
 
 
 
 
การยื่นแบบค าขอจดทะเบียนสรรพสามิตส าหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการ 

สถานบริการ และผู้น าเข้า ด าเนินการได้ 2 ช่องทาง  ได้แก่ 
1. ยื่น ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการนั้นตั้งอยู่   

หรือแห่งท้องที่ท่ีส านักงานใหญ่ของผู้น าเข้าตั้งอยู่ 
2. ยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th  

โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการ  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
ให้กรอกข้อมูลในแบบค าขอจดทะเบียนสรรพสามิต ภส.01-01  แล้วยื่นต่อส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่  

พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการด าเนินการ  ดังนี้ 
1) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) หรือบัตรประจ าตัวประชาชน 

หรือบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ยื่นขอ  
2) หนังสือมอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  

(กรณีไม่มาด าเนินการด้วยตนเอง)  
3) ทะเบียนบ้าน แผนที่ตั้งของโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ/สถานประกอบการน าเข้า  
4) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของสถานที่ที่ขอจดทะเบียนสรรพสามิต หรือหนังสือยินยอม 

ให้ใช้สถานที ่ 
5) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)  
6) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม (ส าหรับสินค้ารถยนต์/

รถจักรยานยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนใช้แล้ว)  
ทั้งนี้  หากมีโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ หรือสถานประกอบการน าเข้าหลายแห่ง  ให้แยกยื่น

ค าขอจดทะเบียนสรรพสามิต ภส.01-01 เป็นรายโรงอุตสาหกรรม หรือรายสถานบริการ หรือรายสถาน-
ประกอบการน าเข้า โดยกรมสรรพสามิตได้อ านวยความสะดวกบริการรับแบบค าขอจดทะเบียนสรรพสามิต  
ภส.01-01  ไดต้ั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560  เป็นต้นไป 
  

ขั้นตอนการปฏิบัติการขอจดทะเบียนสรรพสามิต 
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

1.  กรณีการยื่น ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการนั้นตั้งอยู่ 
หรือแห่งท้องที่ที่ส านักงานใหญ่ของผู้น าเข้าตั้งอยู่ 
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กรณีการยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th  

เลือกเมนู "บริการอิเล็กทรอนิกส์" และเมนูย่อย "ยื่นค าขอจดทะเบียนส าหรับผู้ที่มีเลขทะเบียนสรรพสามิต"   
จ าแนกเป็น  2  กรณี  ดังนี้ 
 
 กรณีที่ 1  

ผู้ประกอบการที่เคยสมัครเป็นผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตกับกรมสรรพสามิตและมีรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่าน (Password)  แล้ว ด าเนินการ ดังนี้   

 

1) เลือกรายการ "ยื่นแบบค าขอจดทะเบียนสรรพสามิต ส าหรับผู้ประกอบการที่มีรหัสผู้ใช้" 
2) ระบุ รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) 
3) ระบบจะแสดงรายการข้อมูล “เลขทะเบียนสรรพสามิต ชื่อ/ที่อยู่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ 

ชื่อผู้ประกอบกิจการสถานบริการ และชื่อ/ที่อยู่โรงอุตสาหกรรม”   
4) กดปุ่ม “ยื่นค าขอจดทะเบียน” ระบบจะแสดงแบบฟอร์มค าขอจดทะเบียนสรรพสามิตส าหรับ 

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ และผู้น า เข้า  (ภส.01-01)   
พร้อมรายละเอียดข้อมูลของผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ชื่อผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ที่เคย
ยื่นค าขอจดทะเบียนไว้ 

5) ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 
6) แนบไฟล์เอกสารตามหัวข้อที่ก าหนดในระบบ 
7) กดปุ่ม “ยื่นแบบค าขอจดทะเบียน” ระบบจะแสดงภาพ “ใบทะเบียนรับแบบ” และให้พิมพ์ภาพ 

“ใบทะเบียนรับแบบ”   
8) น าเอกสาร “ใบทะเบียนรับแบบ” มารับ ใบทะเบียนสรรพสามิต ณ ส านักงานสรรพสามิต 

แห่งท้องที่ตั้งโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ ตั้งอยู่ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 
ในวันและเวลาราชการ 
 

       กรณีที่ 2  
ผู้ประกอบการที่ ไม่เคยสมัครเป็นผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตกับกรมสรรพสามิต และไม่มีรหัสผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่าน (Password)  ด าเนินการ ดังนี้   
1) เลือกรายการ "ยื่นแบบค าขอจดทะเบียนสรรพสามิต ส าหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีรหัสผู้ใช้" 
2) ระบุ เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขบัตรประชาชน/เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (เลข 13 หลัก) 
3) ระบุเลขทะเบียนสรรพสามิตที่ต้องการยื่นค าขอจดทะเบียนสรรพสามิต 
4) กดปุ่ม “ยื่นค าขอจดทะเบียน” ระบบจะแสดงแบบฟอร์มค าขอจดทะเบียนสรรพสามิตส าหรับ 

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริ การ และผู้น า เข้า  (ภส.01-01)   
พร้อมรายละเอียดข้อมูลของผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ชื่อผู้ประกอบกิจการสถานบริการ  
ที่เคยยื่นค าขอจดทะเบียนไว้ 

5) ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง  

2.  กรณีการยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ที่เว็บไซตข์องกรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th 
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6) แนบไฟล์เอกสารตามหัวข้อที่ก าหนดในระบบ 
7) กดปุ่ม “ยื่นแบบค าขอจดทะเบียน” ระบบจะแสดงภาพ “ใบทะเบียนรับแบบ” และให้พิมพ์ภาพ 

“ใบทะเบียนรับแบบ”   
8) น าเอกสาร “ใบทะเบียนรับแบบ” มารับ ใบทะเบียนสรรพสามิต ณ ส านักงานสรรพสามิต 

แห่งท้องที่ตั้งโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ ตั้งอยู่ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 
ในวันและเวลาราชการ 

 
ทั้งนี้  หากมีโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ หรือสถานประกอบการน าเข้าหลายแห่ง ให้แยกยื่น 

ค าขอจดทะเบียนสรรพสามิต  ภส.01-01 เป็นรายโรงอุตสาหกรรม หรือรายสถานบริการ หรือ 
รายสถานประกอบการน าเข้า  โดยกรมสรรพสามิตอ านวยความสะดวกให้ด าเนินการได้  ตั้งแต่วันที่   
4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ 


