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ชื่อหน่วยงำน: ส ำนักมำตรบำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 2 
 

ชื่อกระบวนงำน: 
การขออนุมัติเป็นผู้วิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
ต้นแบบ 

 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้แนวทางในการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ขอบเขตของงำน 
1. ระเบียบการปฏิบัตินี้ครอบคลุมข้ันตอนการการยื่นค าขออนุมัติเป็นผู้วิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ

รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบ  การด าเนินการตรวจสอบ การจัดท าบันทึกการตรวจสอบ การ
อนุมัติ และการแจ้งผลการอนุมัติ/ ไม่อนุมัติ 

 
ค ำจ ำกัดควำม 
ล ำดับ ค ำศัพท์ ควำมหมำย 

1. รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
ต้นแบบ 

รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ผลิตหรือน าเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือน าไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ที่ไม่เคยมีการจ าหน่าย
ในท้องตลาดเป็นการทั่วไปในราชอาณาจักร และไม่เคยได้รับยกเว้น
ภาษีสรรพสามิตหรือได้รับสิทธิ 
ให้เสียภาษีอัตราศูนย์มาก่อน หรือเคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิต
หรือได้รับสิทธิให้เสียภาษีอัตราศูนย์ 
มาแล้ว แต่ได้ยุติการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ 

2. ผู้วิจัย พัฒนา หรือทดสอบ
สมรรถนะ (ผู้วิจัยฯ) 

นิติบุคคลที่ประกอบกิจการวิจัยพัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์และได้รับอนุมัติตามประกาศกรม
สรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเสียภาษี
อัตราศูนย์ส าหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่น าไปวิจัย 
พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ 

3. สถานประกอบการของผู้วิจัย 
พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ 

สถานที่ตั้งในการด าเนินกิจการของผู้วิจัย พัฒนา หรือทดสอบ
สมรรถนะ และให้หมายความรวมถึงสถานที่เก็บรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ต้นแบบ หรือส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา
ด้วย 
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ หน้ำที่รับผิดชอบ 

1. สรรพสามิตพ้ืนที่ - พิจารณาอนุมัติเสียภาษีอัตราศูนย์ 
2. เจ้าพนักงานจากส านักงาน

สรรพสามิตพ้ืนที่ 
- ตรวจสอบค าขอและหลักฐานต่างๆ  
- ตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ยื่ค าขอเป็นผู้วิจัย พัฒนา หรือ
ทดสอบสมรรถนะ รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบ   
- จัดท ารายงานการตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ยื่นค าขอ
เป็นผู้วิจัยฯ 
 

3. เจ้าพนักงานจากส านัก
มาตรฐานและพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี 2 

- ตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ยื่นค าขอเป็นผู้วิจัย พัฒนา 
หรือทดสอบสมรรถนะ รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบ   
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียด 
ล ำดับ ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 
 
 

 ผู้ที่ประสงค์จะขออนุมัติเป็นผู้วิจัย 
พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ให้
ยื่นค าขอตามแบบค าขออนุมัติเป็น
ผู้วิจัย พัฒนา หรือทดสอบ
สมรรถนะรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ต้นแบบ (ภส. 05-
14) พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ
ค าขอ ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่สถาน
ประกอบการของผู้วิจัย พัฒนา 
หรือทดสอบสมรรถนะตั้งอยู่ก่อน
เริ่มด าเนินการวิจัย 
กรณีผู้วิจัยฯ มีสถานประกอบการ
หลายแห่งตั้งอยู่ในหลายพื้นท่ี ให้
ยื่นค าขอตามแบบค าขออนุมัติเป็น
ผู้วิจัย พัฒนา หรือทดสอบ
สมรรถนะรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ต้นแบบ พร้อม
หลักฐานที่อยู่ในแบบค าขอต่อ
สรรพสามิตพ้ืนที่ ณ ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ที่ส านักงานใหญ่
ของผู้วิจัย ฯ ตั้งอยู่ พร้อมทั้งระบุ
ที่ตั้ง และรายละเอียดของสถาน
ประกอบการของผู้วิจัยฯ ให้ชัดเจน 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ 

2.  
 
 
 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้
ตรวจสอบค าขอและหลักฐานต่างๆ 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ 

3.  
 
 
 

 เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
ได้ตรวจสอบค าขอและหลักฐาน
ต่าง ๆ แล้ว หากเห็นว่าถูกต้อง 
ครบถ้วนให้แจ้งผู้อ านวยการส านัก

-เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ 
- ผู้อ านวยการ
ส านักมาตรฐาน

ยื่นค าขออนุมัติเป็นผู้วิจัย 

ตรวจสอบ
แบบค าขอ

และ
หลักฐาน 

แจ้งผู้อ านวยการส านักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2  
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มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ
ภาษี ๒ เพ่ือส่งเจ้าพนักงาน 
สรรพสามิต ส านักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ เข้าร่วม
ตรวจสอบสถานประกอบการของ
ผู้วิจัยฯ  

และพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี 2 

4.  
 
