
                ค าถามที่พบบ่อย 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีล าพูน 

 
 
 
 

  
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตคือใคร?  
ตอบ 1. ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ 

2. ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
3. ผู้น าเข้าสินค้า 
4. ผู้อื่นตามกฎหมายก าหนด เช่ น ผู้ดัดแปลงรถยนต์ 

 
2. การขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สามารถขอจดทะเบียนสรรพสามิตได้จากที่ไหน? 
ตอบ การยื่นแบบค าขอจดทะเบียนสรรพสามิตส าหร่ับผู่้ประกอบอุตสาหกรรม ผู่้ประกอบกิจการ สถานบริการ่และผู้น าเข้าด าเนินการได้ 2 ช องทาง ได้แก  

1. ่ยื่น ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่แห งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการนั้นต้ังอยู  หรือแห งท้องที่ที่ส านักงานใหญ ของผู้น าเข้าต้ังอยู  
2. ยื่นผ านระบบเครือข ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th 

 
3. การยื่นขอจดทะเบียนสรรพสามิตต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? 
ตอบ กรอกแบบค าขอจดทะเบียนสรรพสามิต ภส.01-01 พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

1. หนังส่ือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ท่ี่ออกให้ไม เกิน 6 เดือน) หรือบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวผู้เส่ียภาษีอากรของผู้ยื่นขอ 
2. หนังส่ือมอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวประชาชนผู่้มอบอำนาจและผู้ร่ับมอบอำนาจ่(กรณีไม มาด าเนินการดว้ยตนเอง) 
3. ทะเบียนบ้าน แผนที่ต้ังของโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ/สถานประกอบการน าเข้า 
4. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของสถานที่ที่ขอจดทะเบียนสรรพสามิต หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 
5. ใบทะเบียนภาษีมูลค าเพิ่ม (ถ้ามี) 
6. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
4. การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระค่าภาษีสรรพสามิตยื่นได้ที่ใด? 
ตอบ - ผู้ประกอบอุตสาหกรรม สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีต อส านักงานสรรพสามิตสาขา ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมต้ังอยู  
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหรือก อนน าออกจากโรงอุตสาหกรรม 

- ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีต อส าน่ักงาน่สรรพสามิตสาขา ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่่่่่่่่่่่
ที่สถานบริการต้ังอยู  ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ ให้บริการ 

- ผู้น าเข้า สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีต อส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถาน ประกอบการของผู้น าเข้าตั้งอยู  ส าน่ักงานศุลกากร่หรือ
ด านศุลกากร 

 

http://www.excise.go.th/


5. การเข้ามาใช้บริการระบบการช าระภาษีสรรพสามิตผ่านเครือข่ายอ ินเทอร์เน  ตต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?  
ตอบ ่กรมสรรพสามิตไม ได้คิดค าใช้จ ายในการลงทะเบียน หรือ ขอใช้บริการในแต ละครั้ง แต ผู้ประกอบการ จะต้องเสียค าใช้จ ายในการโอนเงินผ านธนาคาร
จากบัญชีของท านมายังบัญชีของกรมสรรพสามิตซึ่งเป็นอัตรา ค าบริการตามปกติของการท าธุรกรรมบนเครือข ายอินเทอร์เน็ต 
 

6. หากลงทะเบียนการยื่นช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน ตกับกรมสรรพสามิตแล้วจ าเป็นต้องท าการยื่น แบบฯ ทางเครือข่ายอ ินเทอร์เน  ตทุกเดือนหรือไม ่ หากต้องการ
จะยื่นแบบด้วยว ิธีเดิมจะท าได้หรือไม่? 
ตอบ ่ระบบการช าระภาษีสรรพสามิตผ านเครือข ายอินเทอร์เน็ตเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งอ านวยความสะดวก ให้กับผู้ประกอบการ เมื่อลงทะเบียนเข้ามา
ใช้บริการแล้วไม จ าเป็นต้องใช้บริการตลอดไป ผู้ประกอบการยังคงมี สิทธิ์ที่จะเลือกใช้วิธีการยื่นแบบช าระภาษีด้วยวิธีที่ตนเองสะดวกที่สุด แต เมื่อ
ลงทะเบียนการยื่นช าระภาษี สรรพสามิตผ านเครือข ายอ่ินเทอร์เน็ตกับกรมสรรพสามิตแลว้ท านไม เข้ามาใช่้บริการนานติดต อกันถึง่3 เดือน่ทาง่่่่่่่่่่่่่่่
กรมสรรพสามิต ขออนุญาตในการระงับการให้บริการ ซึ่งถ้าผู้ประกอบการต้องการใช้บริการอีก จะต้องมา ลงทะเบียนใหม  

