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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรจดทะเบียนสรรพสำมิต (มำตรำ 25)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การจดทะเบียนสรรพสามิต (มาตรา 25)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: กรมสรรพสามิต
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2527
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ องกาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จของ
งาน พ.ศ. 2555
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
7 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การจดทะเบียนสรรพสามิต (มาตรา 25)
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีท่ ี ่โรงอุตสาหกรรมหรื อสถานบริ การทีม่ ี หน้าทีต่ ้องเสียภาษี
สรรพสามิ ตตาม พ.ร.บ.ภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2527 ตัง้ อยู่ /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 ต่ งั้ หน่วยงานสรรพสามิ ตแต่ละจังหวัดสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ เว็บไซต์ :
www.excise.go.th )
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ขออนุญาตที่มีหน้ าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และกฎหมายว่าด้ วย
พิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต ให้ ยื่นคาขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบที่กาหนด (ภษ.01-04) ภายใน 30 วัน ก่อนวัน
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เริ่มผลิตสินค้ าหรื อเริ่มบริการ ในกรณีที่ผ้ ขู ออนุญาตมีโรงอุตสาหกรรม หรื อสถานบริการหลายแห่ง ให้ แยกยื่นคาขอเป็ น
รายโรงอุตสาหกรรม หรื อสถานบริการ
- กรณีระบบงานขัดข้ อง ใช้ ระยะเวลาทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2 วัน
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติม
ได้ ในขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะ 0.5 วันทา
ขอจดทะเบียนสรรพสามิต การ
ให้ ยื่นแบบคาขอจดทะเบียน
ตามมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัตภิ าษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527
(ภษ.01-04) พร้ อมเอกสาร
หลักฐานประกอบคาขอ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมำยเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

และเจ้ าหน้ าที่จะตรวจสอบ
เอกสาร
การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบคาขอ 6 วันทาการ
และหลักฐานประกอบและ
พิจารณาเสนอให้
สรรพสามิตพื ้นที่ลงนามใน
ใบทะเบียนสรรพสามิตให้ ผ้ ู
ขออนุญาต พร้ อมทังนั
้ ด
เจ้ าหน้ าที่ตรวจโรง
อุตสาหกรรมหรื อสถาน
บริการ กรณีขอจดทะเบียน
ในวันศุกร์ เจ้ าหน้ าที่จะไป
ทาการตรวจในวันทาการ
ถัดไป แต่ถ้าผู้ขออนุญาต
ประสงค์จะให้ เจ้ าหน้ าที่
ตรวจโรงอุตสาหกรรมหรื อ
สถานบริ การใน
วันหยุดราชการจะต้ องจ่าย
ค่าทาการเจ้ าหน้ าที่ตามกฏ
กระทรวงการคลังฉบับที่ 3
(พ.ศ.2527) ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2527
และอานวยความสะดวกแก่
เจ้ าหน้ าที่ด้วย

กรมสรรพสามิต

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เมื่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจโรง
อุตสาหกรรมหรื อสถาน
บริการแล้ ว จะเสนอ

กรมสรรพสามิต

-

2)

3)

0.5 วันทา
การ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ความเห็นให้ สรรพสามิต
พื ้นที่เพื่อทราบ
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 7 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำทะเบียน กรมกำรปกครอง 0
1)
บ้ ำน
หลักฐำนแสดง 0
กรรมสิทธิ์ของ
สถำนที่ที่ขอจด
2) ทะเบียน
สรรพสำมิตหรื อ
หนังสือยินยอม
ให้ ใช้ สถำนที่
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
3)
ประชำชน
สำเนำทะเบียน กรมกำรปกครอง 0
4)
บ้ ำน
สำเนำบัตร
กรมสรรพำกร
0
5) ประจำตัวผู้เสีย
ภำษีอำกร
6) หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ 0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นคำ
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ที่

7)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บุคคล

กำรค้ ำ

หนังสือมอบ
อำนำจและ
สำเนำบัตร
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
ขอเป็ นนิติบคุ คล
ให้ แนบสำเนำ
หนังสือรับรองของ
กระทรวงพำณิชย์
(ที่ออกให้ ไม่เกิน 6
เดือน) ในกรณีที่
เป็ นห้ ำงหุ้นส่วน
สำมัญ หรื อคณะ
บุคคลที่มิใช่นิติ
บุคคล ให้ แนบ
สำเนำหนังสือ
สัญญำจัดตังห้
้ ำง
หุ้นส่วนแทน
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
)
(กรณีเจ้ ำของ
กิจกำรไม่สำมำรถ
มำติดต่อได้ พร้ อม
ติดอำกร และ
สำเนำบัตร
ประชำชนผู้รับ
มอบอำนำจ 1
ฉบับ ที่รับรอง
สำเนำถูกต้ อง
แล้ ว)
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ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบคำขอจด
ทะเบียน
สรรพสำมิตตำม
มำตรำ 25 แห่ง
พระรำชบัญญัติ
ภำษีสรรพสำมิต
พ.ศ. 2527
(ภษ.01-04)
สำเนำ
ทะเบียน
ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
สำเนำ
ใบอนุญำต
ประกอบกิจกำร
โรงงำนของ
กระทรวง
อุตสำหกรรม

กรมสรรพสำมิต

2

กรมสรรพำกร

กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

((ถ้ ำมี) พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
((สำหรับสินค้ ำ
รถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์ที่
ประกอบจำก
ชิ ้นส่วนใช้ แล้ ว)
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สาขา
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด กรมสรรพสามิต
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3)
4)
5)
6)

หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 10 ดุสิต กรุงเทพฯ
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน www.excise.go.th
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ภษ.0104)
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
Akkhadech Winaipanit
นายพรชัย ทรัพย์มลู
ปวริศา สุขมาก

