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แนวทางการดําเนินการแกไขคูมือฯกลางของกรมสรรพสามิตเปนคูมือของหนวยงานระดับภูมิภาค
สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนสรรพสามิต (มาตรา 25)
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนสรรพสามิต (มาตรา 25)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนกลางที่ตงั้ อยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ งกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
พ.ศ. 2555
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การจดทะเบียนสรรพสามิต (มาตรา 25) สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ติดตอดวยตนเอง ณ สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 เลขที่ 104
ถนนประชาอุทิศ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เบอรโทรศัพท 055-258221
E-mail :
excise_pak6@excise.go.th เว็บไซด : http://region6.excise.go.th
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูขออนุญาตทีม่ ีหนาที่ตองเสียภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และกฎหมายวาดวยพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต ใหยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบทีก่ ําหนด (ภษ.01-04) ภายใน 30 วัน กอนวันเริ่มผลิต
สินคาหรือเริ่มบริการ ในกรณีทผี่ ูขออนุญาตมีโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการหลายแหง ใหแยกยื่นคําขอเปนรายโรง
อุตสาหกรรม หรือสถานบริการ
- กรณีระบบงานขัดของ ใชระยะเวลาทัง้ สิ้นไมเกิน 2 วัน
หมายเหตุ
** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้น ผู
รับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐาน รวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาให
ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด ผูร ับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจาหนาทีจ่ ะยังไมพิจารณาคําขอ และยังไมนับระยะเวลาดําเนินงาน จนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนัน้ เรียบรอยแลว
** ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอื จะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1)
การตรวจสอบเอกสาร ผูขออนุญาตทีป่ ระสงคจะขอ 0.5 วันทํา
สํานักงาน
จดทะเบียนสรรพสามิต ให การ
สรรพสามิตภาคที่
ยื่นแบบคําขอจดทะเบียน
6
ตามมาตรา 25 แหง
พระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527
(ภษ.01-04) พรอมเอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอ และ
เจาหนาที่จะตรวจสอบ
เอกสาร

2)

การพิจารณา

เจาหนาที่ตรวจสอบคําขอ
และหลักฐานประกอบและ

6 วันทําการ

สํานักงาน
สรรพสามิตภาคที่
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ที่

3)

ประเภทขั้นตอน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

พิจารณาเสนอใหสรรพสามิต
พื้นที่ลงนามในใบทะเบียน
สรรพสามิตใหผูขออนุญาต
พรอมทั้งนัดเจาหนาที่ตรวจ
โรงอุตสาหกรรมหรือสถาน
บริการ กรณีขอจดทะเบียน
ในวันศุกร เจาหนาที่จะไปทํา
การตรวจในวันทําการถัดไป
แตถาผูขออนุญาตประสงค
จะใหเจาหนาที่ตรวจโรง
อุตสาหกรรมหรือสถาน
บริการในวันหยุดราชการ
จะตองจายคาทําการ
เจาหนาที่ตามกฏ
กระทรวงการคลังฉบับที่ 3
(พ.ศ.2527) ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2527
และอํานวยความสะดวกแก
เจาหนาที่ดวย
เมื่อเจาหนาที่ตรวจโรง
0.5 วันทํา
อุตสาหกรรมหรือสถาน
การ
บริการแลว จะเสนอ
ความเห็นใหสรรพสามิตพื้นที่
เพื่อทราบ

6

สํานักงาน
สรรพสามิตภาคที่
6

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว 7 วันทําการ

หมายเหตุ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1) สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
บาน
2) หลักฐานแสดง
0
กรรมสิทธิ์ของ
สถานที่ที่ขอจด
ทะเบียน
สรรพสามิตหรือ
หนังสือยินยอมให
ใชสถานที่
3) บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน
4) สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
บาน
5) สําเนาบัตร
กรมสรรพากร
0
ประจําตัวผูเสีย
ภาษีอากร
6) หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
บุคคล
การคา

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร
1
ฉบับ
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)
1
ฉบับ
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(ในกรณีทผี่ ูยื่นคํา
ขอเปนนิติบุคคล
ใหแนบสําเนา
หนังสือรับรองของ
กระทรวงพาณิชย
(ที่ออกใหไมเกิน 6
เดือน) ในกรณีที่
เปนหางหุนสวน
สามัญ หรือคณะ
บุคคลที่มิใชนิติ
บุคคล ใหแนบ
สําเนาหนังสือ
สัญญาจัดตั้งหาง
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ที่

7)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

หนังสือมอบ
อํานาจและสําเนา
บัตรประชาชน
ของผูร ับมอบ
อํานาจ

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

0

หนวยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ
หุนสวนแทน
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง)
(กรณีเจาของ
กิจการไมสามารถ
มาติดตอได พรอม
ติดอากร และ
สําเนาบัตร
ประชาชนผูร ับ
มอบอํานาจ 1
ฉบับ ที่รบั รอง
สําเนาถูกตองแลว)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1) แบบคําขอจด
กรมสรรพสามิต
2
0
ฉบับ
ทะเบียน
สรรพสามิตตาม
มาตรา 25 แหง
พระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2527
(ภษ.01-04)
2) สําเนาทะเบียน กรมสรรพากร
0
1
ฉบับ
((ถามี) พรอม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
รับรองสําเนา
ถูกตอง)
3) สําเนาใบอนุญาต กรมโรงงาน
0
1
ฉบับ
((สําหรับสินคา
ประกอบกิจการ อุตสาหกรรม
รถยนตและ
โรงงานของ
รถจักรยานยนตที่
กระทรวง
ประกอบจาก
อุตสาหกรรม
ชิ้นสวนใชแลว)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
รับรองสําเนา
ถูกตอง)

16. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน หนวยงาน ณ จุดยื่นคําขอ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที/่ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
หมายเหตุ - พบการทุจริต ไมไดรับความเปนธรรม บริการไมประทับใจโปรดแจงสรรพสามิตภาคที่ 6 โทรศัพท
055-258221
2) ชองทางการรองเรียน หนวยงานตนสังกัด กรมสรรพสามิต
3) ชองทางการรองเรียน ไปรษณีย ตู ปณ. 10 ดุสิต กรุงเทพฯ
4) ชองทางการรองเรียน www.excise.go.th
5) ชองทางการรองเรียน โทรศัพท 1713
6) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
แบบคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ภษ.01-04)
1)
19. หมายเหตุ

