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Many organizations nowadays offer internet registration services to facilitate
applicants and to reduce duration of time spent on relevant business transactions. Internet
registration services also reduce amount of work to be done by administration staffs. Thesis on
Development of Excise Registration System Using Web Service is presented system development
for excise registration. The system is divided into 2 sections; Web Service and the applied
program by Web Application.
Web Service function operates by employing an identity check and confirmation of
such juristic person on Department of Business Development database or such individual on The
Bureau of Registration Administration and provide Web Service Excise Registration data. Web
Application function is to facilitate entrepreneurs’ business transaction and excise registration
with Excise Department via internet. The system is consisted of New Member Registration which
the system will run general check on such enterprise prior to registration, Excise Registration
Application, Application Status Review, and Excise Registration Application report using
Applied Web Application Program.
The result of this research shows that Development of Excise Registration System
Using Web Service is able to provide Excise Registration data using Web Service, accuracy
check and data management to assemble multiple data with various structures into same category
for users’ convenience and to reduce amount of work to be done by Excise Department
administration staffs.
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47309314 : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําสําคัญ : เว็บเซอรวิส / การจดทะเบียนสรรพสามิต
วีระชัย วงศนันทนานนท : การพัฒนาระบบการจดทะเบียนสรรพสามิตโดยใชเว็บ
เซอรวิส.อาจารยผูควบคุมสารนิพนธ: ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ. 82 หนา.
ปจจุบันการใหบริการรับจดทะเบียนผานระบบอินเตอรเน็ตมีอยูหลายหนวยงาน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูมาขอรับบริการ และเปนการลดระยะเวลาในการ
ทําธุรกรรมกับหนวยงานที่ใหบริการ อีกทั้งเปนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใน
หนวยงานไดเปนจํานวนมาก สารนิพนธเรื่อง “การพัฒนาระบบการจดทะเบียนสรรพสามิตโดยใช
เว็บเซอรวิส” ไดนําเสนอรูปแบบการพัฒนาระบบใหบริการรับจดทะเบียนสรรพสามิต เปน 2 สวน
คือ สวนของเว็บเซอรวิส และสวนของโปรแกรมประยุกตผานเว็บ แอปพลิเคชั่น
การทํางานในสวนของเว็บเซอรวิสจะประกอบดวย การใหบริการการตรวจสอบพิสูจน
ตัวตนของขอมูลผูประกอบการประเภทนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา จากหนวยงานของกรม
พัฒนาธุรกิจการคา หรือสํานักทะเบียนราษฎร และการใหบริการขอมูลผูจดทะเบียนสรรพสามิตใน
รูปแบบเว็บเซอรวิส ในสวนของโปรแกรมประยุกตผานเว็บ มีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความ
สะดวกแก ผู ป ระกอบการสามารถติ ด ต อ ทํ า ธุ ร กรรมการขอจดทะเบี ย นสรรพสามิ ต กั บ กรม
สรรพสามิตผานระบบอินเตอรเน็ต ซึ่งระบบจะประกอบดวย การสมัครสมาชิกใหมโดยระบบจะ
ทําการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนของผูประกอบการกอนสมัครสมาชิก การใหบริการรับจดทะเบียน
สรรพสามิต การติดตามสถานะการอนุมัติใหจดทะเบียนสรรพสามิต และสวนของเจาหนาที่กรม
สรรพสามิตในการอนุมัติการรับจดทะเบียนสรรพสามิต และรายงานการขอรับบริการจดทะเบียน
สรรพสามิตผานทางโปรแกรมประยุกตผานเว็บแอปพลิเคชั่น
ผลของงานวิ จั ย นี้ แ สดงให เ ห็ น ว า การพั ฒ นาระบบการให บ ริ ก ารรั บ จดทะเบี ย น
สรรพสามิต โดยใช เ ว็ บ เซอร วิ ส สามารถให บ ริก ารขอ มูล ทะเบี ยนสรรพสามิ ต ในรูป แบบเว็ บ
เซอรวิส การใหบริการตรวจสอบความถูกตอง และจัดการขอมูลที่มีโครงสรางที่แตกตางกันมาเก็บ
รวมในรูปแบบเดียวกันได ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกในการใหบริการแกผูประกอบการและ
ลดภาระการทํางานของเจาหนาที่กรมสรรพสมิต ในการบริหารจัดการขอมูล
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