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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรอนุญำตให้ท ำหรือรับจ้ำงท ำสิ่งใดซึ่งมิใช่เคร่ืองหมำยแสดงกำรเสียภำษีจด
ทะเบียนในโรงงำนผลิตเคร่ืองหมำยแสดงกำรเสียภำษีจดทะเบียน (มำตรำ 69) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี 
กระทรวง: กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การอนญุาตให้ท าหรือรับจ้างท าสิ่งใดซึง่มิใชเ่คร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนใน

โรงงานผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 69) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การอนญุาตให้ท าหรือรับจ้างท าสิ่งใดซึง่มิใชเ่คร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจด
ทะเบียนในโรงงานผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 69) ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ส านกัมาตรฐานและพฒันาการจดัเก็บภาษี 1 กรมสรรพสามิต /ส านกังานสรรพสามิตพืน้ที่

ทีโ่รงงานผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตัง้อยู่  
โทร. 02-2415600 ต่อ 52164-5/เบอร์โทรศพัท์ของส านกังานสรรพสามิตพืน้ทีโ่รงงานผลิตเคร่ืองหมายแสดงการ
เสียภาษีจดทะเบียนตัง้อยู่  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ส านกังานสรรพสามิตพืน้ทีอ่ดุรธานี 96 ถ.ประจกัษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง    
อ.เมือง จ.อดุรธานี 41000 โทรศพัท์/โทรสาร 0 4222 11138 
E-mail : udonthanee@excise.go.th  Website  :  http://udonthani.excise.go.th 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ให้ผู้ขออนญุาตท่ีมีความประสงค์จะผลิตสิ่งใดซึง่มิใชเ่คร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนให้ย่ืนหนงัสือขออนญุาต
ตอ่เจ้าหน้าท่ี ณ ส านกัมาตรฐานและพฒันาการจดัเก็บภาษี 1 กรมสรรพสามิต /ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีท่ีโรงงานผลิต
เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตัง้อยู่ 
 
หมายเหต ุ
 
** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ใน
ขณะนัน้ ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด ผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอ และยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงาน จนกวา่ผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
** ทัง้นีจ้ะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.  ผู้ขออนญุาตย่ืนหนงัสือ
ขออนญุาตผลิตสิ่งใดซึง่มิใช่
เคร่ืองหมายแสดงการเสีย

1 วนัท าการ ส านกังาน 
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ภาษีจดทะเบียนพร้อมแนบ
แบบแปลนแผนผงั 
 2. เจ้าหน้าท่ีรับเอกสารและ
ตรวจสอบเอกสารเบือ้งต้น 
 

2) 

การพิจารณา 
 

1. เจ้าหน้าท่ีพิจารณาความ
ถกูต้องครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐาน 
2.  เจ้าหน้าท่ีท าหนงัสือขอ
อนมุตัแิตง่ตัง้คณะกรรมการ 
เพ่ือตรวจสอบสถานท่ีท่ีขอ
ผลิตสิ่งใดซึง่มิใช่
เคร่ืองหมายแสดงการเสีย
ภาษีจดทะเบียน 
3.  คณะกรรมการ
ตรวจสอบสถานท่ีพร้อมท า
บนัทกึแสดงรายละเอียด
สถานท่ีท่ีขอผลิตสิ่งใดซึง่
มิใชเ่คร่ืองหมายแสดงการ
เสียภาษีจดทะเบียนและให้
ความเห็นประกอบการ
พิจารณา 
4. เจ้าหน้าท่ีจดัท าหนงัสือ
เสนอกรมสรรพสามิต เพ่ือ
พิจารณา ตรวจสอบ และ
อนญุาตให้ผลิตสิ่งใดซึง่มิใช่
เคร่ืองหมายแสดงการเสีย
ภาษีจดทะเบียน 
 

22 วนัท าการ ส านกังาน 
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

(ขัน้ตอนการ
พิจารณาไมน่บั
รวมระยะเวลาการ
สง่เอกสารของ
บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จ ากดั ) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

กรมสรรพสามิต อนญุาตให้
ผลิตสิ่งใดซึง่มิใช่
เคร่ืองหมายแสดงการเสีย
ภาษีจดทะเบียน 
 

7 วนัท าการ ส านกังาน 
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

2) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ฉบบั (1.  หนงัสือรับรอง
นิตบิคุคล อำยไุม่
เกิน 6 เดือน 
2. รับรองส ำเนำ
ถกูต้องพร้อม
ประทบัตรำส ำคญั
นิตบิคุคล) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
แบบแปลน 
แผนผงัของ

- 0 1 ฉบบั (1. รับรองส ำเนำ
ถกูต้องพร้อม
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

โรงงำนผลิต
เคร่ืองหมำย
แสดงกำรเสีย
ภำษี จดทะเบียน
ท่ีกรมสรรพสำมิต
อนญุำตไว้ (ครัง้
ลำ่สดุ) 

ประทบัตรำส ำคญั
นิตบิคุคล 
2. เอกสำรออก
โดยผู้ขออนญุำต) 

2) 

แบบแปลน 
แผนผงัของ
โรงงำนและ
บริเวณโรงงำน 
(หลงัจำกได้รับ
อนญุำตให้ผลิต
สิ่งอ่ืนใดซึง่มิใช่
เคร่ืองหมำยฯ 
เสร็จเรียบร้อย
แล้ว) 

- 0 1 ฉบบั (1. รับรองส ำเนำ
ถกูต้องพร้อม
ประทบัตรำส ำคญั
นิตบิคุคล 
2. เอกสำรออก
โดยผู้ขออนญุำต) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไมมีค่ำธรรมเนียม 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน โทรศพัท์ สายดว่น 1713 

หมายเหตุ - กรณีต้องการเพิ่มรายละเอียด เร่ือง การร้องเรียน เชน่ “พบการทจุริต ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
บริการไมป่ระทบัใจโปรดแจ้งสรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี  โทรศพัท์  081-7087025 
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2) ช่องทำงกำรร้องเรียน หนว่ยงานต้นสงักดั กรมสรรพสามิต 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน หนว่ยงาน ณ จดุย่ืนค าขอ ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ี ท่ีใช้บริการ 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 12/07/2558 
สถำนะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัท า / แก้ไข (User) 
จัดท ำโดย Akkhadech Winaipanit 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


