผู้ประกอบการ 
5.7. ประเภทกิจการ 
5.8. คลิกปุ่ม [รายงาน] 
5.9. ระบบจะแสดงรายงานเป็นไฟล ์pdf 

ซ่ึงประกอบด้วยขอ้มูลดังนี้ 
5.9.1. ประเภทสินค้า 
5.9.2. จ านวนผู้จดทะเบียน (ราย) 
5.9.3. จ านวนผู้เลิก โอน ย้าย ตาย 

(ราย) 
5.9.4. จ านวนผู้ขอจดทะเบียน

คงเหลือ (ราย) 
***เจ้าหนา้ที่สามารถสั่งพิมพ์
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รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ได้ 

19/REG 19) ขั้นตอนการ
ตรวจสอบจ านวนผู้จด
ทะเบียนสรรพสามิตทั่ว
ประเทศ มีขั้นตอน
อย่างไร 

ขั้นตอนการตรวจสอบจ านวนผู้จดทะเบยีน
สรรพสามิตทั่วประเทศ มีขั้นตอนอย่างไร 

มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกเมนู [ทะเบียนสรรพสามิต] 
2. คลิกเมนู [จดทะเบียนสรรพสามิต 
พ.ร.บ.2560] 
3. คลิกเมนู [รายงาน] 
4. คลิกเมนู [6.รายงานสรุปจ านวนผู้ขอจด
ทะเบียนสรรพสามิตทั่วราชอาณาจกัร] 
5. ระบุเง่ือนไขการออกรายงานดังนี้ 

5.1. ส านักงานสรรพสามิตภาค 
5.2. ส านักงานสรรพสามิตพื้นที ่
5.3. ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่

สาขา 
5.4. จดทะเบียนวันที ่
5.5. ถึงวันที่ 
5.6. ประเภทกิจการ 
5.7. คลิกเลือก [แสดงเฉพาะ

พื้นที่ไม่รวมพื้นที่สาขา] 
กรณีที่ไม่ต้องการแสดง
ข้อมูลของพื้นที่สาขา 

5.8. คลิกปุ่ม [รายงาน] 
5.9. ระบบจะแสดงรายงานเป็น

ไฟล์ pdf ซ่ึงประกอบด้วย
ข้อมูลดังนี้ 

5.9.1. ส านักงาน
สรรพสามิต 

5.9.2. ส านักงาน
สรรพสามิตภาค 

5.9.3. ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ 

5.9.4. ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
สาขา 

5.9.5. ประเภทกิจการ 
(ราย) 

5.9.6. สรุปจ านวนรวม
ทั้งสิ้น (ราย) 
*** สามารถสั่งพิมพ์
รายงานออก
เครื่องพิมพ์ได้ 
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ระบบวิเคราะห์รายการภาษ ี(ANA) 
จ านวน 6 ข้อ 
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ระบบวิเคราะห์รายการภาษี (ANA) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 

1/AN
A 

1) เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลตาม
แบบช าระภาษีใน
ระบบวิเคราะห์
รายการภาษ ี
ส าหรับสินค้าที่
ต้องช าระภาษ ี
ตาม พ.ร.บ. ภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 
2560  แต่ค้นหา
ข้อมูลรายการ
สินค้าตามแบบ
ช าระภาษีไม่พบ 
ต้องด าเนินการ
อย่างไร 

เจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูลตามแบบ
ช าระภาษีในระบบวิเคราะห์
รายการภาษ ีส าหรับสินค้าที่
ต้องช าระภาษ ีตาม พ.ร.บ.ภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560  แต่
ค้นหาข้อมูลรายการสินค้าตาม
แบบช าระภาษีไม่พบ ต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 

สินค้าที่ต้องช าระภาษ ีตาม พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่มีการ
จดทะเบียนสรรพสามิต ต้องท าการบันทึกแบบแจ้งราคาขายในระบบ
วิชาการก าหนดมูลค่าก่อน ระบบวิเคราะห์ฯ จึงจะแสดงรายการสินค้า
เฉพาะที่ได้เคยบันทึกรายการสินค้าตามแบบแจ้งราคาในระบบก าหนด
มูลค่าแล้ว ดังนั้น  จึงควรตรวจสอบการบันทึกข้อมูลตามแบบแจ้งราคา
ในระบบวิชาการก าหนดมูลค่าก่อนว่าไดบ้ันทึกเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 

2/AN
A 

2) วิธีการ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของการ
บันทึกข้อมูลใน
ระบบวิเคราะห์
รายการภาษีให้
แล้วเสร็จภายใน
วันท าการ จะตอ้ง
ด าเนินการ
อย่างไร 

วิธีการตรวจสอบในระบบ
วิเคราะห์รายการภาษี ว่าในวัน
ท าการนี้ยังมีแบบรายการช าระ
ภาษี ฉบับใด หรือราย
ผู้ประกอบการใด ที่เจ้าหนา้ที่ยัง
ไม่ได้ท าการบันทึกข้อมูลใน
ระบบวิเคราะห์รายการภาษีให้
แล้วเสร็จภายในวัน จะต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 

เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้  
1. ไปที่  เมนู [วิเคราะห์รายการภาษ]ี 
2. เลือกเมนู [รายงาน] 
3. เลือก รายงาน [ข้อ 10. รายงานตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูล
แบบรายการช าระภาษ]ี 
4. ระบุเง่ือนไข  เพื่อการค้นหา เช่น  ระบุวนัที่ที่ต้องการตรวจสอบ 
แล้วกดปุ่ม [ตกลง]  
5. ระบบจะแสดง “รายงานตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลแบบ
รายการช าระภาษ”ี  
6. ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ชอ่ง “ภาษีสรรพสามิต”  

6.1 ถ้ามีตัวเลขจ านวนภาษีสรรพสามิต ที่ชอ่ง (ระบบวิเคราะห)์  
เท่ากับ  ชอ่งภาษีสรรพสามิต ที่ช่อง (ระบบรายได้) กแ็สดง
ว่าได้บันทึกข้อมูลที ่ระบบวิเคราะห์แลว้  และเป็นข้อมูลที่
ถูกต้องด้วย  เนื่องจากไม่มีผลต่าง (ความต่างของจ านวน
ภาษี)  

6.2 ถ้ามีตัวเลขจ านวนภาษีสรรพสามิต ที่ชอ่ง (ระบบวิเคราะห)์ 
ไม่เท่ากับ ช่องภาษีสรรพสามิต ที่ช่อง (ระบบรายได้) ก็
แสดงว่าได้บันทึกข้อมูลที่ระบบวิเคราะห์แล้ว แต่มี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เนื่องจากมีผลต่าง (ความต่างของ
จ านวนภาษี)  ที่ช่อง “ผลต่าง” หากเป็นเช่นนี้  จะต้องท า
การตรวจสอบการบันทกึข้อมูลใหม่ให้ถกูต้องจนไม่มีผลต่าง 
(ไม่มีความต่างของจ านวนภาษี)  

6.3 ถ้าจ านวนภาษีสรรพสามิต ที่ชอ่ง (ระบบวิเคราะห)์ ไม่มีค่า
ตัวเลขปรากฏในขณะที ่ช่องภาษีสรรพสามิต ที่ช่อง (ระบบ
รายได้) มีจ านวนภาษีสรรพสามิต ก็แสดงว่ายังมิได้มีการ
บันทึกข้อมูลที่ระบบวิเคราะห์เลยหากเป็นเช่นนี้  เจ้าหนา้ที่
ต้องเร่งบันทึกข้อมูลลงในระบบวิเคราะห์ รายการภาษีให้
ถูกต้อง  และแล้วเสร็จภายในวันที่รับช าระภาษี ซ่ึงหาก
ด าเนินการไม่ทันภายในวัน  การแสดงผลข้อมูลกลางที่
ระบบสารสนเทศ BI จะแสดงผลว่า  “หน่วยงานของท่าน
ยังบันทึกข้อมูลในระบบวิเคราะห์รายการภาษี ไม่แลว้เสร็จ 
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ระบบวิเคราะห์รายการภาษี (ANA) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 

หรือไม่ถูกต้อง” 
3/AN

A 
3) ค้นหารายการ
สินค้าไม่พบใน
ระบบวิเคราะห์
รายการภาษ ีจะ
แก้ไขอยา่งไร 

เจ้าหน้าที่บันทกึแบบแจ้งราคา
ในระบบวิชาการก าหนดมูลค่า
แล้ว เมื่อท าการบันทกึวิเคราะห์
ในระบบวิเคราะห์รายการภาษ ี
ค้นหารายการสินค้าไม่พบ จะ
แก้ไขอยา่งไร 

เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้  
1. รหัสผู้ประกอบการ และรหัสสถานประกอบการ ในแบบแจ้ง

ราคาขายระบบวิชาการก าหนดมูลค่า และระบบวิเคราะห์
รายการภาษ ีวา่ตรงกันทั้ง 2 ระบบหรือไม่ หากไม่ตรง ต้องแก้ไข
ข้อมูลให้ตรงกันจึงจะสามารถค้นหารายการสินค้าพบ 

2. ให้ตรวจสอบกบัส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่ ว่า การบันทกึข้อมูล
แบบแจ้งราคาขายสินค้าหรือแบบแจ้งราคาค่าบริการ ในระบบ
ก าหนดมูลค่า ได้ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ เช่น เมื่อบันทึก
ข้อมูลเรียบร้อยแลว้ ได้กดปุ่ม [ใช้งาน] แล้วหรือยัง ซ่ึงระบบจะ
แสดงสถานะ ดังนี้ 
2.1. สถานะ “ใช้งาน” หมายถึง การบันทึกขอ้มูลแบบแจ้งราคา

ขายสินค้าหรือค่าบริการเสร็จสมบูรณ์ กจ็ะปรากฏข้อมูล
รายการสินค้าดังกล่าวในระบบ วิเคราะห์รายการภาษี 

2.2. สถานะ “แก้ไข” หมายถึง การบันทกึขอ้มูลแบบแจ้งราคา
ขายยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงให้ตรวจสอบและแก้ไขการ
บันทึกข้อมูลแบบแจ้งราคาขายให้เสร็จสมบูรณ์ ก็จะ 
ปรากฎขอ้มูลรายการสินค้าดังกล่าวในระบบวิเคราะห์
รายการภาษีตอ่ไป 

4/AN
A 

4) การบันทึก
ข้อมูลในระบบ
วิเคราะห์รายการ
ภาษี ส าหรับ
สินค้าที่ต้องช าระ
ภาษี ตาม พ.ร.บ. 
ภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 ที่มี
รายการหัก
ลดหย่อนภาษี 
ต้องด าเนินการ
บันทึกข้อมูลใน
ระบบวิเคราะห์
รายการภาษี
อย่างไร 

การบันทึกขอ้มูลในระบบ
วิเคราะห์รายการภาษี ส าหรับ
สินค้าที่ต้องช าระภาษ ีตาม 
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2560 ที่มีรายการหกัลดหย่อน
ภาษี ตอ้งด าเนินการบันทึก
ข้อมูลในระบบวิเคราะห์รายการ
ภาษีอย่างไร 

ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการการบันทึกข้อมูล ตามขั้นตอน  ดังนี้ 
1. ไปที่ เมนู [วิเคราะห์รายการภาษี] 
2. New พรบ.2560 
3. เลือก [ในประเทศ] 
4. เลือกข้อ [1.บันทึกแบบรายการภาษีสินค้า ภส.03-07] 
5. ค้นหาข้อมูลจากเลขที่ใบเสร็จ ระบบจะแสดงรายการที่ค้นหา 

กดเลือกรายการดังกล่าว 
6. ระบบจะแสดงรายละเอียดเพื่อใหบ้ันทึกวิเคราะห์รายการภาษี 

ระบุ เลขทะเบียนรับ  
7. เลือก  ไม่มีแบบแจ้งราคา(รายย่อย) 
8. กดปุ่ม   เพื่อค้นหารายการสินค้าที่

ช าระภาษี เลือกรายการค่าบริการ กดปุม่   
9. ระบุ ปริมาณการที่เสียภาษ,ีราคาขายปลีกแนะน าไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
10. การแนบหนังสือหกัลดหยอ่น แบ่งออกเป็น 3 กรณี 

