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คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนสรรพสามิต (มาตรา 25)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: สํานักงานสรรพสามิตภาคที
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน: การจดทะเบียนสรรพสามิต (มาตรา 25)
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักงานสรรพสามิตภาคที
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2527
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ประกาศกรมสรรพสามิต เรืองกําหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จของ
งาน พ.ศ. 2555
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
7 วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนสรรพสามิต (มาตรา 25)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ สํานักงานสรรพสามิ ตพืนทีทีโรงอุตสาหกรรมหรื อสถานบริ การทีมีหน้าทีต้องเสียภาษี
สรรพสามิ ตตาม พ.ร.บ.ภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2527 ตังอยู่ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)
หมายเหตุ (ทีตังหน่วยงานสรรพสามิ ตแต่ละจังหวัดสามารถศึกษาข้อมูลเพิมเติ มได้ที เว็บไซต์ :
www.excise.go.th )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ขออนุญาตทีมีหน้ าทีต้ องเสียภาษี สรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิต พ.ศ. 2527 และกฎหมายว่าด้ วย
พิกดั อัตราภาษี สรรพสามิต ให้ ยืนคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบทีกําหนด (ภษ.01-04) ภายใน 30 วัน ก่อนวัน
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เริมผลิตสินค้ าหรือเริมบริการ ในกรณีทีผู้ขออนุญาตมีโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการหลายแห่ง ให้ แยกยืนคําขอเป็ น
รายโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ
- กรณีระบบงานขัดข้ อง ใช้ ระยะเวลาทังสินไม่เกิน 2 วัน
หมายเหตุ ** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรือไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิมเติม
ได้ ในขณะนัน ผู้รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ืนคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติม หากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมได้ ภายในระยะเวลา
ทีกําหนด ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงาน จนกว่าผู้ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรียบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริมนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ อื
ประชาชนเรียบร้ อยแล้ ว

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขออนุญาตทีประสงค์จะ 0.5 วันทํา
ขอจดทะเบียนสรรพสามิต การ
ให้ ยืนแบบคําขอจดทะเบียน
ตามมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527
(ภษ.01-04) พร้ อมเอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สรรพสามิตภาค
ที
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

และเจ้ าหน้ าทีจะตรวจสอบ
เอกสาร
การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบคําขอ 6 วันทําการ
และหลักฐานประกอบและ
พิจารณาเสนอให้
สรรพสามิตพืนทีลงนามใน
ใบทะเบียนสรรพสามิตให้ ผ้ ู
ขออนุญาต พร้ อมทังนัด
เจ้ าหน้ าทีตรวจโรง
อุตสาหกรรมหรือสถาน
บริการ กรณีขอจดทะเบียน
ในวันศุกร์ เจ้ าหน้ าทีจะไป
ทําการตรวจในวันทําการ
ถัดไป แต่ถ้าผู้ขออนุญาต
ประสงค์จะให้ เจ้ าหน้ าที
ตรวจโรงอุตสาหกรรมหรือ
สถานบริการใน
วันหยุดราชการจะต้ องจ่าย
ค่าทําการเจ้ าหน้ าทีตามกฏ
กระทรวงการคลังฉบับที 3
(พ.ศ.2527) ลงวันที 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2527
และอํานวยความสะดวกแก่
เจ้ าหน้ าทีด้ วย

สํานักงาน
สรรพสามิตภาค
ที

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เมือเจ้ าหน้ าทีตรวจโรง
อุตสาหกรรมหรือสถาน
บริการแล้ ว จะเสนอ

สํานักงาน
สรรพสามิตภาค
ที

2)

3)

0.5 วันทํา
การ

หมายเหตุ
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ความเห็นให้ สรรพสามิต
พืนทีเพือทราบ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ ว 7 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1)
บ้ าน
หลักฐานแสดง 0
กรรมสิทธิของ
สถานทีทีขอจด
2) ทะเบียน
สรรพสามิตหรือ
หนังสือยินยอม
ให้ ใช้ สถานที
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
3)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
4)
บ้ าน
สําเนาบัตร
กรมสรรพากร
0
5) ประจําตัวผู้เสีย
ภาษี อากร
6) หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ 0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(ในกรณีทีผู้ยืนคํา
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ที

บุคคล

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
การค้ า

หนังสือมอบ
อํานาจและ
สําเนาบัตร
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ
ขอเป็ นนิติบคุ คล
ให้ แนบสําเนา
หนังสือรับรองของ
กระทรวงพาณิชย์
(ทีออกให้ ไม่เกิน 6
เดือน) ในกรณีที
เป็ นห้ างหุ้นส่วน
สามัญ หรือคณะ
บุคคลทีมิใช่นิติ
บุคคล ให้ แนบ
สําเนาหนังสือ
สัญญาจัดตังห้ าง
หุ้นส่วนแทน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
)
(กรณีเจ้ าของ
กิจการไม่สามารถ
มาติดต่อได้ พร้ อม
ติดอากร และ
สําเนาบัตร
ประชาชนผู้รับ
มอบอํานาจ 1
ฉบับ ทีรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
แล้ ว)
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15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําขอจด
ทะเบียน
สรรพสามิตตาม
มาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติ
ภาษี สรรพสามิต
พ.ศ. 2527
(ภษ.01-04)
สําเนา
ทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิม
สําเนา
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
โรงงานของ
กระทรวง
อุตสาหกรรม

กรมสรรพสามิต

2

กรมสรรพากร

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

((ถ้ ามี) พร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
((สําหรับสินค้ า
รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ที
ประกอบจาก
ชินส่วนใช้ แล้ ว)
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

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

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยืนคําขอ สํานักงานสรรพสามิตพืนที/สํานักงานสรรพสามิตพืนทีสาขา
หมายเหตุ -
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2)
3)
4)
5)
6)

ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงานต้ นสังกัด กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน ไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 10 ดุสิต กรุงเทพฯ
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน www.excise.go.th
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ภษ.0104)
-

19. หมายเหตุ
-

