1/5

คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตยื่นแบบรำยกำรภำษีรวม ณ กรมสรรพสำมิต หรือสำนักงำน
สรรพสำมิตแห่ งใดแห่ งหนึ่ง (มำตรำ 53 วรรคสำม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตยื่นแบบรายการภาษีรวม ณ กรมสรรพสามิต หรื อสานักงานสรรพสามิตแห่งใด
แห่งหนึง่ (มาตรา 53 วรรคสาม)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2527
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตยื่นแบบรายการภาษีรวม ณ กรมสรรพสามิต หรื อสานักงาน
สรรพสามิตแห่งใดแห่งหนึง่ (มาตรา 53 วรรคสาม) สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตภาคที ่ 9 สถานที่ตั้ง 277 ถนนสาครมงคล 2 ตาบลหาดใหญ่
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074 – 258781-4
E-mail : excise_pak9@excise.go.th
Website : http://w9.excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ขออนุญาตต้ องเป็ นผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรื อผู้ประกอบสถานบริ การ ที่มีโรงอุตสาหกรรมหรื อสถานบริ การหลายแห่ง
สามารถขอยื่นแบบรายการภาษีและชาระภาษีรวม ณ กรมสรรพสามิต หรื อสานักสรรพสามิตพื ้นที่ /สานักงานสรรพสามิต
พื ้นที่สาขา แห่งใดแห่งหนึง่ ได้
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ที่โรง
อุตสาหกรรมหรื อ
สถานบริ การ
ตังอยู
้ ่

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะ 1 วันทาการ
ขอชาระภาษีรวมกัน ยื่นคา
ขอแบบรายการภาษี และ
ชาระภาษีรวม (แบบ
ภษ.01-17) พร้ อมเอกสาร
หลักฐาน
และ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่เสนอผู้มีอานาจ
พิจารณาอนุญาตและลง
นามตามขันตอน
้
(ไม่รวม
ระยะเวลาการส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์)

4 วันทาการ

สานักงาน
สรรพสามิตภาค
ที่ 9

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอานาจลงนาม

2 วันทาการ

สานักงาน
สรรพสามิตภาค
ที่ 9

-

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ 0
บุคคล
กำรค้ ำ
2)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลออกให้ ไม่
เกิน 6 เดือน)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบ ภษ. 01-17 กรมสรรพสำมิต

1

ใบทะเบียน
กรมสรรพสำมิต
สรรพสำมิต
แบบ ภษ 01-15 กรมสรรพสำมิต
(กรณีสินค้ ำที่ขอ
ชำระภำษีภำยใน
วันที่15 ของ
เดือนถัดจำก
เดือนที่นำ
สินค้ ำออกจำก
โรงอุตสำหกรรม
หรื อคลังสินค้ ำ
ทัณฑ์บนโดยมี
หลักประกัน)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
3

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
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ที่

4)

5)
6)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือมอบ
อำนำจพร้ อมติด
อำกรแสตมป์

1

บัตรประชำชนผู้
มอบอำนำจ
บัตรประชำชน
ผู้รับมอบอำนำจ

กรมกำรปกครอง
กรมกำรปกครอง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ผู้ขออนุญำตเป็ น
ผู้ออกเอกสำร
กรณีสำเนำให้
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

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

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 สถานที่ตงั ้ : เลขที่ 277 ถนนสาครมงคล 2 ตาบล
หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ : 074 – 258781 – 4
E-mail : excise_pak9@excise.go.th
Website : http://w9.excise.go.th
2)
3)
4)
5)
6)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ สายด่วน 1713
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ไปรษณีย์
ตู้ ปณ.10 ดุสิต กรุงเทพฯ
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์ webmaster@excise.go.th
ช่ องทำงกำรร้ 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 ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตทำบัญชีประจำวันและงบเดือนโดยใช้ เครื่องจักรหรือเครื่ องกล
(มำตรำ 112)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตทาบัญชีประจาวันและงบเดือนโดยใช้ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล (มาตรา 112)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
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: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตทาบัญชีประจาวันและงบเดือนโดยใช้ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล
(มาตรา 112) สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตภาคที ่ 9 สถานที่ต้งั : เลขที ่ 277 ถนนสาครมงคล 2 ตาบลหาดใหญ่
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074 – 258781 – 4
E-mail : excise_pak9@excise.go.th
Website : http://w9.excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ขออนุญาตที่เป็ นผู้ประกอบอุตสาหกรรม ต้ องจัดทาบัญชีประจาวัน (แบบ ภษ.03-05, ภษ.03-06) และ
จัดทางบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดบิ การผลิต และการจาหน่ายสินค้ า (แบบ ภษ.01-42)
2. ผู้ขออนุญาตที่เป็ นผู้ประกอบกิจการสถานบริ การ ต้ องจัดทาบัญชีประจาวัน (แบบ ภษ.03-07) และจัดทางบ
เดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดบิ การผลิต และการจาหน่ายสินค้ า (แบบ ภษ.01-42ก)
3. ผู้ขออนุญาตที่เป็ นผู้ประกอบอุตสาหกรรม (1) หรื อผู้ประกอบกิจการสถานบริการ (2)สามารถยื่นขออนุญาต
ทาบัญชีประจาวันและงบเดือนโดยใช้ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกลได้ ณ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ /สานักงานสรรพสามิต
พื ้นที่สาขา ที่โรงอุตสาหกรรมหรื อสถานบริการตังอยู
้ ่
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ที่โรง
อุตสาหกรรมหรื อ
สถานบริ การ
ตังอยู
้ ่

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
สรรพสามิตภาค
ที่ 9

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอานาจลงนาม

สานักงาน
สรรพสามิตภาค
ที่ 9

-

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ

2 วันทาการ
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14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ 0
บุคคล
กำรค้ ำ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

2)

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลออกให้ ไม่
เกิน 6 เดือน
)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)
4)
5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบทะเบียน
สรรพสำมิต
ตัวอย่ำง
แบบฟอร์ มบัญชี
ประจำวันและงบ
เดือน
หนังสือมอบ
อำนำจ พร้ อมติด
อำกรแสตมป์
บัตรประชำชนผู้
มอบอำนำจ
บัตรประชำชน
ผู้รับมอบอำนำจ

กรมสรรพสำมิต

0

กรมสรรพสำมิต

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(กรณีสำเนำให้
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

1

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ผู้ขออนุญำตเป็ น
ผู้ออกเอกสำร)

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
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16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มี
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 สถำนที่ตัง้ : เลขที่ 277 ถนนสาครมงคล 2 ตาบล
หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ : 074 – 258781 – 4
E-mail : excise_pak9@excise.go.th
Website : http://w9.excise.go.th
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์
สายด่วน 1713
4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ไปรษณีย์
ตู้ ปณ.10 ดุสิต กรุงเทพฯ
5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์ webmaster@excise.go.th
6) ช่ องทำงกำรร้ 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)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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