10.1. กรณี บันทึกแบบ ภส.05-02 และ ภส. 05-03 ใน
ระบบคืน ยกเว้น ลดหย่อนภาษีแลว้ 
10.1.1. เลือกแถบ [รายการหกัลดหยอ่น] 
10.1.2. กดปุ่ม  เพื่อเลือก

แบบภส. 05-03 มาท ารายการ โดยเลือก 
แบบภส.05-03  

10.1.3. กดปุ่ม  
10.1.4. กดปุ่ม  ระบบจะดึง

รายการที่บันทกึไว้มาแสดง  
10.1.5. เลือก สถานะ เป็น [ครบ น าไปวิเคราะหไ์ด้] 
10.1.6. กดปุ่ม  
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ระบบวิเคราะห์รายการภาษี (ANA) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 

10.2. กรณี บันทึแบบ ภส. 05-02 ในระบบคืน ยกเว้น 
ลดหย่อนภาษีแลว้ แตย่ังไม่บันทึกแบบ ภส.05-03 
10.2.1. เลือกแถบ [รายการหกัลดหยอ่น] 
10.2.2. กดปุ่ม  เพื่อท าการ

บันทึกแบบ ภส. 05-03 
10.2.3. ระบุ ทะเบียนรับเลขที่,วดป.ที่รับ,ส่วน

ราชการรับเลขที่ (ถา้มี), วดป.ที่รับ ของส่วน
ราชการรับ(ต้องกรอก) 

10.2.4. เลือกแถบ [รายการวัตถุดิบ] 

10.2.5. กดปุ่ม  เพื่อเลือก 
แบบภส. 05-02 จากนั้น  

10.2.6. กดปุ่ม  
10.2.7. กดปุ่ม 

  
10.2.8. กรอกรายละเอียดการลดหยอ่นภาษี  
10.2.9. กดปุ่ม   
10.2.10.  เลือก สถานะ เป็น [ครบ น าไปวิเคราะห์

ได้] 
10.2.11.  กดปุ่ม  

10.3. กรณี ยังไม่บันทึกแบบ ภส.05-02 และ แบบ ภส. 
05-03 ในระบบคืน ยกเว้น ลดหยอ่นภาษีเลย 
10.3.1. เลือกแถบ [รายการหกัลดหยอ่น] 
10.3.2. กดปุ่ม  เพื่อท าการ

บันทึกแบบ ภส. 05-03 
10.3.3. ระบุ ทะเบียนรับเลขที่,วดป.ที่รับ,ส่วน

ราชการรับเลขที่ (ถา้มี), วดป.ที่รับ ของส่วน
ราชการรับ(ต้องกรอก) 

10.3.4. เลือกแถบ [รายการวัตถุดิบ] 

10.3.5. กดปุ่ม  กรอกทะเบยีนรับ 
เลขที่ กค. และ ลงวันที ่(ของแบบ ภส. 05-
02)  

10.3.6. กดปุ่ม  

10.3.7. กดปุ่ม  
คือ เลือกจากรายการสินค้าที่บันทกึ
วิเคราะห์ครั้งล่าสุด หรือ 

 กรณีที่
รายการที่ลดหย่อนภาษีไม่มีในรายการที่
บันทึกวิเคราะห์ไว้ครั้งล่าสุด 

10.3.8. กรอกรายละเอียดการลดหยอ่นภาษี 
10.3.9. กดปุ่ม  
10.3.10. เลือก สถานะ เป็น [ครบ น าไปวิเคราะห์

ได้] 
10.3.11. กดปุ่ม   
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ระบบวิเคราะห์รายการภาษี (ANA) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 

5/AN
A 

5) การบันทึก
ข้อมูลวิเคราะห์
รายการภาษ ี
ส าหรับสินค้าที่
ต้องช าระภาษ ี
ตาม พ.ร.บ. ภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 
2560 มีวิธีการ
บันทึกข้อมูลใน
ระบบวิเคราะห์
รายการภาษ ี
อย่างไร 

การบันทึกขอ้มูลวิเคราะห์
รายการภาษ ีส าหรับสินค้าที่
ต้องช าระภาษ ีตาม พ.ร.บ. 
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มี
วิธีการบันทึกขอ้มูลในระบบ
วิเคราะห์รายการภาษี อยา่งไร 

ขั้นตอนวิธกีารบันทกึข้อมูลในระบบวิเคราะห์รายการภาษ ี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. ระบบจะแสดงรายละเอียดเพื่อใหบ้ันทึกวิเคราะห์รายการ

ภาษี ระบุ เลขทะเบยีนรับ  
7. เลือก  มีแบบแจ้งราคา  ไม่มีแบบแจ้งราคา(รายย่อย) 
8. กดปุ่ม   เพื่อค้นหารายการสินค้าที่

ช าระภาษี เลือกรายการค่าบริการ กดปุม่   
9. ระบุ ขนาดพื้นที่/ปริมาณการใช้บริการ, ราคาค่าบริการต่อ

หน่วย (บาท)  
10. เลือก สถานะ เป็น [ครบ น าไปวิเคราะหไ์ด้] 
11. กดปุ่ม  

6/AN
A 

6) การบันทึก
ข้อมูลวิเคราะห์
รายการภาษ ี
ส าหรับ บริการ ที่
ต้องช าระภาษี
ตาม พ.ร.บ. ภาษี
สรรพสามิต มี
วิธีการบันทึก
ข้อมูลในระบบ
วิเคราะห์รายการ
ภาษี อยา่งไร 

 

การบันทึกขอ้มูลวิเคราะห์
รายการภาษ ีส าหรับ บริการ ที่
ต้องช าระภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษี
สรรพสามิต มีวิธกีารบันทกึ
ข้อมูลในระบบวิเคราะห์รายการ
ภาษี อยา่งไร 

 

ขั้นตอนวิธกีารบันทกึข้อมูลในระบบวิเคราะห์รายการภาษ ีดังนี้  
1. ไปที่ เมนู [วิเคราะห์รายการภาษี] 
2. เลือก เมนู [New พรบ.2560] 
3. เลือก [ในประเทศ] 
4. เลือกข้อ [2.บันทึกแบบรายการภาษีบรกิาร ภส.03-08] 
5. ค้นหาข้อมูลจากเลขที่ใบเสร็จ ระบบจะแสดงรายการที่

ค้นหา กดเลือกรายการดังกล่าว 
6. ระบบจะแสดงรายละเอียดเพื่อใหบ้ันทึกวิเคราะห์รายการ

ภาษี ระบุ เลขทะเบยีนรับ  
7. เลือก  มีแบบแจ้งราคา  ไม่มีแบบแจ้งราคา(รายย่อย) 
8. กดปุ่ม  หรือ กดปุ่ม 

 เพื่อค้นหารายการสินค้าที่
ช าระภาษี เลือกรายการค่าบริการ กดปุม่   

9. ระบุ ปริมาณการที่เสียภาษ,ีราคาขายปลีกแนะน าไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

10. เลือก สถานะ เป็น [ครบ น าไปวิเคราะหไ์ด้] 
11. กดปุ่ม  
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ระบบใบอนุญาต (LIC) 
จ านวน 30 ข้อ 
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ระบบใบอนุญาต (LIC) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 
1/LIC 1) ขั้นตอนการ

บันทึกสถานที่หา้ม
ขาย (อยู่ในเขต 
Zoning) ใน
ระบบงานใบอนุญาต 
ต้องด าเนินการ
อย่างไร 

ขั้นตอนการบันทกึสถานที่หา้มขาย  
( อยู่ในเขต Zoning ) ในระบบงาน
ใบอนุญาต ต้องด าเนินการอยา่งไร 

การบันทึกสถานที่ห้ามขาย ( อยู่ในเขต Zoning ) ในระบบงาน
ใบอนุญาต มีขั้นตอน ดังนี้ 
1.ไปที่เมนู [ใบอนุญาต] 
2.เลือกเมนู [พ.ร.บ. 2560] 
3.เลือกเมนู [บันทึกข้อมูลหลัก] 
4.เลือกเมนู [รหัสสถานที่ห้ามขาย]  
5.ระบุ รายละเอียดข้อมูลสถานที่หา้มขาย  
6.ระบบจะแสดงรายละเอียด 
7.เลือกระบุ [สาเหต]ุ 
8.กดปุ่ม [บันทึก]  
9.แล้วระบบงานใบอนญุาต จะบันทึกสถานที่ห้ามขาย (อยู่ใน
เขต Zoning ) ไว้ในระบบงานใบอนุญาต 

2/LIC 2) การน าส่งค่า
ใบอนุญาต ฯลฯ ที่
ได้รับหลังปิดบัญชี
สิ้นวัน จากระบบงาน
ใบอนุญาต เข้าสู่
ระบบงานรายได้  
ต้องด าเนินการ
เมื่อใด 

มีผู้ประกอบการมาขอใบอนุญาต ฯลฯ 
หลังปิดบัญชีสิ้นวันไปแล้ว ดังนั้น การ
ออกใบอนุญาต ฯลฯ หลังปิดบัญชีสิ้น
วัน แลว้ ต้องด าเนินการน าส่งค่า
ใบอนุญาต ฯลฯ ในระบบงาน
ใบอนุญาต เข้าสู่ระบบงานรายได้ 
อย่างไร 

การน าส่งค่าใบอนุญาต ฯลฯ จากระบบงานใบอนุญาต  เขา้
ระบบงานรายได้  สามารถกระท าได้เพียงวันละคร้ังเท่านั้น   
ดังนั้น  ค่าใบอนุญาตที่ได้รับหลังปิดบัญชีสิ้นวันไปแล้ว    จะต้อง
น าส่งค่าใบอนุญาต ฯลฯ จากระบบงานใบอนุญาต  เขา้
ระบบงานรายได้  ในวันท าการถัดไป 
 

3/LIC 3) ขั้นตอนการ
ตรวจสอบวา่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต ฯลฯ ราย
ใด ยังไม่ได้มาต่อ
ใบอนุญาต ใน
ปีงบประมาณที่
ต้องการค้นหา 

ต้องการตรวจสอบว่ายังมีผู้ได้รับ
ใบอนุญาต ฯลฯ รายใด  ยังไม่ได้มาต่อ
ใบอนุญาต ในปีงบประมาณปัจจุบันนี ้ 
มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร 

การตรวจสอบว่ายังมีผู้ได้รับใบอนุญาต ฯลฯ รายใด  ยังไม่ได้มา
ต่อใบอนุญาต ในปีงบประมาณปัจจุบันนี้  มีขั้นตอน ดังนี้  

1. ไปที่เมนู [ใบอนุญาต] 
2. เลือกเมนู [พ.ร.บ. 2560] 
3. เลือก [รายงาน]  
4. เลือก [รายงานส าหรับเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบัตงิาน]  
5. เลือก [ข้อ 28 รายงานผู้ไม่มาต่ออายุประจ าปี] 
6. ระบุ ปีงบประมาณ 
7. กดปุ่ม [ค้นหา] ระบบจะรายงาน “รายงานผู้ไม่มาต่อ

อายุประจ าป”ี ตามปีงบประมาณที่ต้องการค้นหา หรือ
ที่ต้องการตรวจสอบ 

 
4/LIC 4) การแก้ไขสถานะ 

ของผู้ประกอบการ
ในระบบงาน
ใบอนุญาต ที่
ภายหลังพบวา่ไม่ได้
อยู่ในเขต Zoning 
จะต้องด าเนินการ
อย่างไร 

 

การแก้ไขสถานะ  ของผู้ประกอบการ
ในระบบงานใบอนุญาต  ที่ระบบแจ้ง
ว่า “ทีอ่ยู่ของผู้ประกอบการรายนี้
ตั้งอยู่บริเวณสถานที่ห้ามขาย” (เขต 
Zoning)  ซ่ึงหน่วยงานได้ออกพื้นที่ไป
ตรวจสอบแลว้ปรากฏวา่ไม่ได้อยู่ในเขต
ห้ามขาย   ดังนั้น  ต้องปรับปรุงสถานะ
ของผู้ประกอบการในระบบงาน
ใบอนุญาตอยา่งไร   

การแก้ไขสถานะ  ของผู้ประกอบการในระบบงานใบอนุญาต  ที่
ภายหลังพบวา่ไม่ได้อยู่ในเขต Zoning  มีขั้นตอน  ดังนี ้

