ขั้นตอนการปฏิบัติการขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
การยื่ น แบบค าขอจดทะเบี ย นสรรพสามิ ต ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรม ผู้ ป ระกอบกิ จ การ
สถานบริการ และผู้นาเข้า ดาเนินการได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
1. ยื่น ณ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการนั้นตั้งอยู่
หรือแห่งท้องที่ที่สานักงานใหญ่ของผู้นาเข้าตั้งอยู่
2. ยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th
โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้

1. กรณีการยื่น ณ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการนั้นตั้งอยู่
หรือแห่งท้องที่ที่สานักงานใหญ่ของผู้นาเข้าตั้งอยู่
ให้กรอกข้อมูลในแบบคาขอจดทะเบียนสรรพสามิต ภส.01-01 แล้วยื่นต่อสานักงานสรรพสามิตพื้นที่
พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการดาเนินการ ดังนี้
1) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) หรือบัตรประจาตัวประชาชน
หรือบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ยื่นขอ
2) หนั ง สื อ มอบอ านาจ และบั ต รประจ าตั ว ประชาชนผู้ ม อบอ านาจและผู้ รั บ มอบอ านาจ
(กรณีไม่มาดาเนินการด้วยตนเอง)
3) ทะเบียนบ้าน แผนที่ตั้งของโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ/สถานประกอบการนาเข้า
4) หลั กฐานแสดงกรรมสิ ทธิ์ของสถานที่ ที่ข อจดทะเบียนสรรพสามิต หรือหนังสื อยิน ยอม
ให้ใช้สถานที่
5) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
6) ใบอนุ ญาตประกอบกิ จ การโรงงานของกระทรวงอุ ตสาหกรรม (ส าหรับสิ นค้ารถยนต์ /
รถจักรยานยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนใช้แล้ว)
ทั้งนี้ หากมีโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ หรือสถานประกอบการนาเข้าหลายแห่ง ให้แยกยื่น
คาขอจดทะเบี ย นสรรพสามิต ภส.01-01 เป็นรายโรงอุตสาหกรรม หรือรายสถานบริการ หรือรายสถานประกอบการน าเข้า โดยกรมสรรพสามิตได้อานวยความสะดวกบริการรับแบบคาขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ภส.01-01 ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
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2. กรณีการยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th
กรณีการยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th
เลื อกเมนู "บริ การอิเล็กทรอนิกส์" และเมนูย่อย "ยื่นค าขอจดทะเบียนสาหรั บผู้ที่ มีเลขทะเบียนสรรพสามิ ต"
จาแนกเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1
ผู้ประกอบการที่เ คยสมัค รเป็น ผู้ใ ช้บริ การทางอิน เทอร์ เ น็ตกับกรมสรรพสามิตและมีร หั ส ผู้ ใ ช้
(Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้ว ดาเนินการ ดังนี้
1) เลือกรายการ "ยื่นแบบคาขอจดทะเบียนสรรพสามิต สาหรับผู้ประกอบการที่มีรหัสผู้ใช้"
2) ระบุ รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
3) ระบบจะแสดงรายการข้อมูล “เลขทะเบียนสรรพสามิต ชื่อ /ที่อยู่ ผู้ ประกอบอุตสาหกรรม/
ชื่อผู้ประกอบกิจการสถานบริการ และชื่อ/ที่อยู่โรงอุตสาหกรรม”
4) กดปุ่ม “ยื่นคาขอจดทะเบียน” ระบบจะแสดงแบบฟอร์มคาขอจดทะเบียนสรรพสามิต สาหรับ
ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรม ผู้ ป ระกอบกิ จ การสถานบริ ก าร และผู้ น าเข้ า (ภส.01-01)
พร้อมรายละเอียดข้อมูลของผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ชื่อผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ที่เคย
ยื่นคาขอจดทะเบียนไว้
5) ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
6) แนบไฟล์เอกสารตามหัวข้อที่กาหนดในระบบ
7) กดปุ่ม “ยื่นแบบคาขอจดทะเบียน” ระบบจะแสดงภาพ “ใบทะเบียนรับแบบ” และให้พิมพ์ภาพ
“ใบทะเบียนรับแบบ”
8) นาเอกสาร “ใบทะเบียนรับแบบ” มารับ ใบทะเบียนสรรพสามิต ณ สานักงานสรรพสามิต
แห่งท้องที่ตั้งโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ ตั้งอยู่ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
ในวันและเวลาราชการ
กรณีที่ 2
ผู้ประกอบการที่ ไม่เคยสมัครเป็นผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตกับกรมสรรพสามิต และไม่มรี หัสผู้ใช้
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ดาเนินการ ดังนี้
1) เลือกรายการ "ยื่นแบบคาขอจดทะเบียนสรรพสามิต สาหรับผู้ประกอบการที่ไม่มรี หัสผู้ใช้"
2) ระบุ เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขบัตรประชาชน/เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร (เลข 13 หลัก)
3) ระบุเลขทะเบียนสรรพสามิตที่ต้องการยื่นคาขอจดทะเบียนสรรพสามิต
4) กดปุ่ม “ยื่นคาขอจดทะเบียน” ระบบจะแสดงแบบฟอร์มคาขอจดทะเบียนสรรพสามิต สาหรับ
ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรม ผู้ ป ระกอบกิ จ การสถานบริ การ และผู้ น าเข้ า (ภส.01-01)
พร้ อ มรายละเอี ย ดข้ อ มู ล ของผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรม/ชื่ อ ผู้ ป ระกอบกิ จ การสถานบริ ก าร
ที่เคยยื่นคาขอจดทะเบียนไว้
5) ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
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6) แนบไฟล์เอกสารตามหัวข้อที่กาหนดในระบบ
7) กดปุ่ม “ยืน่ แบบคาขอจดทะเบียน” ระบบจะแสดงภาพ “ใบทะเบียนรับแบบ” และให้พิมพ์ภาพ
“ใบทะเบียนรับแบบ”
8) นาเอกสาร “ใบทะเบียนรับแบบ” มารับ ใบทะเบียนสรรพสามิต ณ สานักงานสรรพสามิต
แห่งท้องที่ตั้งโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ ตั้งอยู่ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
ในวันและเวลาราชการ
ทั้งนี้ หากมีโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ หรือสถานประกอบการนาเข้าหลายแห่ง ให้แยกยื่น
ค าขอจดทะเบี ย นสรรพสามิ ต ภส.01-01 เป็ น รายโรงอุ ต สาหกรรม หรื อ รายสถานบริ ก าร หรื อ
รายสถานประกอบการน าเข้ า โดยกรมสรรพสามิ ต อ านวยความสะดวกให้ ด าเนิ น การได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่

