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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตท ำบัญชีประจ ำวันและงบเดือนโดยใช้เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล (มำตรำ 
112) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี 
กระทรวง: กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนญุาตท าบญัชีประจ าวนัและงบเดือนโดยใช้เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกล (มาตรา 112) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน  

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

1) พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (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 การขออนญุาตท าบญัชีประจ าวนัและงบเดือนโดยใช้เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกล 
(มาตรา 112) ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานสรรพสามิตพืน้ที่/ส านกังานสรรพสามิตพืน้ทีส่าขา ทีโ่รงอตุสาหกรรมหรือสถาน

บริการตัง้อยู่/ติดต่อดว้ยตนเอง 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 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. ผู้ขออนญุาตท่ีเป็นผู้ประกอบอตุสาหกรรม ต้องจดัท าบญัชีประจ าวนั (แบบ ภษ.03-05, ภษ.03-06) และจดัท างบ
เดือนแสดงรายการเก่ียวกบัวตัถดุบิ การผลิต และการจ าหนา่ยสินค้า (แบบ ภษ.01-42) 
2. ผู้ขออนญุาตท่ีเป็นผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ต้องจดัท าบญัชีประจ าวนั (แบบ ภษ.03-07) และจดัท างบเดือน
แสดงรายการเก่ียวกบัวตัถดุิบ การผลิต และการจ าหนา่ยสินค้า (แบบ ภษ.01-42ก) 
 
3. ผู้ขออนญุาตท่ีเป็นผู้ประกอบอตุสาหกรรม (1) หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ (2)สามารถย่ืนขออนญุาตท าบญัชี
ประจ าวนัและงบเดือนโดยใช้เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกลได้ ณ ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ี/ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีสาขา 
ท่ีโรงอตุสาหกรรมหรือสถานบริการตัง้อยู่ 
 
 
 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขออนญุาตจดัท าบญัชี
ประจ าวนัและงบเดือนด้วย
เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกล ย่ืน
ค าร้องเป็นหนงัสือพร้อม
เอกสารหลกัฐาน                       
และเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน 
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีเสนอผู้ มีอ านาจ
พิจารณาอนญุาตและลง
นามตามขัน้ตอน 
( ไมร่วมระยะเวลาการดสง่
เอกสารทางไปรษณีย์ ) 
 

4 วนัท าการ ส านกังาน 
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้ มีอ านาจลงนาม 
 

2 วนัท าการ ส านกังาน 
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   7 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 (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคลออกให้ไม่
เกิน 6 เดือน 
) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ใบทะเบียน
สรรพสำมิต 

กรมสรรพสำมิต 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

2) 
ตวัอยำ่ง
แบบฟอร์มบญัชี

กรมสรรพสำมิต 1 1 ฉบบั (กรณีส ำเนำให้
รับรองส ำเนำ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประจ ำวนัและงบ
เดือน 

ถกูต้อง) 

3) 
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ พร้อมติด
อำกรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (ผู้ขออนญุำตเป็น
ผู้ออกเอกสำร) 

4) 
บตัรประชำชนผู้
มอบอ ำนำจ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

5) 
บตัรประชำชน
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มี 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  หนว่ยงาน ณ จดุย่ืนค าขอ    ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ี/ส านกังานสรรพสามิต

พืน้ท่ีสาขา ท่ีโรงอตุสาหกรรมหรือสถานบริการตัง้อยู่ 
หมายเหตุ - กรณีต้องการเพิ่มรายละเอียด เร่ือง การร้องเรียน เชน่ “พบการทจุริต ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
บริการไมป่ระทบัใจโปรดแจ้งสรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี  โทรศพัท์  081-7087025 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน หนว่ยงานต้นสงักดั กรมสรรพสามิต 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน  โทรศพัท์  สายดว่น 1713 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ไปรษณีย์ ตู้  ปณ.10 ดสุิต กรุงเทพฯ 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทำงกำรร้องเรียน  อีเมล์  webmaster@excise.go.th 
หมายเหตุ - 
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6) 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 - 

 
 

 
 