1. ไปที่เมนู [ใบอนุญาต] 
2. เลือกเมนู [พ.ร.บ. 2560] 
3. เลือก [บันทึกข้อมูลหลกั] 
4. เลือก [รหัสสถานที่ห้ามขาย] 
5. เล่ือนหาที่อยู่สถานประกอบการของผู้ขอใบอนุญาต 

จากนั้น เมื่อเลือกรายการระบบจะแสดงข้อมูลที่อยู่ผู้ขอ
ใบอนุญาตด้านบน  

6. กดปุ่ม [ลบรายการ] แล้วระบบจะไม่แสดง
ผู้ประกอบการรายนีอ้ยู่ในสถานที ่

7. ห้ามขาย (เขต Zoning)   
8. จากนั้น เจา้หนา้ที่จะสามารถออกใบอนญุาตให้กับ

ผู้ประกอบการได้ตามปกต ิ
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ระบบใบอนุญาต (LIC) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 
5/LIC 5) การเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ ใน
ระบบงานใบอนุญาต 
มีขั้นตอนอยา่งไร 

การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ ในระบบงาน
ใบอนุญาต มีขั้นตอนอยา่งไร 

การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่  ในระบบงาน
ใบอนุญาต  มขีั้นตอนดังนี้  

1. ไปที่เมนู  [ใบอนุญาต] 
2. เลือกเมนู [พ.ร.บ. 2560] 
3. เลือก [บันทึกข้อมูลหลกั]  
4. เลือก [ข้อ 11. ที่อยู่ใบอนุญาต] 
5. แก้ไขข้อมูลที่อยู่ส านักงานใหถู้กต้อง 
6. กดปุ่ม [บันทึก] 
7. ระบบงานใบอนุญาตจะแสดงที่อยู่ใหมข่องส านักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ 
6/LIC 6) การเปลี่ยนแปลง

ชื่อสถาน
ประกอบการใหม่ ใน
ระบบงานใบอนุญาต 
มีขั้นตอนอยา่งไร  

ได้รับใบอนุญาต ฯลฯ แจ้งขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการใหม่    
จะต้องด าเนินการแก้ไขในระบบงาน
ใบอนุญาตอยา่งไร 

การเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการใหม่ ในระบบงาน
ใบอนุญาต  มขีั้นตอน  ดังนี้ 

1. ไปที่เมนู [ใบอนุญาต] 
2. เลือกเมนู [พ.ร.บ. 2560] 
3. เลือกเมนู [ค้นหา/ปรับปรุงข้อมูล] 
4. เลือกเมนู [แก้ไขชื่อ/ที่อยู่ผู้ประกอบการ] 
5. ระบุเง่ือนไขการค้นหา กดปุ่ม [ค้นหา] 
6. เลือก รายการที่ต้องการแก้ไข 
7. กดเลือกในส่วนที่ต้องการแก้ไข 
8. แก้ไขเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม [บันทึก] 
9. ระบบงานใบอนุญาตจะแสดงชื่อสถานประกอบการใหม่

ของผู้แจ้งขอใบอนุญาต 

7/LIC 7) ขั้นตอนการแก้ไข
ข้อมูลผู้ประกอบการ
ในระบบใบอนุญาต
ต้องด าเนินการ
อย่างไร 

 

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลผู้ประกอบการ
ในระบบงานใบอนุญาต ตอ้งด าเนินการ
อย่างไร 

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลผู้ประกอบการในระบบใบอนุญาต มี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ไปที่เมนู [ใบอนุญาต] 
2. เลือกเมนู [พ.ร.บ. 2560] 
3. เลือกเมนู [ค้นหา/ปรับปรุงข้อมูล] 
4. เลือกเมนู [แก้ไขชื่อ/ที่อยู่ผู้ประกอบการ] 
5. ระบุข้อมูลผู้ประกอบการ แล้วกดปุ่ม [ตกลง] 
6. เลือกท าเครื่องหมาย ...  ที่หัวข้อผู้ประกอบการที่

ต้องการแก้ไข และระบุรายละเอียดที่ตอ้งการแก้ไข 
7. เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแลว้ กดปุ่ม 

[บันทึก] 
***เสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลผู้ประกอบการ*** 
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ระบบใบอนุญาต (LIC) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 
8/LIC 8) เจ้าหน้าที่พื้นที/่

สาขา บันทกึข้อมูล
ผู้ประกอบการราย
ใหม่ ในระบบ
ใบอนุญาต แล้วแต่
ไม่สามารถเลือก
ผู้ประกอบการเพื่อ 
ออกใบอนุญาตได้ 
ต้องด าเนินการ
อย่างไร 

เจ้าหน้าที่พื้นที/่สาขา บันทึกขอ้มูล
ผู้ประกอบการรายใหม่ในระบบ
ใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่สามารถเลือก
ผู้ประกอบการเพื่อ ออกใบอนุญาตได้ 
ต้องด าเนินการอยา่งไร 

เนื่องจากระบบใบอนญุาตไม่รองรับเครื่องหมายหรือสัญลกัษณ์
พิเศษ หากข้อมูลผู้ประกอบการรายใหมท่ี่บันทึกในระบบ
ใบอนุญาตมีเครื่องหมายหรือสัญลกัษณพ์ิเศษ จะไม่ได้สามารถ
เลือกผู้ประกอบการมาออกใบอนุญาตได้ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ประกอบการ หากพบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์พิเศษ
ให้ลบออก แล้วท ารายการออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการอีก
ครั้ง จะสามารถท ารายการได้ตามปกติ 

9/LIC 9) ผู้ประกอบการขอ
ใบอนุญาตขายสุรา
และยาสูบ ประจ าปี 
2562 ภายหลัง
ต้องการขอ
ใบอนุญาตไพ่เพิ่มอีก 
1 ฉบับ ต้องการเพิ่ม
ในแบบค าขอเดิมได้
หรือไม่ 

ผู้ประกอบการได้ขอใบอนุญาตขายสุรา
และยาสูบประจ าปี 2562 ไว้แล้ว 
ภายหลังต้องการขอใบอนุญาตไพ่เพิ่ม
อีก 1 ฉบับ เจา้หน้าทีพ่ื้นที/่สาขา
ต้องการทราบวา่สามารถเพิ่ม
ใบอนุญาตไพ่ลงในแบบค าขอเดิมที่ได้
ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการไป
แล้วได้หรือไม่ 

การขออนุญาตเพิ่มเติม ไม่สามารถเพิ่มใบอนุญาตไพ่ลงในแบบ
ค าขอเดิมได้ ต้องออกใบอนุญาตด้วยค าขอใหม่ 

10/LIC 10) ขั้นตอนการ
ตรวจสอบจ านวน
เงินการต่อ
ใบอนุญาต ที่ช าระ
ผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส มีขั้นตอน
การด าเนินการ
อย่างไร 

เจ้าหน้าที่พื้นที่/สาขา ต้องการทราบ 
ขั้นตอนการตรวจสอบจ านวนเงินการ
ต่อใบอนุญาต ช าระผ่านคาน์เตอร์
เซอร์วิส ในระบบใบอนุญาต มีขั้นตอน
การด าเนินการอย่างไร 

ขั้นตอนการตรวจสอบจ านวนเงินที่มีการช าระผ่านคาน์เตอร์
เซอร์วิส  มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ไปที่เมนู [ใบอนุญาต]  
2. เลือกเมนู [พ.ร.บ. 2560] 
3. เลือกเมนู [ต่อใบอนุญาต]  
4. เลือกเมนู [ต่อใบอนุญาตผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส] 
5. ค้นหารายการ การช าระเงินค่าใบอนุญาตผ่านเคาน์เตอร์

เซอร์วิส 
6. ระบุวันที่ที่รับช าระเงิน  
7. กดปุ่ม [ค้นหา] ระบบจะแสดงรายการทีม่ียอดช าระเข้า

มาตามวันที่ทีก่ าหนด  
11/LIC 11) ขั้นตอนการ

ตรวจสอบจ านวนเงิน
การต่อใบอนุญาตที่
ช าระผ่าน
ธนาคารกรุงไทย มี
ขั้นตอนการ
ตรวจสอบอย่างไร 

เจ้าหน้าที่พื้นที่/สาขา ต้องการทราบ 
ขั้นตอนการตรวจสอบจ านวนเงินการ
ต่อใบอนุญาตที่ช าระค่าใบอนุญาตผ่าน
ธนาคารกรุงไทย ในระบบใบอนุญาต มี
ขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร 

ขั้นตอนการตรวจสอบจ านวนเงินที่มีการช าระผ่านคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย มีขั้นตอนดังนี ้

1. ไปที่เมนู [ใบอนุญาต]  
2. เลือกเมนู [พ.ร.บ. 2560] 
3. เลือกเมนู [ต่อใบอนุญาต]  
4. เลือกเมนู [ต่อใบอนุญาตผ่านธนาคาร] 
5. ค้นหารายการ การช าระเงินค่าใบอนุญาตผ่าน

ธนาคารกรุงไทย 
6. ระบุวันที่ที่รับช าระเงิน  
7. กดปุ่ม [ค้นหา] ระบบจะแสดงรายการทีม่ียอดช าระเข้า

มาตามวันที่ทีก่ าหนด 
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ระบบใบอนุญาต (LIC) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 
12/LIC 

 
 
 
 
 
 

12) รายละเอียด
ค าย่อ CODE: DD 
91485 - Auto 
Transfer คือ
ยอดเงินจากการต่อ
ใบอนุญาตผ่าน
ช่องทางใด 

เจ้าหน้าที่พื้นที่/สาขา ตรวจสอบ 
Statement ของส านักงานที่เปิดไว้
ส าหรับการต่อใบอนุญาต ค าย่อทีแ่สดง
รายการ เป็น CODE: DD 91485 - 
Auto Transfer คือ ยอดเงินจากการ
ต่อใบอนุญาตช่องทางใด 

รายการเดินบัญชธีนาคาร ค าย่อ CODE : DD 91485 - Auto 
Transfer  คือการต่อใบอนุญาตจากการรับช าระเงินผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย 
 
 

13/LIC 
 
 
 
 

 

13) ขั้นตอนการ
เปลี่ยนบัญชีธนาคาร
ที่ใช้ส าหรับรับเงิน
การช าระค่า
ใบอนุญาตต้องติดต่อ
หน่วยงานใด 

เจ้าหน้าที่ต้องการทราบขั้นตอนเปลีย่น
บัญชีธนาคารที่ใช้ส าหรับรับเงินการ
ช าระค่าใบอนุญาต ต้องติดต่อ
หน่วยงานใด 

 

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อส านกัมาตรฐาน 1 เบอร์ 52426 เพื่อ
ด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 

14/LIC 
 
 
 
 
 

14) ขั้นตอนการ
ต่อใบอนุญาตทาง
ไปรษณีย์ มีขั้นตอน
อย่างไร 

ขั้นตอนการต่อใบอนญุาตทางไปรษณีย ์
มีขั้นตอนอยา่งไร 

ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ไปที่เมนู [ใบอนุญาต] 
2.  เลือกเมนู [พ.ร.บ.2560] 
3.  เลือกเมนู [บันทกึข้อมูล] 
4. เลือกเมนู [ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสบู 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 “ออกเลขที่ใบอนุญาตเรียบร้อยแลว้” 
21. ระบุ “วันที่ออกใบอนญุาต” 
22. กดปุ่ม  
23. เลือกใบอนุญาตที่ต้องการพิมพ ์
24. กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบว่า ข้อมูล

การต่อใบอนุญาตถูกต้องหรือไม ่
25. กดปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบอนญุาต 

ออกทางเครื่องพิมพ ์
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ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 
15/LIC 

 
 
 
 
 

15) เจ้าหน้าที่
ต้องการยกเลิกการ
รับเงินค่าใบอนุญาต 
กรณีต่อใบอนุญาต
ผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส มีขั้นตอน
การยกเลิกอยา่งไร 

เจ้าหน้าที่ต้องการยกเลิกการรับเงินค่า
ใบอนุญาตในระบบใบอนุญาต กรณีต่อ
ใบอนุญาตผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
เนื่องจากผู้ประกอบการมาช าระเงินค่า
ใบอนุญาต ที่ส านกังานสรรพสามิต
พื้นที่เรียบร้อยแลว้ มีขั้นตอนในการ
ยกเลิกอย่างไร 

ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ไปที่เมนู [ใบอนุญาต] 
2. เลือกเมนู [พ.ร.บ.2560] 
3. เลือกเมนู [ต่อใบอนุญาต] 
4. เลือกเมนู [ต่อใบอนุญาตผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส] 
5. ระบุเลือก ส านักงานสรรพสามิตภาค ทีต่้องการค้นหา

รายการรับเงินค่าใบอนุญาตผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
6. ระบุเลือก ส านกังานสรรพสามิตพื้นที่ ทีต่้องการค้นหา

รายการรับเงินค่าใบอนุญาผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
7. ระบุ วันที่รับช าระ 
8. กดปุ่ม [ค้นหาข้อมูล] แลว้ระบบจะแสดงรายการรับเงิน

ค่าใบอนุญาตผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
9. คลิกเลือกรายการรับเงินค่าใบอนุญาตผา่นเคาน์เตอร์

เซอร์วิส ที่ต้องการยกเลิก 
10. คลิกปุ่ม [ยกเลิกการรับเงินค่าใบอนุญาต] การยกเลิก

รายการรับเงินค่าใบอนุญาตผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
เสร็จสมบูรณ์ 

16/LIC 16) เจ้าหน้าที่
ต้องการยกเลิกการ
รับเงินค่าใบอนุญาต 
กรณีต่อใบอนุญาต
ผ่านธนาคาร มี
ขั้นตอนการยกเลิก
อย่างไร 

เจ้าหน้าที่ต้องการยกเลิกการรับเงินค่า
ใบอนุญาตในระบบใบอนุญาต กรณีต่อ
ใบอนุญาตผ่านธนาคาร เนื่องจาก
ผู้ประกอบการมาช าระเงินค่า
ใบอนุญาต ที่ส านกังานสรรพสามิต
พื้นที่เรียบร้อยแลว้ มีขั้นตอนในการ
ยกเลิกอย่างไร 

ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ไปที่เมนู [ใบอนุญาต] 
2. เลือกเมนู [พ.ร.บ.2560] 
3. เลือกเมนู [ต่อใบอนุญาต] 
4. เลือกเมนู [ต่อใบอนุญาตผ่านธนาคาร] 
5. ระบุเลือก ส านักงานสรรพสามิตภาค ทีต่้องการค้นหา

รายการรับเงินค่าใบอนุญาตผา่นธนาคาร 
6. ระบุเลือก ส านกังานสรรพสามิตพื้นที่ ทีต่้องการค้นหา

รายการรับเงินค่าใบอนุญาผา่นธนาคาร 
7. ระบุ วันที่รับช าระ 
8. กดปุ่ม [ค้นหาข้อมูล] แลว้ระบบจะแสดงรายการรับเงิน

ค่าใบอนุญาตผ่านธนาคาร 
9. คลิกเลือกรายการรับเงินค่าใบอนุญาตผา่นธนาคาร ที่

ต้องการยกเลิก 
10. คลิกปุ่ม [ยกเลิกการรับเงินค่าใบอนุญาต] ระบบจะ

ยกเลิกรายการรับเงินค่าใบอนุญาตผา่นธนาคารตาม
รายการที่เลือกให ้

17/LIC 17) เจ้าหน้าที่
ต้องการยกเลิกการ
รับเงินค่าใบอนุญาต 
กรณีต่อใบอนุญาต
ผ่านอินเทอร์เน็ต มี
ขั้นตอนการยกเลิก
อย่างไร 

เจ้าหน้าที่ต้องการยกเลิกการรับเงินค่า
ใบอนุญาตในระบบใบอนุญาต กรณีต่อ
ใบอนุญาตผ่านอินเทอร์เน็ต เนื่องจาก
ผู้ประกอบการมาช าระเงินค่า
ใบอนุญาต ที่ส านกังานสรรพสามิต
พื้นที่เรียบร้อยแลว้ มีขั้นตอนในการ
ยกเลิกอย่างไร 

ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ไปที่เมนู [ใบอนุญาต] 
2. เลือกเมนู [พ.ร.บ.2560] 
3. เลือกเมนู [ต่อใบอนุญาต] 
4. เลือกเมนู [ต่อใบอนุญาตผ่านอินเทอร์เนต็] 
5. ระบุเลือก ส านักงานสรรพสามิตภาค ทีต่้องการค้นหา

รายการรับเงินค่าใบอนุญาตผา่นอินเทอร์เน็ต 
6. ระบุเลือก ส านกังานสรรพสามิตพื้นที่ ทีต่้องการค้นหา

รายการรับเงินค่าใบอนุญาผา่นอินเทอร์เน็ต 
7. ระบุ วันที่รับช าระ 
8. กดปุ่ม [ค้นหาข้อมูล] แลว้ระบบจะแสดงรายการรับเงิน

ค่าใบอนุญาตผ่านอินเทอร์เน็ต 
9. คลิกเลือกรายการรับเงินค่าใบอนุญาตผา่นอินเทอร์เน็ต 
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ระบบใบอนุญาต (LIC) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 
ที่ต้องการยกเลิก 

10. คลิกปุ่ม [ยกเลิกการรับเงินค่าใบอนุญาต] ระบบจะ
ยกเลิกรายการรับเงินค่าใบอนุญาตผา่นอินเทอร์เน็ต
ตามรายการที่เลือกให ้

18/LIC 18) เจ้าหน้าที่
ต้องการทราบ
จ านวนผู้ไม่มาต่อ
ใบอนุญาตประจ าปี 
จะต้องด าเนินการ
อย่างไร 

เจ้าหน้าที่ต้องการทราบจ านวนผู้ไม่มา
ต่อใบอนุญาตประจ าปี จะต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 

ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ไปที่เมนู [ใบอนุญาต] 
2. เลือกเมนู [พ.ร.บ.2560] 
3. เลือกเมนู [ต่อใบอนุญาต] 
4. เลือกเมนู [รายงานส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน] 
5. เลือกเมนู [28.รายงานสรุปผู้ไม่มาต่อใบอนุญาต

ประจ าป]ี 
6. ระบุ วันที่ใบอนญุาตหมดอาย ุ
7. เลือกประเภทการออกใบอนุญาต 
8. คลิกปุ่ม [รายงาน] แล้วระบบจะแสดงรายงานของผู้ไม่

มาต่อใบอนุญาตประจ าปีให้บนหน้าจอ 
19/LIC 19) ขั้นตอนการ

ขออนุญาตผลิตสุรา 
มีขั้นตอนอยา่งไร 

ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตสุรา มี
ขั้นตอนอยา่งไร 

มี 2 ขั้นตอนดังนี้ 
1. ขอใบอนุญาตผลิตสุรา เพือ่ให้ผู้ประกอบการน าไป

ประกอบการก่อสร้างโรงงานผลิต 
2. เมื่อก่อสร้างโรงงานเรียบร้อยแลว้ให้ผู้ประกอบการมา

จดทะเบียน ก่อนจะท าการผลิต 30 วัน 
20/LIC 20) ตรวจสอบ

ข้อมูลผู้ประกอบการ
ในระบบใบอนุญาต
ได้อย่างไร 

ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการใน
ระบบใบอนุญาตได้อยา่งไร 

ตรวจสอบและค้นหาใบอนุญาตในระบบใบอนุญาตได้ดังนี้ 
1. เสียบบัตรประชาชนของผู้ประกอบการเข้ากับเครื่อง

อ่าน Smart Card 
2. Logon เข้าระบบงานสารสนเทศหลัก 
3. เลือกเมนู ใบอนุญาต 
4. เลือกเมนู พรบ.ใหม ่
5. เลือกเมนู บันทึกข้อมูล 
6. เลือกเมนู 1.ขอใบอนุญาตขาย สุรา ยาสบู ไพ่ 
7. ระบุเล่มที่ใบอนุญาต 
8. คลิกปุ่ม อ่านบัตรประชาชน 

ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ประกอบการพร้อมทั้งรายการ
ใบอนุญาตที่มีในระบบ 

21/LIC 21) หากต้องการ
ติดต้ังเครือ่งอ่านบัตร
ประชาชนใน
ระบบงานใบอนุญาต 
จะต้องใช้ Browser 
รุ่นใดถึงจะใช้งานได้ 

หากต้องการติดตั้งเครื่องอ่านบัตร
ประชาชนในระบบงานใบอนุญาต 
จะต้องติดต้ัง Browser รุ่นใดถึงจะใช้
งานได้ 

จะต้องติดตั้ง Internet Explorer Version 11 และตั้งค่า 
Internet Explorer ให้พร้อมใช้งานกบัระบบสารสนเทศหลักให้
เรียบร้อยก่อนการใช้งาน 

22/LIC 22) เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบยอดเงินใน
บัญชีธนาคารของ
หน่วยงานพบ
ยอดเงินค่าต่อ
ใบอนุญาตในบัญชี 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี
ธนาคารของหนว่ยงานพบยอดเงินค่า
ต่อใบอนุญาตในบัญชี แต่ตรวจสอบ
รายการต่อใบอนุญาตในระบบงาน
ใบอนุญาตแล้วไม่พบรายการ 
เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการอยา่งไร 

ให้ตรวจสอบรายการรับช าระวา่เป็นรายการของวันที่ปจัจุบัน
หรือไม่ เนื่องจากรายการรับช าระค่าต่อใบอนุญาตผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิสและผ่านธนาคาร, ผ่านอินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าทีจ่ะยังไม่
เห็นรายการในระบบงานใบอนุญาตทันที ณ วันที่ผู้ประกอบการ
ช าระเงิน แต่รายการจะแสดงในระบบงานใบอนุญาตในวันท า
การถัดไป 
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ระบบใบอนุญาต (LIC) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 
แต่ตรวจสอบ
รายการต่อ
ใบอนุญาตใน
ระบบงานใบอนุญาต
แล้วไม่พบรายการ 
เจ้าหน้าที่ต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 

23/LIC 23) เจ้าหน้าที่จะ
ตรวจสอบได้อยา่งไร
ว่ามีผู้ประกอบการที่
อยู่ในเขตพื้นที่ใน
ความรับผิดชอบ ต่อ
ใบอนุญาตผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
เข้ามาแล้วกี่ราย 

เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบได้อย่างไรว่ามี
ผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตพื้นที่ในความ
รับผิดชอบ ต่อใบอนุญาตผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วิสเข้ามาแล้วกี่ราย 

ตรวจสอบตามขั้นตอนดังนี้ 

1. เข้าระบบงานสารสนเทศหลัก ดว้ย URL: 
http://web.excise.go.th/EDINTRAWeb 

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. เลือกส านักงานสรรพสามิตภาค  

8. เลือกส านักงานสรรพสามิตพื้นที ่

9. ระบุวันที่รับช าระ                        

10.  กดปุ่ม [ค้นหาข้อมูล]   

*** ระบบจะแสดงรายการต่อใบอนญุาตผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเพือ่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
และพิจารณาออกใบอนุญาตใหก้ับผู้ประกอบการต่อไป *** 

24/LIC 24) เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบรายการ
ต่อใบอนุญาตผ่าน
ธนาคารในระบบงาน
ใบอนุญาตแล้วพบวา่
มีรายการต่อ
ใบอนุญาตผ่าน
ธนาคาร แต่พอ
ตรวจสอบยอดเงินใน
บัญชีธนาคารตาม
วันที่รับช าระแลว้ไม่
พบยอดเงินในบัญชี 
เจ้าหน้าที่จะต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการต่อ
ใบอนุญาตผ่านธนาคารในระบบงาน
ใบอนุญาตแล้วพบวา่มีรายการต่อ
ใบอนุญาตผ่านธนาคาร แตพ่อ
ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคารตาม
วันที่รับช าระแลว้ไม่พบยอดเงินในบัญชี 
เจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการอย่างไร 

ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการดังนี้ 
1. ตรวจสอบวันที่รับช าระจากรายการในระบบงานใบอนุญาต