7. ระบบการช าระภาษีสรรพสามิตผ่านเครือข่ายอ ินเทอร์เน  ตมีความปลอดภ ัยแค ่ไหน? 
ตอบ ่ ระบบการช าระภาษีสรรพสามิตผ านเครือข ายอินเทอร์เน็ตนี้ มีระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย และเป็น มาตรฐานสากล ซึ่งใช้วิธีการช าระภาษี่่่่่่
โดยการโอนเงินผ านธนาคารเข้าบัญชีของ กรมสรรพสามิต ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กับธนาคารที่ร วมโครงการ ดังต อไปนี้ 

1. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
3. ธนาคารเอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
4. ธนาคารซิต้ีแบงก์ จ ากัด 
5. ธนาคารในกลุ ม PCC POOL 

 
8. การยื่นช าระในว ันเสาร์-อาทิตย์ กรมสรรพสามิต จะถือว ่าวันร ับช าระภาษีในว ันเวลาใด ? 
ตอบ ระบบการช าระภาษีสรรพสามิตผ านเครือข ายอินเทอร์เน็ตเปิดให้บริการทุกวัน ไม เว้นวันหยุดราชการ โดยการช าระภาษีหลังเวลา่ 22.00 น. ่่่่
ของทุกวัน่ จะถือว าเป็นการรับช าระภาษีวันท าการถัดไป ดังนั้นในกรณีที่ ยื่นแบบช าระภาษีในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ จะถือว ากรมสรรพสามิตได้รับช าระภาษี่่่
ในวันจันทร์ 

 
9. ในกรณีที่ลงทะเบียนกับกรมสรรพสามิตไว้แล้ว แต่จ า Login หรือ Password ไม่ได้ จะต้องท าอย่างไร ? ต้องสม ัครใหม ่หรือไม ่? 
ตอบ ไม จ าเป็นต้องสมัครใหม ่ เพราะระบบไม อนุญาตให้ผู้ประกอบการรายเดียวกัน ลงทะเบียนซ้ าซ้อนหากเกิดกรณีลืม่ Login หรือ Password่ ขอให้
ผู้ประกอบการติดต อกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ กรมสรรพสามิต โทรศัพท ์ 02-241-5600 ต อ 4231 4232่ หรือ ่่่่่่่่่่่่่่่่่
E-mail : e_excise@excise.go.th 

10. ถ้าต้องการขอค าแนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกับระบบการช าระภาษีสรรพสามิตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน ต หรือต้องการทราบข้ันตอนวิธีการใช้งานเพิ่มเติมจะต้องท าอย่างไร? 
ตอบ   ส าหรับผู้ประกอบการรายใดที่ต้องการขอค าแนะน าเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการช าระภาษีสรรพสามิต ผ านเครอืข ายอินเทอร์เน็ต หรอืต้องการทราบขั้นตอน
ว่ิธ่ีการใช่้งานเพ่ิมเติมนั้น สามารถติดต อแจ้งความประสงค์ได้่กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพสามิต โทรศัพท์ 0-2241-5600 
ต อ 4231 4232 หรือ E-mail : e_excise@excise.go.th ซึ่งทางศูนย์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพสามิตจะตอบข้อสงสัย หรือเตรียมจัดฝ่ึกอบรม่่่่
ให้แก ท าน 
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