 
 
 

1 วัน เจ้าพนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ และ
เจ้าพนักงานจากส านักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เข้า
ร่วมตรวจสอบสถานประกอบการ
ของผู้วิจัยฯ โดยต้องมีกิจกรรมวิจัย
หรือพัฒนาอย่างน้อย 2 กิจกรรม
ขึ้นไป และกิจกรรมทดสอบ
สมรรถนะอย่างน้อย 3 กิจกรรมขึ้น
ไป 
 

- เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ 
- เจ้าพนักงาน
จากส านัก
มาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บ
ภาษี 2 
 

5.  
 
 
 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 
จัดท าบันทึกการตรวจสอบสถาน
ประกอบการของผู้วิจัยฯ และให้ผู้
ยื่นค าขออนุมัติเป็นผู้วิจัยฯ  เจ้า
พนักงานจากส านักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 และเจ้า
พนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ลงนาม
ในบันทึก ก่อนน าเสนอให้
สรรพสามิตพ้ืนที่พิจารณา 

- เจ้าพนักงาน
จากส านัก
มาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บ
ภาษี 2 
- เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ 

6.  
 
 
 

 สรรพสามิตพ้ืนที่ตรวจบันทึกการ
ตรวจสอบสถานประกอบการของ
ผู้วิจัยฯ และเอกสารหลักฐานต่างๆ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
 

สรรพสามิตพ้ืนที่ 

เข้าร่วมตรวจสอบสถาน
ประกอบการของผู้วิจยัฯ 

จัดท าใบบันทึกการตรวจสอบ
สถานประกอบการของผู้วิจัยฯ 

พิจารณา
อนุมัต ิ
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7.  
 
 

 - เจ้าพนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แจ้ง
ผลการอนุมัติ/ไม่อนุมัติให้ผู้ยื่นค า
ขอเป็นผู้วิจัยฯ ทราบ  
- หากได้รับอนุมัติ เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ที่สถาน
ประกอบการของผู้วิจัยฯตั้งอยู่ เข้า
ท าการตรวจสอบการด าเนิน
กิจกรรมของผู้วิจัยฯ ว่ายังมีการ
ด าเนินกิจกรรมตามท่ีประกาศ
ก าหนดหรือไม่ทุก 2 ปี นับแต่วันที่
สรรพสามิตพ้ืนที่อนุมัติให้เป็น
ผู้วิจัยฯ และแจ้งผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวให้ส านักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ทราบ 
 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ 

8.  
 
 
 

 สรรพสามิตพ้ืนที่ส่งส าเนาค าสั่ง
อนุมัติ/ไม่อนุมัติตามแบบค าขอ 
ภส. 05-14 ให้ส านักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ทราบ  
 

สรรพสามิตพ้ืนที่ 

     
     
     
     

เจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่
แจ้งผลการอนุมัต/ิไม่อนุมตัิให้ผู้
ยื่นค าขอเป็นผู้วิจยัฯ ทราบ  

ส่งส าเนาค าสั่งอนุมัต/ิไม่อนุมัติ
ตามแบบค าขอ ภส. 05-14 ให้
ส านักมาตรฐานและพัฒนาการ

จัดเก็บภาษี 2 ทราบ  
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ผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในภำพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นค าขออนุมัติเป็นผู้วิจัย  

ตรวจสอบแบบค า
ขอและหลักฐาน 

แจ้งผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี 2  

ขอเอกสารเพิ่มเตมิ หรือแจ้ง
ให้แก้ไขข้อมูลแบบค าขอ 

ข้อมูล/เอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 

ข้อมูล/เอกสารถูกต้องครบถ้วน 

เข้าตรวจสอบสถานประกอบการของผู้วิจัยฯ 

จัดท าบันทึกการตรวจสอบสถานประกอบการ
ของผู้วิจัยฯ 

พิจารณาอนุมัต ิ

เจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่แจ้งผลการอนุมัต/ิไม่
อนุมัติให้ผู้ยื่นค าขอเป็นผู้วิจยัฯ ทราบ  

ส่งส าเนาค าสั่งอนุมัต/ิไม่อนุมัติใหส้ านักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ทราบ  

จบขั้นตอน 
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กำรติดตำมประเมินผล 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
 

เอกสำรอ้ำงอิง 
1. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ส าหรับรถยนต์หรือ

รถจักรยานยนต์ต้นแบบที่น าไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ลงวันที่ 16 กันยายน 2561 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
 

แบบฟอร์มท่ีใช้ 
1. ค าขออนุมัติเป็นผู้วิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ รถยนต์หรือรถจักรยายนต์ต้นแบบ (ภส.05-14) 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
 

ผู้จัดท ำ: อรศิริ เลิศเกียรติด ำรงค์ ผู้อนุมัติ  
ต ำแหน่ง: นักวิชำกำรสรรพสำมิตปฏิบัติกำร ต ำแหน่ง:  
วันที่จัดท ำ  19 ธันวำคม  2561 วันที่อนุมัติ:  

 