ว่าเป็นวันเดียวกับวันที่ตรวจสอบยอดเงินในธนาคาร
หรือไม่ 

2. ตรวจสอบประเภทรับช าระในระบบงานใบอนุญาตวา่เป็น
ต่อใบอนุญาตผ่านธนาคารหรือไม ่

3. หากตรวจสอบวันที่รับช าระและประเภทรับช าระถูกต้อง
เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่พบยอดเงินในบัญชีธนาคาร ให้
ติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อใหธ้นาคารตรวจสอบรายการ
และหาสาเหตขุองยอดเงินที่หายไปเพื่อด าเนินการและ
แก้ไขต่อไป 

 

25/LIC 25) การต่อ
ใบอนุญาตสามารถ
ต่อก่อนล่วงหนา้ได้กี่
วัน 

การต่อใบอนุญาตสามารถต่อก่อน
ล่วงหน้าได้กี่วัน 

ต่อใบอนุญาตล่วงหนา้ได้ 2 ช่องทางดังนี้ 
1. ต่อใบอนุญาตผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตอ่ล่วงหน้าได้ 90 
วัน 
2. ต่อใบอนุญาตผ่านธนาคาร ตอ่ล่วงหน้าได้ 90 วัน 

 
 
 

http://web.excise.go.th/EDINTRAWeb
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ระบบใบอนุญาต (LIC) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 
26/LIC 26) ใบอนุญาต

เพาะปลูกต้นยาสูบ 
หากผู้ได้รับอนุญาต
ต้องการเพิ่มผู้รับซื้อ
จะต้องมาขอ
ใบอนุญาตเพิ่มเติม
หรือไม่ 

ใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ หากผู้
ได้รับอนุญาตต้องการเพิ่มผู้รับซื้อ
จะต้องมาขอใบอนุญาตเพิ่มเติมหรือไม ่

ต้องขอใบอนุญาตเพิ่มเติม โดยให้แจ้งขอ้มูลของผู้รับซื้อรายใหม่ 
ที่ส านักงานสรรพสามิตพื้นที/่พื้นที่สาขา ที่ออกใบอนุญาต เพือ่
ออกใบอนุญาตใบใหม่ เพิ่มเติมจากใบเดิม ให้ผู้ประกอบการ
ต่อไป 

27/LIC 27) ผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้เพาะปลูก
ต้นยาสูบเรียบร้อย
แล้ว สามารถเพิ่ม
พื้นที่เพาะปลูก
ภายหลังได้หรือไม่ 

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เพาะปลูกต้นยาสูบ
เรียบร้อยแล้ว สามารถเพิ่มพื้นที่
เพาะปลูกภายหลังได้หรือไม่ 

สามารถเพิ่มได้ โดยใหแ้จ้งข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมที่
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที/่พื้นที่สาขา ที่ออกใบอนุญาต เพื่อ
เพิ่มข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกในระบบใบอนญุาตให้ถูกต้องครบถ้วน 

28/LIC 28) ผู้ประกอบกา
รที่รับซื้อใบยาสูบ
จะต้องขอใบอนุญาต
หรือไม่ 

ผู้ประกอบการที่รับซื้อใบยาสบูจะต้อง
ขอใบอนุญาตหรอืไม่ 

จะต้องขอใบอนุญาตซ้ือใบยาแห้ง จึงจะเป็นผู้รับซื้อใบยาแห้งที่
ถูกต้องตามกฎหมาย 

29/LIC 29) เจ้าหน้าที่
สรรพสามิตสามารถ
ดูข้อมูลการออก
ใบอนุญาตเพาะปลูก
ต้นยาสูบได้อยา่งไร 

เจ้าหน้าที่สรรพสามิตสามารถดูข้อมูล
การออกใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ
ได้อย่างไร 

สามารถดูได้จาก รายงานใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ ตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกเมนู [ใบอนุญาต] 
2. คลิกเมนู [พ.ร.บ. 2560] 
3. คลิกเมนู [รายงานส าหรับเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบฺัติงาน] 
4. คลิกเมนู [40.รายงานใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ] 
5. ระบุส านักงานสรรพสามิตภาค 
6. ระบุส านักงานสรรพสามิตพื้นที ่
7. ระบุส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
8. ระบุช่วงวันที่ ที่ต้องการดูรายงาน 
9. เลือกประเภทการต่ออาย ุ

9.1. ทั้งหมด 
9.2. ส านักงานสรรพสามิต 
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. ใบอนุญาตปกต ิ
10.3. ใบอนุญาตหลังปิดรับช าระเงิน 

11. เลือกประเภทรายงาน 
11.1. Pdf 
11.2. Excel 

12. คลิกปุ่ม [รายงาน] 
13. ระบบจะแสดงรายงานโดยมีขอ้มูลที่แสดงดังนี้ 

13.1. ล าดับที่ 
13.2. เลขที่ใบอนุญาต 
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ระบบใบอนุญาต (LIC) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 
13.3. ชื่อผู้ประกอบการ 
13.4. ชื่อพันธุ์ใบยา 
13.5. สถานที่เพาะปลกู 
13.6. จ านวนเน้ือที่เพาะปลูก 

เจ้าหน้าที่สามารถสั่งพิมพ์รายงานออกเครื่องพิมพ์ได้ 
30/LIC 30) ผู้ประกอบกา

รที่มีใบอนุญาตขาย
สุรา อยูแ่ล้วและยัง
ไม่หมดอายุ ตอ้งการ
ขอใบอนุญาตขาย
สุราอีก 1 ใบ
เนื่องจากเปิดร้าน
ใหม่อีกแห่ง ซ่ึงที่อยู่
ของสถาน
ประกอบการเป็นคน
ละที่กับที่เดิม
สามารถขอ
ใบอนุญาตได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตขายสุรา 
อยู่แล้วและยังไม่หมดอายุ ตอ้งการขอ
ใบอนุญาตขายสุราอกี 1 ใบเนื่องจาก
เปิดร้านใหม่อีกแห่ง ซ่ึงที่อยูข่องสถาน
ประกอบการเป็นคนละที่กับที่เดิม
สามารถขอใบอนญุาตได้หรือไม่ 

สามารถขอใบอนญุาตใบใหม่ได้ 
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ระบบวิชาการก าหนดมูลค่า (PRC) 
จ านวน 10 ข้อ 
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ระบบวิชาการก าหนดมูลค่า (PRC) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 

1/PRC 1) ต้องการเพิ่มขนาด
บรรจุสุราน าเข้า เพื่อ
รองรับการขอ
ใบอนุญาตให้น าสุรา
เข้ามาใน
ราชอาณาจกัร จะต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 

ผู้น าเข้าสุราขอใบอนญุาต
ให้น าสุราเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร เมื่อ
เจ้าหน้าที่บันทกึ
รายละเอียดสินค้าในระบบ
ใบอนุญาตแล้วปรากฏวา่ 
ไม่พบขนาดบรรจุของ
สินค้าที่ต้องการน าเข้าใน
ระบบอนุญาต ดังนั้น ต้อง
ด าเนินการอยา่งไร เพื่อให้
ระบบสามารถออก
ใบอนุญาตให้น าสุราเขา้มา
ในราชอาญาจกัรตาม
ขนาดบรรจุที่ประสงค์
น าเข้าได้ 

การเพิ่มขนาดบรรจุสุราน าเข้าในระบบใบอนุญาต ต้องให้ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นผู้ด าเนินการ ดังนั้นจึงขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลขนาดบรรจุ
สุราที่ต้องการเพิ่มในระบบใบอนุญาต ถงึ Help Desk ทางเว็บไซต์ 
helpdesk.excise.go.th เมื่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการเพิ่ม
ขนาดบรรจุสุราในระบบใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหนา้ที่ Help Desk 
จะแจ้งผลให้ทราบทาง E-Mail ต่อไป เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ด าเนินการออก
ใบอนุญาตให้น าสุราเขา้มาในราชอาณาจักรได้ต่อไป 
     
  
 
 
 
 
 
 
 

2/PRC 
 

2) ค้นหารายการ
สินค้า พบวา่ รายการ
สินค้าชนิดเดียวกัน ม ี
2 ราคา ซ่ึงเป็นราคา
เก่าและราคาใหม ่เกิด
จากสาเหตุใด และ
ต้องแก้ไขอย่างไร 

ค้นหารายการสินค้า 
พบว่า รายการสินค้าชนิด
เดียวกัน ม ี2 ราคา ซ่ึงเป็น
ราคาเก่าและราคาใหม่ 
เกิดจากสาเหตุใด และต้อง
แก้ไขอยา่งไร 

กรณีบันทึกวิเคราะห์รายการภาษี แลว้พบข้อมูลราคาสินค้าม ี2 ราคา 
สาเหตุเกิดจาก ผู้ประกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงราคา แต่เจ้าหน้าที่บันทกึ
แบบแจ้งราคา โดยเลือกความประสงค์เป็นแจ้งใหม่ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงราคา 
จึงท าใหรายการสินค้าชนิดเดียวกัน มี 2 ราคา 

3/PRC 
 

3) บันทึกข้อมูลแบบ
แจ้งราคา และ กดปุ่ม 
[ใช้งาน] ไปแล้ว แต่
ทราบภายหลังว่า
บนัทึกข้อมูลผิดพลาด
ต้องการกลับไปแก้ไข
ข้อมูลให้ถูกต้อง ต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 

บันทึกข้อมูลแบบแจ้งราคา 
และ กดปุ่ม  
[ใช้งาน] ไปแล้ว แต่ทราบ
ภายกลังว่าบันทกึข้อมูล
ผิดพลาด ต้องการกลบัไป
แก้ไขข้อมูลให้ถกูต้อง ต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 

การบันทึกขอ้มูลแบบแจ้งราคา หากกดปุ่ม [ใช้งาน] ไปแล้วจะไม่สามารถ
เข้าไปแก้ไขได้ต้องยกเลิกแบบ แลว้บันทกึใหม่อีกครั้ง โดยมขีั้นตอนการ
ยกเลิกแบบ ดังนี้ 

1. ไปที่เมนู [ก าหนดมูลค่า] 
2. เลือก [แบบแจ้งราคา] 
3. เลือกเมนูที่ต้องการแก้ไข 
4. ระบุ เง่ือนไขการค้นหา เช่น เลขทะเบียนรับ วันเดือนปีที่รับ 
5. กดปุ่ม [ค้นหา] ระบบจะแสดงข้อมูลการบันทึกแบบแจ้งราคา 
6. กดเลือก รายการ จากนั้น กดปุ่ม [ยกเลิกแบบ] 
7. ท ารายการใหม่อีกครั้ง 

4/PRC 4) ท ารายการใน
หน้าจอ Import 
ข้อมูลแบบส ารวจ
ราคาขายปลีก 
เรียบร้อยแล้ว ตรวจ
พบว่าไฟล์ที ่Import 
เข้าระบบไม่ถูกต้อง
ต้องการลบรายการที่ 
Import ทิ้งเพื่อ 
Import ไฟล์ที่ถูกต้อง
เข้าไปใหม่ คลิกลบ
รายการเรียบรอ้ยแลว้ 
ท าการค้นหารายการ
อีกครั้ง ระบบยังแสดง

ท ารายการในหน้าจอ 
Import ข้อมูลแบบส ารวจ
ราคาขายปลีก เรียบรอ้ย
แล้ว ตรวจพบว่าไฟล์ที่ 
Import เข้าระบบไม่
ถูกต้องต้องการลบรายการ
ที่ Import ทิ้งเพื่อ 
Import ไฟล์ที่ถูกต้องเข้า
ไปใหม่ คลิกลบรายการ
เรียบร้อยแล้ว ท าการ
ค้นหารายการอีกครั้ง 
ระบบยังแสดงรายการที่
ถูกลบ จะต้องด าเนินการ
แก้ไขอยา่งไร 

ให้แก้ไขตามขั้นตอนดังนี ้
1. คลิกที่ เมนู Tools ของ Browser 
2. คลิกที่เมนู Internet Options 
3. คลกิที่แถบ General 
4. คลิกที่ปุ่ม Settings 
5. คลิกที่แถบ Temporary Internet Files 
6. คลิกเลือก Automatically 
7. คลิกปุ่ม OK  
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รายการที่ถกูลบ 
จะต้องด าเนินการ
แก้ไขอยา่งไร 

5/PRC 5) สั่งพิมพ์เอกสารใน
ระบบ SRP แล้ว
ตัวอักษรแสดงผิดปกติ
ไม่สามารถอ่านได้ 
จะต้องแก้ไขอย่างไร 

