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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขออนุญาตทาบัญชีประจาวันและงบเดือนโดยใช้ เครื่องจักรหรือเครื่ องกล
(มาตรา 112)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่กระบี่
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตทาบัญชีประจาวันและงบเดือนโดยใช้ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล (มาตรา 112)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่กระบี่
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2527
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตทาบัญชีประจาวันและงบเดือนโดยใช้ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล
(มาตรา 112) สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่กระบี่
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ก่ ระบี ่ สถานทีต่ งั้ 18/1 ถ.เจ้าฟ้า ต.ปากน้า อ.เมื อง จ.กระบิ่
81000 โทรศัพท์ 075-623669 E-mail : Krabi@excise.go.th /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ที ่ตงั่ สานักงานสรรพสามิ ตแต่ละจังหวัดสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ เว็บไซต์ :
www.excise.go.th)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ผู้ขออนุญาตที่เป็ นผู้ประกอบอุตสาหกรรม ต้ องจัดทาบัญชีประจาวัน (แบบ ภษ.03-05, ภษ.03-06) และจัดทางบ
เดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดบิ การผลิต และการจาหน่ายสินค้ า (แบบ ภษ.01-42)
2. ผู้ขออนุญาตที่เป็ นผู้ประกอบกิจการสถานบริ การ ต้ องจัดทาบัญชีประจาวัน (แบบ ภษ.03-07) และจัดทางบเดือน
แสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต และการจาหน่ายสินค้ า (แบบ ภษ.01-42ก)
3. ผู้ขออนุญาตที่เป็ นผู้ประกอบอุตสาหกรรม (1) หรื อผู้ประกอบกิจการสถานบริการ (2)สามารถยื่นขออนุญาตทาบัญชี
ประจาวันและงบเดือนโดยใช้ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกลได้ ณ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ /สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สาขา
ที่โรงอุตสาหกรรมหรื อสถานบริการตังอยู
้ ่

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
กระบี่

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตจัดทาบัญชี
1 วันทาการ
ประจาวันและงบเดือนด้ วย
เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล ยื่น
คาร้ องเป็ นหนังสือพร้ อม
เอกสารหลักฐาน
และเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
เอกสาร

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่เสนอผู้มีอานาจ 4 วันทาการ
พิจารณาอนุญาตและลง
นามตามขันตอน
้
( ไม่รวมระยะเวลาการ
จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
)

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
กระบี่

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอานาจลงนาม

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

2 วันทาการ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กระบี่

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ 0
บุคคล
การค้ า

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

2)

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลออกให้ ไม่
เกิน 6 เดือน
)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบทะเบียน
กรมสรรพสามิต
สรรพสามิต
ตัวอย่าง
กรมสรรพสามิต
แบบฟอร์ มบัญชี
ประจาวันและงบ
เดือน

0
1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(กรณีสาเนาให้
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
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ที่
3)
4)
5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือมอบ
อานาจ พร้ อมติด
อากรแสตมป์
บัตรประชาชนผู้ กรมการปกครอง
มอบอานาจ
บัตรประชาชน
กรมการปกครอง
ผู้รับมอบอานาจ

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ผู้ขออนุญาตเป็ น
ผู้ออกเอกสาร)

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มี
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่กระบี่
หมายเหตุ “พบการทุจริ ต ไม่ได้รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้งสรรพสามิ ตพืน้ ทีก่ ระบี ่
โทรศัพท์ 075-623669
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน โทรศัพท์
สายด่วน 1713
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ไปรษณีย์
ตู้ ปณ.10 ดุสิต กรุงเทพฯ
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรี ยน อีเมล์ webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 6) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

18/07/2558
คูม่ ือประชาชน
นางวันเพ็ญ บัวแก้ ว
นายเศรษฐพร ศรี ตพิ นั ธ์
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่กระบี่