สั่งพิมพ์เอกสารในระบบ 
SRP แล้วตวัอักษรแสดง
ผิดปกติไม่สามารถอ่านได้ 
จะต้องแก้ไขอย่างไร 

ให้แก้ไขตามขั้นตอนดังนี ้
1. Download Font Angsana และ Cordia จาก 

http://helpdesk.excise.go.th  
2. เลือกเมนู Download  
3. เลือกเมนู คู่มือ 
4. เลือกเมนู Font Angsana ส าหรับระบบงานสารสนเทศ 
5. เลือกเมนู Font Cordia ส าหรับระบบงานสารสนเทศ 
6. น าไฟล์ที่ ได้จากการ Download ไปเก็บที่ C:\Windows\Fonts 

ปิด Browser และเข้าระบบงานเพือ่พิมพ์เอกสารใหม่อกีครั้ง ระบบจะแสดง
ตัวอักษรปกต ิ

6/PRC 6) ผู้ประกอบการจะ
น าเข้าเครื่องจักรและ
มีแบตเตอรี่ติด
เครื่องจักรมาด้วย
จะต้องแจ้งราคาต่อ
เจ้าหน้าที่สรรพสามิต
หรือไม่ อยา่งไร 

ผูป้ระกอบการจะน าเข้า
เครื่องจักรและมีแบตเตอรี่
ติดเครื่องจักรมาด้วย
จะต้องแจ้งราคาต่อ
เจ้าหน้าที่สรรพสามิต
หรือไม่ อยา่งไร 

จะต้องแจ้งราคาต่อเจ้าหน้าที่สรรพสามติ ณ ส านักงานสรรพสามิต ที่สถาน
ประกอบการต้ังอยู่ โดยผู้ประกอบการจะต้อง ด าเนินการดังนี้ 

1. กรอกแบบฟอร์ม ภส.01-01 และจัดเตรียมเอกสารที่เกีย่วขอ้งให้
ครบถ้วน 
2. กรอกแบบฟอร์ม ภส.02-01 และจัดเตรียมเอกสารที่เกีย่วขอ้งให้
ครบถ้วน 
3. น าแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมทั้งเอกสาร

ประกอบไปยื่น ที่ส านกังานสรรพสามิตที่สถานประกอบการต้ังอยู่ 
 

7/PRC 7) การแจ้งราคาขาย
ปลีกแนะน าส าหรับ
สินค้าที่น าติดตัวเข้า
มาหรือน าสินค้าเข้ามา
เพื่อเป็นตัวอยา่ง หรือ
น าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อ
การค้า จะต้องแจ้ง
ราคาขายปลีกแนะน า
หรือไม่ 

การแจ้งราคาขายปลกี
แนะน าส าหรับสินค้าที่น า
ติดตัวเข้ามาหรือน า
สินค้าเข้ามาเพื่อเป็น
ตัวอยา่ง หรือน าเขา้มาโดย
มิใช่เพื่อการค้า จะต้อง
แจ้งราคาขายปลีกแนะน า
หรือไม่ 

ไม่ต้องแจ้งราคาขายปลีกแนะน า เนื่องจากได้รับการผ่อนผันตามประกาศ
กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เร่ือง “หลักเกณฑ์ วิธกีาร และ
เง่ือนไข ผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลกีแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีก
แนะน าการจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดท าบัญชีรับจ่ายสินค้าที่
น าเข้ามาในราชอาณาจกัร ส าหรับสินค้าที่น าติดตัวเข้ามา หรือน าสินค้ามา
เพื่อเป็นตัวอยา่งสินค้า หรือน าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า” 

8/PRC 8) โครงสร้าง
รหัสสินค้าสรรพสามิต 
(28 หลัก) 
ประกอบดว้ย
อะไรบ้าง 

โครงสร้างรหัสสินค้า
สรรพสามิต (28 หลัก) 
ประกอบดว้ยอะไรบ้าง 

โครงสร้างรหัสสินค้าสรรพสามิต 28 หลัก เรียงล าดับจากซ้ายไปขวา 
ประกอบดว้ย 

XXXX (4 หลัก) กลุ่มสินค้าตามพกิัด 
XX (2 หลัก) ประเภทสินค้า 
XX (2 หลัก) ประเภทสินค้าย่อย 
XX (2 หลัก) เซตของประเภทสินค้ายอ่ย 
XXX (3 หลัก) เครื่องหมายการค้าหลกั 
XX (2 หลัก) เครื่องหมายการค้ารอง 
XXX (3 หลัก) แบบ/รุ่น 
XXX (3 หลัก) รหัสดีกร ี
XXX (3 หลัก) ขนาด 
XX (2 หลัก) หนว่ยของสินค้า 

              XX (2 หลัก) ล าดับการแจ้งราคา 
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9/PRC 9) เจ้าหน้าที่สามารถ
ส ารวจราคาขายปลกี
แนะน าได้กี่วธิี 
อะไรบ้าง 

เจ้าหน้าที่สามารถส ารวจ
ราคาขายปลีกแนะน าได้กี่
วิธี อะไรบ้าง 

ส ารวจ ได้ 3 วิธีดังนี ้
1. ส ารวจราคาขายปลกีผ่าน Mobile Application 
2. ส ารวจราคาขายปลกีผ่าน Excel File 
3. ส ารวจราคาขายปลกีผ่าน เว็บไซต์ srp.excise.go.th 

10/PRC 10) รายการสินค้า
สรรพสามิตที่ต้อง
ส ารวจราคาขายปลกี
แนะน า ประกอบด้วย
สินค้ากี่รายการ 
อะไรบ้าง 

รายการสินค้าสรรพสามิต
ที่ต้องส ารวจราคาขาย
ปลีกแนะน า ประกอบด้วย
สินค้ากี่รายการ อะไรบ้าง 

ประกอบดว้ยสินค้า 8 รายการ ดังนี ้
1. เครื่องดื่ม 
2. รถยนต์ 
3. รถจักรยานยนต ์
4. น้ าหอม 
5. แบตเตอร์รี ่
6. ยาสูบ 
7. เบียร ์
8. สุรา (ไม่รวมเบียร์) 
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ระบบคืน ยกเว้น ลดหย่อน (RTN) 
จ านวน 5 ข้อ 
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1/RTN 1) ขั้นตอนการแก้ไข
การบันทึกขอ้มูล
ผิดพลาดในระบบคืน 
ยกเว้น ลดหย่อน แต่
ยังไม่ได้บันทึกเลขที่
หนังสืออนุมัติ จะต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 

เจ้าหน้าที่ได้ท าการบันทึก
ข้อมูลการคืน ยกเว้น และ
ลดหย่อนภาษี ผิดพลาดใน
ระหว่างการบันทึกขอ้มูล
ในระบบคืน ยกเว้น 
ลดหย่อนภาษี แต่ยังไม่ได้
บันทึกเลขที่หนังสืออนุมัติ
เข้าสู่ระบบ ดังนั้น จะต้อง
แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้
อย่างไร 

ขั้นตอนการแก้ไขการบันทกึข้อมูลผิดพลาดในระบบคืน ยกเว้น ลดหย่อนภาษี มีขั้นตอน ดังนี้ 
1. เข้าไปที่เมนู [คืน ยกเว้น และลดหยอ่นภาษี] 
2. เลือกประเภทของหนา้จอที่ต้องการเข้าไปท าการบันทกึ 
3. ค้นหารายหารตามเง่ือนไข 
4. กดปุ่ม [ลบ] 
5. กดปุ่ม [บันทึก] 

    เสร็จสิ้นขั้นตอนการลบรายการ และให้เจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูลการคืน ยกเว้น ลดหย่อนภาษี
ให้ถูกต้องต่อไป 

2/RTN 2) ขั้นตอนการแก้ไข
การบันทึกขอ้มูล
ผิดพลาดในระบบคืน 
ยกเว้น ลดหย่อน ภาษ ี
และได้บันทึกเลขที่
หนังสืออนุมัติแล้ว 
จะต้องด าเนินการ
อย่างไร 

เจ้าหน้าที่ได้ท าการบันทึก
ข้อมูลการคืน ยกเว้น และ
ลดหย่อนภาษี ผิดพลาดใน
ระหว่างการบันทึกขอ้มูล
ในระบบคืน ยกเว้น 
ลดหย่อนภาษี และได้ท า
การบันทึกเลขที่หนังสือ
อนุมัติเข้าสู่ระบบแลว้ 
ดังนั้น จะต้องแก้ไขข้อมูล
ที่ผิดพลาดได้อย่างไร 

ขั้นตอนการแก้ไขการบันทกึข้อมูลผิดพลาดในระบบคืน ยกเว้น ลดหย่อนภาษี มีวิธีการ ดังนี้ 
ท าหนังสือแจ้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ด าเนินการยกเลิกข้อมูลที่ผิดพลาดออดจากระบบ 
หมายเหต ุเพื่อความสะดวกของหน่วยงาน เจ้าหนา้ที่ส านกังานสรรพสามิตพื้นที่/สาขา สามารถ
แจ้งข้อมูลรายละเอยีดการขอยกเลิกรายการข้อมูลที่บันทกึผิดพลาด ผา่นทางเวบ็ 
helpdesk.excise.go.th หรือ e-mail : helpdesk@excise.go.th    โดยต้องแจ้งรายละเอยีด 
ดังนี้ 

1. เลขที่หนังสือ กค. ที่อนุมัติ ลงวันที่เท่าไร 
2. ชื่อ - นามสกุล เจา้หนา้ที่ผู้แจ้งปัญหา หน่วยงาน และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
กลับ เมื่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแลว้ Help Desk 
จะติดต่อกลับแจ้งผลการด าเนินการทาง e-mail ที่แจ้งไว้ต่อไป 

3/RTN 3) ขั้นตอนการเพิ่ม
รายชื่อผู้มีอ านาจ
อนุมัติ ยกเว้น และ
ลดหย่อนภาษี ใน
ระบบคืน ยกเว้น ลด
หย่อยภาษ ีต้อง
ด าเนนิการอยา่งไร 

หน่วยงานต้องการ
ปรับปรุง เพิ่มรายชื่อ ผู้มี
อ านาจอนุมัติ คืน ยกเว้น 
และลดหย่อนภาษีลงใน
ระบบคืน ยกเว้น 
ลดหย่อนภาษี ตอ้ง
ด าเนินการอยา่งไร 
 
 
 
 

การเพิ่มรายชือ่ผู้มีอ านาจอนุมัติ คืน ยกเว้น และลดหย่อนภาษี ลงในระบบคืน ยกเว้น ลดหย่อน
ภาษี มขีั้นตอนดังนี้ 

1. เข้าไปที่เมนู [คืน ยกเว้น และลดหยอ่นภาษี] 
2. เลือกเมนู [ข้อ 4. การพิจารณาอนุมัต]ิ 
3. เลือกเมนู [ข้อ 4.4 การบันทกึข้อมูลผู้มอี านาจอนุมัต]ิ 
4. กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ที่ต้องการเพิ่มเพื่อให้มีอ านาจเป็นผู้อนุมัติในระบบคืน 

ยกเว้น ลดหย่อนภาษ ี
5. ก าหนดวันที่ใช้งาน และวันที่สิ้นสุดการใช้งาน 
6. กดปุ่ม [บันทึก] 

เจ้าหน้าที่สรรพสามิตที่ด าเนินการเพิ่มขอ้มูลในระบบจะสามารถอนุมัติข้อมูลในระบบได้ 
 

4/RTN 4) บันทึกข้อมูล
หนังสืออนุมัติคืน 
ยกเว้น และลดหย่อน
ภาษีแลว้ แต่ค้นหา
เลขที่หนังสืออนุมัติไม่
พบในระบบรายได้ 
และระบบวิเคราะห์
รายการภาษ ีต้อง
ด าเนินการแก้ไข
อย่างไร 

การบันทึกหนังสืออนุมัติ 
คืน ยกเว้น และลดหย่อน
ภาษี ในระบบคืน ยกเว้น 
ลดหย่อนภาษีแลว้ แต่
ค้นหาหนังสืออนุมัติ
ดังกล่าวไม่พบในระบบ
รายได้ และระบบ
วิเคราะห์รายการภาษี 
ต้องด าเนินการแก้ไข
อย่างไร 

สาเหตุอาจเกิดจาก ผู้ประกอบการรายเดียวกัน แต่มีข้อมูลในระบบฯ มากกว่า 1 รายการ ให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการในแต่ละระบบ คือ ระบบรายได้ ระบบวิเคราะห์
รายการภาษ ีและระบบคืน ยกเว้น ลดหย่อนภาษ ีว่ามขี้อมูลผู้ประกอบการเป็นรายเดียวกัน
หรือไม่ ให้สังเกต ข้อมูลรหัสสถานประกอบการของแต่ละระบบฯ ว่าต้องเป็นข้อมูลที่มีรหัส
ตรงกัน หากไม่มีข้อมูลผู้ประกอบการทีต่รงกัน ก็ให้แก้ไขขอ้มูลผู้ประกอบการให้ตรงกันก็จะ
ค้นหาต่อไป 
 

5/RTN 5) เจ้าหน้าที่ ค้นหา
ข้อมูลเลขที่ใบขน
สินค้าขาออกไม่พบ 
ในระบบคืน ยกเว้น 

ผู้ประกอบการได้แจ้งขอ
คืนภาษี ยกเว้นภาษ ีกรณี
ส่งออก แต่เจ้าหน้าที ่
ค้นหาข้อมูลเลขที่ใบขน

เจ้าหน้าที่ ค้นหาข้อมูลเลขที่ใบขนสินค้าขาออกไม่พบ ในระบคืน ยกเว้น ลดหยอ่นภาษ ีให้
ด าเนินการ ดังนี้ 
ให้แจ้งข้อมูลรายละเอียดใบขนสินค้าขาออกที่ได้รับจากผู้ประกอบการมายังศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ผ่านทางเว็บ helpdesk.excise.go.th หรือ e-mail : helpdesk@excise.go.th  
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ระบบ คืน ยกเว้น ลดหย่อน (RTN) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 

ลดหย่อนภาษี ต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 

สินค้าขาออกไม่พบ ใน
ระบบคืน ยกเว้น 
ลดหย่อนภาษี ตอ้ง
ด าเนินการอยา่งไร 

โดยมีรายละเอียดของขอ้มูลที่ต้องแจ้ง ดังนี้ 
1. เลขที่ใบขนสินค้าขาออก 
2. วันที่ส่งออกสินค้า 
3. ชื่อผู้ประกอบการ 
4. ชื่อเจ้าหน้าที่ผูแ้จ้งปัญหา หนว่ยงาน และหมายเลขโทรศัพท์ 

โดยเจ้าหนา้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวบรวมข้อมูลส่งไปกรมศุลกากรเพื่อไปตรวจสอบ 
เมื่อได้รับผลการด าเนินการแล้ว ทาง Help Desk จะแจ้งผลการด าเนินการให้ผูแ้จ้งทราบต่อไป 
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ระบบรถยนต์คันแรก (First Car) 
จ านวน 2 ข้อ 
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ระบบรถยนต์คันแรก (First car) 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 

1/FC 1) ขั้นตอนการปฏิเสธ
การใช้สิทธิ์รถยนต์คัน
แรก จะตอ้ง
ด าเนินการอยา่งไร 

เจ้าหน้าที่ต้องการทราบ
ขั้นตอนการปฏิเสธการใช้
สิทธิ์รถยนต์คันแรก 
จะต้องด าเนินการอย่างไร 

ขั้นตอนการปฏิเสธการใช้สิทธิ์รถยนต์คันแรก มีขั้นตอนการด าเนินการ  ดังนี้ 
1. ใช้ User ของผู้มีสิทธิ์อนุมัติสิทธิ์ ท ารายการ 
2. ไปที่เมนู [ตรวจสอบสิทธิ]์ 
3. ไปที่เมนู [ตรวจสอบสิทธิ์ฯ (ส าหรับหัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี)] 
4. ระบุเลขประจ าตัวประชาชน ของผู้ที่ต้องการปฏิเสธการขอใช้สิทธิ ์ 
5. กดปุ่ม [ค้นหา] 
6. เล่ือน Scrollbar ไปทางขวามือ ที่ชอ่งผลการตรวจสอบ 
7. เลือก [ไม่ได้รับสิทธิ์] 
8. กดปุ่ม [ยืนยันความถูกตอ้ง] 

 ระบบจะแสดงสถานะเปลี่ยนเป็น “ถูกปฏิเสธสิทธิ”์ 
2/FC 2) สืบค้นข้อมูลการ

รับเงินคืนในระบบ
รถยนต์คันแรก มี
ขั้นตอนอยา่งไร 

สืบค้นข้อมูลการรับเงินคืน
ในระบบรถยนต์คันแรก มี
ขั้นตอนอยา่งไร 

มีขั้นตอนในการตรวจสอบดังนี้ 
1. คลิกเมนู [สืบค้นข้อมูล] 
2. คลิกเมนูย่อย [สอบถามข้อมูลการคืนเงินผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ] 
3. ระบบจะแสดงหน้าจอ [การค้นหาข้อมูล]  
4. ให้ระบุ เลขประจ าตัวประชาชน แลว้ กดปุ่ม [ค้นหา] 
5. ระบบจะแสดงรายละเอียดขอ้มูลของผู้ร่วมโครงการ  

ข้อมูลการคืนเงินให้ดูที่หัวข้อ [รายการเงินคืน] 
ระบบจะแสดงข้อมูลเกีย่วกับการคืนเงินโดยมีข้อมูลดังนี ้
5.1. ล าดับ 
5.2. พื้นที่รับเงินคืน 
5.3. ประเภท 
5.4. วันที่ใบเสร็จ 
5.5. เลขที่ใบเสร็จ/เล่มที่ใบเสร็จ 
5.6. จ านวนเงินที่คืน(บาท) 
5.7. ดอกเบี้ย(บาท) 
5.8. หมายเหต ุ

*** จบขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลการรับเงินคืน*** 
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ระบบส ารวจราคาขายปลีกแนะน า 
 (SRP) 

จ านวน 6 ข้อ 
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ระบบส ารวจราคาขายปลีกแนะน า (SRP) 

ล าดับ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 

1/SRP 1) การบันทึก
รายการส ารวจราคา
ขายปลกีแนะน า 
สามารถระบุหรือ
เลือกวันที่ส ารวจ
ย้อนหลังได้หรือไม่ 

การบันทึกรายการส ารวจ
ราคาขายปลีกแนะน า 
สามารถระบุหรือเลือกวันที่
ส ารวจยอ้นหลังในระบบได้
หรือไม่ 

ไม่สามารถระบุหรือเลือกวันที่ส ารวจย้อนหลังในระบบได้  ทั้งนี้การบันทึกผลการส ารวจ
ราคาขายปลีกแนะน าในระบบส ารวจราคาขายปลกีแนะน า จะต้องท าการบันทกึให้แล้ว
เสร็จภายในวันท าการส ารวจนั้น ๆ  

2/SRP 2) เจ้าหน้าที่ขอสิทธิ
เข้าใช้งานระบบ
ส ารวจราคาขายปลกี
แนะน าต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 

เจ้าหน้าที่ขอสิทธิเข้าใช้งาน
ระบบส ารวจราคาขายปลีก
แนะน าต้องด าเนินการ
อย่างไร 

ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม [แบบค าขอสิทธิ และขอยกเลิกผู้ใช้ ระบบสารสนเทศ แบบ 

SSO:001-1] จากเวบ็ไซต์ http://helpdesk.excise.go.th 
2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ตามข้อ 1 โดยให้ท าเครื่องหมาย  ข้อ [5.6 ส ารวจ

ราคาขายปลีกแนะน า] และขอ้ [5.7 ระบบสืบค้นหาข้อมูลสินค้าตามแบบแจ้ง
ราคาขายปลีกแนะน า] 

3. เสนอหัวหน้าสว่นราชการเพื่อพิจารณาอนุมัติและลงนามอนุมัติในแบบฟอร์ม 

4. ส่งแบบฟอร์มที่ผ่านการอนุมัติไปที่ อีเมล:์ it-Clinic@excise.go.th เพื่อให้ผู้ดูแล
ระบบงานความปลอดภัยกลาง (SSO) เพิ่มสิทธิ์การใช้งาน 

5. หลังจากได้รับการเพิ่มสิทธิเขา้ใช้งานระบบแล้ว   ผู้ดูแลระบบความปลอดภยักลาง 
(SSO) จะแจ้ง User name และ Password ให้กับผู้ขอใช้สิทธิฯ ทาง อีเมล์ 
ตามที่ผู้ขอใช้สิทธิได้ระบุแจ้งไว้ในแบบฟอร์ม SSO:001  

6. ผู้ขอใช้สิทธิสามารถใช้ User name และ Password ตามที่ได้รับแจ้งทางอีเมล์ 
เข้าใช้งานในระบบส ารวจราคาขายปลีกแนะน าต่อไปได้ 

3/SRP 3) จากการส ารวจ
ราคาขายปลีกแนะน า 
สินค้าน้ าหอม พบวา่
ไม่มี Bar code ที่
บรรจุภัณฑ์ของสินค้า 
กรณีเช่นนี้จะท าการ
บันทึกในระบบ
ส ารวจราคาขายปลกี
แนะน าได้หรือไม่ 
อย่างไร 

สินค้า (น้ าหอม) ที่ไม่มี Bar 
code ส ารวจจากร้านของ
ช า จะบันทึกในระบบ
ส ารวจราคาขายปลกี
แนะน าได้หรือไม่ อย่างไร 

สามารถบันทึกในระบบส ารวจราคาขายปลีกแนะน าได้ ดังนี้ 
1. ไปที่เมนู ราคาขายปลกีแนะน า 
2. ระบุ ครั้งที่ส ารวจ,ปีที่ส ารวจ 

3. เลือกร้านค้า  หรือ  
4. กรอกรายละเอียดร้านค้าให้ครบถ้วน จากนั้น กดปุ่ม  

5. กดปุ่ม  
6. กรอกรายละเอียดสินค้า กดปุ่ม  

 
 
 
 

4/SRP 4) บันทึกรายการ
ส ารวจราคาขายปลกี
แนะน า ดว้ย 
Application บน 
Mobile เรียบร้อย
แล้ว จะต้องบันทึก
รายการในระบบ
ส ารวจราคาขายปลกี
แนะน าโดยเครื่อง 
PC หรือไม่ 

บันทึกรายการส ารวจราคา
ขายปลกีแนะน า ด้วย 
Application บน Mobile 
เรียบร้อยแล้ว จะตอ้ง
บันทึกรายการส ารวจใน
ระบบส ารวจราคาขายปลีก
แนะน าด้วยหรือไม ่

ไม่ต้องบันทึก เนื่องจากการส ารวจผ่าน Mobile Application ระบบจะบันทึกขอ้มูลลง
ฐานข้อมูลของระบบส ารวจราคาขายปลีกแนะน า 

5/SRP 5) บันทึกส ารวจ
ราคาขายปลีกสินค้า
แนะน า เราสามารถ

บันทึกส ารวจราคาขาย
ปลีกสินค้าแนะน า เรา
สามารถเลือกวันที่ส ารวจ

ไม่สามารถเลือกได้ เนื่องจากผู้ดูแลระบบแจ้งว่า ให้ท ารายบันทึกวันต่อวัน ออกส ารวจและ
ท าการบันทกึในทันที 
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ล าดับ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 

เลือกวันที่ส ารวจ
ย้อนหลังได้หรือไม่ 

ย้อนหลังได้หรือไม่ 
 

6/SRP 6) ขอใช้สิทธิ์ระบบ
ราคาขายปลีก
แนะน าต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 

ขอใช้สิทธิ์ระบบราคาขาย
ปลีกแนะน าตอ้งด าเนินการ
อย่างไร 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าขอใช้สิทธิ์ SSO-001 จาก helpdesk@excise.go.th หัวขอ้ 5.6 
และ 5.7 



 

  
หน้า 61 

 
ED-0019-61  

กรมสรรพสามิต            บริษัท โปรเฟสชั่นนลั คอมพิวเตอร์ จ ากัด  

  

Technical Support: Computer (PC) 
จ านวน 1 ข้อ 
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Technical Support: Computer PC 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 

1/ITS 1) กรณีที่ เก็บไฟล์
เอกสารไว้ที่หน้า 
Desktop ของ 
Windows เปิดเครื่อง
ในตอนเช้าหน้า 
Desktop เปลี่ยนเป็น
สีด าและเอกสารที่เคย
เก็บไว้ที่ Desktop 
หายไปทั้งหมด จะ
เรียกไฟล์เอกสารคืน
ได้อย่างไร  

กรณีที่ เก็บไฟล์เอกสารไว้ที่
หน้า Desktop ของ 
Windows เปิดเครื่องใน
ตอนเช้าหน้า Desktop 
เปลี่ยนเป็นสีด าและเอกสาร
ที่เคยเก็บไว้ที่ Desktop 
หายไปทั้งหมด จะเรียกไฟล์
เอกสารคืนได้อย่างไร  

เรียกไฟล์เอกสารคืนตามขั้นตอนดังนี ้
1. ให้เปิด Windows Explorer 
2. คลิกที่ Drive C:\ 
3. คลิกที่ Folder User 
4. ระบบจะแสดง ชื่อ Folder ตาม User profile ที่เคย Logon เข้าใช้งานเครื่อง 
5. ดับเบิลคลิกที่ User ที่ต้องการแสดงไฟล์ข้อมูล 
6. ดับเบิลคลิกที่ Folder Desktop ระบบจะแสดงรายชื่อไฟล์ที่ User เคยเก็บไว้ที่ Desktop 

ทั้งหมด  
ผู้ใช้งานสามารถ คัดลอกไฟล์ไปเก็บไว้ยงั ต าแหน่งอื่นๆ ของเครื่องได้ตามต้องการ 
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ระบบ GFMIS (GF) 
จ านวน 1 ข้อ 
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ระบบ GFMIS 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 

1/GF 1) กรณีที่ ระบบงาน 
GFMIS ขัดข้องหรือ
ผิดปกติ จะต้องแจ้ง
เจ้าหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบและ
ด าเนนิการแก้ไขทาง
โทรศัพท์ที่หมายเลข
ใด 

กรณีที่ ระบบงาน GFMIS 
ขัดข้องหรือผิดปกติ จะต้อง
แจ้งเจ้าหน้าที่เพือ่
ตรวจสอบและด าเนินการ
แก้ไขทางโทรศัพท์ที่
หมายเลขใด 

สามารถติดต่อเจ้าหนา้ที่ Help Desk ของระบบผ่านช่องทาง ดังนี้ 
1. โทรศัพท์หมายเลข 020343335 
2. ทางเว็บไซต์ http://www.gfmis.go.th  
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ระบบยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตและรับช าระภาษ ี

(E-Service) 
จ านวน 2 ข้อ 
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ระบบยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบครือข่ายอินเทอร์เน็ตและรับช าระภาษ ี

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 

1/ESV 1) ผู้ประกอบการ
ต้องการยื่นแบบ
รายการภาษีผา่น
อินเทอร์เน็ต จะต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 

ผู้ประกอบการต้องการยื่น
แบบรายการภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ต จะต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 

ด าเนินการดังนี้ 
1. กรอกข้อมูล ในแบบ ภส.03-11 
2. แนบเอกสาร ดังต่อไปนี ้

2.1. ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์(ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) 
2.2. หนังสือมอบอ านาจ ของบริษัทฯ ผู้ที่มีอ านาจลงนามในเอกสาร 
2.3. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผู้รับมอบอ านาจและผู้มอบอ านาจ 

3. น าแบบ ภส.03-11 ที่กรอกข้อมูลครบถว้นสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบ  
ตามข้อ 2.1 – 2.3 ไปยื่นที่ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่สถานประกอบการต้ังอยู่ หรือ ยื่นที ่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต 

4. รับ User name และ Password ผ่านทาง E-Mail ตามที่ผู้ประกอบการระบุในแบบ ภส. 03-
11 

2/ESV 2) ผู้น าเข้าสามารถ
ยื่นแบบช าระภาษี
สรรพสามิตผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้หรือไม่  

ผู้น าเข้าสามารถยื่นแบบ
ช าระภาษีสรรพสามิตผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้หรือไม่  

ไม่สามารถยื่นแบบช าระภาษีสรรพสามติผ่านอินเทอร์เน็ตได้ จะต้องยื่นแบบรายการช าระภาษี
สรรพสามิต ณ ที่ท าการสรรพสามิตพื้นที่ ที่สถานประกอบการต้ังอยู่ ส าหรับบรกิารผ่านอินเทอร์เน็ตที่
ผู้ประกอบการน าเข้าสามารถใช้งานได้ประกอบด้วย 

1. ภส.02-01 แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560   

2. ภส.07-03 บัญชีรับจ่ายสินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจกัร 
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โครงการ Linkage Center 
จ านวน 5 ข้อ 
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โครงการ Linkage Center 

ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 

1/MOI 1) เจ้าหน้าที่ 
สรรพสามิต
สามารถขอ PIN 
ประจ าตัว 4 
หลัก ได้ที่
หน่วยงานใด 

เจ้าหน้าที่
สรรพสามิตจะ
ขอ PIN 
ประจ าตัว 4 
หลัก ได้ที่
หน่วยงานใด 

ขอ PIN ประจ าตัวประชาชนได้ที่ ที่วา่การอ าเภอ ทุกแห่งทั่วประเทศหรือกรุงเทพมหานคร ขอได้ที่ส านกังานเขตทุกเขต 

2/MOI 2) ตรวจสอบ
ข้อมูล
ผู้ประกอบการ
กับกรมการ
ปกครอง มี
ขั้นตอนอยา่งไร 

ตรวจสอบข้อมูล
ผู้ประกอบการ
กับกรมการ
ปกครอง มี
ขั้นตอนอยา่งไร 

ให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การขอใช้สิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล 

1. เจ้าหน้าที่ต้องขอสิทธิ์ในการใช้งานและตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง โดยใช้ แบบฟอร์ม SSO:001-LINK-
MOI  

2. เจ้าหน้าที่ต้องไปขอ PIN ประจ าตวัประชาชน ที่ส านักงานเขตหรืออ าเภอ ทกุแห่งทั่วประเทศ 
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบข้อมูลให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. เปิดโปรแกรม EDMOI 1.4.1 
 
 

 
2. เสียบบัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่สรรพสามิต 
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ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 

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

6. กรอกข้อมูล PIN 4 หลักที่ได้จากส านกังานเขต หรือที่วา่การอ าเภอ แลว้กดปุ่ม [ตกลง] 
7. หากพิมพ์ PIN 4 หลักถูกต้องระบบจะแสดงหน้าจอแจ้งเตือน “คุณมีสิทธิเข้าใช้งานระบบงาน” 
8. เสียบบัตรประชาชนผู้ประกอบการ แลว้กดปุ่ม [3] อ่านบัตร 
9. ระบบจะอา่นเลขประจ าตัวบัตรประชาชน 13 หลักมาใส่ในช่อง เลขบัตรประชาชน(13) ให้อัตโนมัติ 
10. กดปุ่ม [4] ตรวจสอบข้อมูล  
11. ระบบจะน าข้อมูลที่ได้จากกรมการปกครองมาแสดง 3 ส่วน ดังนี ้

1.1. ข้อมูลบุคคล 
1.2. ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร ์
1.3. ภาพใบหนา้บัตรประชาชน 

12. หากระบบสามารถตรวจสอบขอ้มูลกับกรมการปกครองได้สมบูรณ์ ระบบจะมีหน้าจอแจ้งเตือน “ท าการ
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” 

13. กรณีที่ระบบไม่แสดงข้อมูลรูปภาพใบหน้าจากทะเบียนราษฎร์ ใหป้ฏิบัติดังนี้ 
13.1 กดปุ่ม [A] อ่านรูปบัตร 
13.2 กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูลบัตร 
13.3 ระบบจะแสดงภาพใบหนา้จากบัตรประชาชน 
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ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 

13.4 กดปุ่ม [B] บันทึกข้อมูล 

14. กรณีที่ผู้ประกอบการไม่ได้น าบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดงให้ปฏบิัติดังนี้ 
14.1. พิมพ์เลขที่บัตรประจ าตวัประชาชนของผู้ประกอบการในช่อง เลขบัตรประชาชน (13)   

14.2. กดปุ่ม [C] ไม่มีรูปภาพ 

14.3. ระบบจะแสดงข้อมูลบุคคลที่ได้จากทะเบียนราษฎร์ 
14.4. ระบบจะแสดงข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์  
14.5. ระบบแสดงหน้าจอแจ้งเตือน “ท าการบนัทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” 

3/MOI 3) ระบบ 
EDMOI Version 
1.4.1 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่จะ
ติดต้ังต้องมี
รายละเอียดของ 
Hardware และ 
Software ที่
จ าเป็นอะไรบ้าง 

ระบบ EDMOI 
Version 1.4.1 
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่จะ
ติดต้ังต้องมี
รายละเอียดของ 
Hardware และ 
Software ที่
จ าเป็นอะไรบ้าง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะติดต้ังระบบงาน EDMOI version 1.4.1 จะต้องมีข้อก าหนดอย่างน้อย 3 ส่วน ดังนี ้
1. ระบบปฏิบัตกิาร (Operating System) 

1.1. Windows 7 32-bit Service pack 1 หรือ 64-bit Service pack 1  
1.2. Windows 10 ทุก Edition 

2. System Requirement 
2.1. Internet Explorer 11 
2.2. .Net Framework 4.6.1 หรือ Version ที่ใหม่กวา่ 

3. เครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart card Reader) 
หมายเหต ุ

1. ระบบงาน EDMOI ไม่รองรับระบบปฏิบตัิการ Windows XP และ Windows รุ่นที่ต่ ากวา่ Windows  
2. ส าหรับ Windows 7 จะต้อง Update ให้เป็น Service pack 1 ขึ้นไป จึงจะสามารถรองรับระบบงาน EDMOI 

ได้ 
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ข้อที่ ค าถามย่อ ค าถาม ค าตอบ 

4/MOI 4) การ Update  
ระบบ EDMOI 
version 1.4.1 
จะต้อง
ด าเนินการ
อย่างไร 

การ Update  
ระบบ EDMOI 
version 1.4.1 
จะต้อง
ด าเนินการ
อย่างไร 

ด าเนินการดังนี้ 
1. Uninstall EDMOI version 1.3 หรือ version 1.3.1 ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. ติดต้ังระบบงาน EDMOI version 1.4.1  

หมายเหต ุ
  หากติดต้ัง EDMOI version 1.4.1 โดยไม่ Uninstall EDMOI version 1.3 หรือ 1.3.1 ออกก่อน จะส่งผลให้ 
ระบบ EDMOI ท างานได้ไม่สมบูรณ์ 

5/MOI 5) ก่อนการใช้
งานระบบงาน 
EDMOI จะต้อง
ก าหนดค่าเร่ิมต้น
ที่จ าเป็นให้
ระบบปฏิบัตกิาร 
Windows 
อย่างไรบ้าง 

ก่อนการใช้งาน
ระบบงาน 
EDMOI จะต้อง
ก าหนดค่าเร่ิมต้น
ที่จ าเป็นให้
ระบบปฏิบัตกิาร 
Windows 
อย่างไรบ้าง 

ก าหนดค่าเร่ิมต้นให้กับระบบปฏบิัติการ Windows ดังนี้ 
1. คลิกขวาที่ Computer ส าหรับ Windows 7 หรือ คลิกขวา This PC ส าหรับ windows 10 
2. เลือกเมนู Properties 
3. คลิกเมนู Advance system Settings 
4. คลิกปุ่ม Environment Variables 

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

 
9. Variables 
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10. คลิกปุ่ม New 
11. ที่ช่อง Variable name ให้พิมพ์ AMI_HOST 
12. ที่ช่อง Variable value ให้พิมพ์ 192.168.7.131 
13. คลิกปุ่ม OK 

14. คลิกปุ่ม New 
15. ที่ช่อง Variable name ให้พิมพ์ AMI_SERVICE 
16. ที่ช่อง Variable value ให้พิมพ์ 20000 คลิกปุ่ม OK 
17. ตรวจสอบค่าตัวแปรที่เพิ่มให้กับระบบ ให้ถูกตัอง 
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1) คลิกปุ่ม OK 

 
 


