
ถาม 1. อยากเป็นผู้ใช้สารละลายฯไฮโดรคาร์บอนท่ีเสียภาษีอัตราศนูย์ต้องท าอย่าไร ? 
ตอบ  ให้ยื่นแบบ สค.02 โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://lawelcs.excise.go.th/api/api/pdfviewer/3626 
พร้อมเอกสารแนบตามที่ระบุในแบบค าขอ แล้วน ามายื่น ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นทีแ่ห่งท้องที่ท่ีโรงอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้าตั้งอยู่ 
แล้วรอตรวจสอบและพิจารณาตามขั้นตอนการอนุญาตจากเจ้าหน้าที ่ 

ถาม 2. การขอจดทะเบียนสรรพสามิต ตามพระราชบัญญตัิภาษสีรรพสามิต พ.ศ. 2560 สามารถขอจดทะเบียนสรรพสามติได้
จากท่ีไหน ?  
ตอบ  การยื่นแบบค าขอจดทะเบียนสรรพสามติส าหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการ สถานบริการ และผู้น าเข้า
ด าเนินการได้ 2 ช่องทาง ได้แก ่ 
        1. ยื่น ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ท่ีโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการนั้นตั้งอยู่หรอืแห่งท้องที่ท่ีส านักงาน
ใหญ่ของผู้น าเข้าตั้งอยู ่ 
        2. ยื่นผ่านระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th 

ถาม 3. ท่านต้องการท าสุรากลั่นชุมชน ต้องด าเนินการอย่างไร? 
ตอบ ท่านไม่สามารถผลิตสุราไดห้ากไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้อง และได้รับอนญุาตใหผ้ลติ อยากให้ท่านมาขอค าแนะน าจาก
ส านักงานสรรพสามิตพื้นทีล่ าพูนกอ่น ด าเนินการในเรื่องใดๆ เกี่ยวกบัการท าสรุา 

ถาม 4. เอกสารที่ใช้งานการขออนุญาตขายสุรา - ยาสูบ กรณีบุคคลธรรมดา ? 
ตอบ    1. ส าเนาบัตรประชาชน 

2. ส าเนาทะเบยีนบ้านเจ้าของบ้าน 
3. ส าเนาทะเบยีนพาณิชย์ (กรณีระบุชื่อร้านในใบอนุญาต) 
4. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ี (กรณไีม่ได้มสีถานะเป็นเจ้าของบ้าน) 
5. ส าเนาสญัญาเช่า (กรณีเช่าบ้าน) 
6. แผนที่ตั้งร้าน พอสังเขป 

ถาม 5. การยื่นขอจดทะเบยีนสรรพสามิต ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ? 
ตอบ กรอกแบบค าขอจดทะเบียนสรรพสามติ ภส.01-01 พร้อมแนบเอกสาร ดังนี ้ 
        1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) หรือบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีอากรของผู้ยื่นขอ  
        2. หนังสือมอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวประชาชนผูม้อบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (กรณไีมม่าด าเนินการด้วย
ตนเอง)  
        3. ทะเบียนบ้าน แผนทีต่ั้งของโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ/สถานประกอบการน าเข้า  
        4. หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิของสถานท่ีที่ขอจดทะเบียนสรรพสามิต หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ี  
        5. ใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 6. ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม 

ถาม 6. ถ้าต้องการขอค าแนะน าเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการช าระภาษีสรรพสามติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ ต้องการ
ทราบขั้นตอนวิธีการใช้งานเพิ่มเตมิ จะต้องท าอย่างไร ?  
ตอบ  ส าหรับผู้ประกอบการรายใดที่ต้องการขอค าแนะน าเพิม่เตมิเกี่ยวกับระบบการช าระภาษีสรรพสามิต ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หรือต้องการทราบขัน้ตอนวิธีการใช้งานเพิ่มเติมนั้น สามารถตดิต่อแจ้งความประสงค์ได้ กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพสามติ โทรศัพท์ 0-2241-5600 ต่อ 4231 4232 หรือ E-mail : e_excise@excise.go.th 
ซึ่งทางศูนย์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกสข์องกรมสรรพสามติจะตอบข้อสงสัย หรือเตรียมจัดฝึกอบรมให้แก่ท่านต่อไป 

 

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


ถาม 7. แจ้งราคาขายปลีกแนะน าเมื่อใด และแจ้งท่ีใด ? 
ตอบ  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรอืผู้น าเข้า ให้แจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าของสินค้า        
ต่ออธิบดีกรมสรรพสามติ ณ ส านกังานสรรพสามิตพื้นที่ท่ีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ หรือส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ท่ี           
สถานประกอบการของผู้น าเข้า หรือสถานท่ีตรวจปล่อยสินค้าน าเข้าตั้งอยู่ ก่อนวันยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษ ีหรือ
ก่อนการน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณีใดเกดิขึ้นก่อนผู้ประกอบกิจการ สถานบริการ 
ให้แจ้งราคาค่าบริการต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่ ก่อนวันที่จะใช้ราคานั้น 

ถาม 8. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะน าหรือราคาค่าบรกิาร ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาเมือ่ใด ?  
ตอบ  ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะน าหรือราคาค่าบริการที่แจ้งไว้ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้น าเข้า หรือ
ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ แจง้เปลี่ยนแปลงราคาก่อนวันที่จะมกีารเปลีย่นแปลงราคา 

ถาม 9. ขอยกเว้นหรือคืนภาษสี าหรับสินค้าส่งออกนอกราชอาณาจกัร หรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากรต้องท าอย่างไร ? 
ตอบ การขอยกเว้นหรือคืนภาษีส าหรับสินคา้ส่งออก ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องด าเนินการดังนี้  
        1. ยื่นค าขอยกเว้นภาษีหรือคืนภาษี ตามแบบ ภส.05-01 จ านวน 2 ชุด ก่อนน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือ 
คลังสินค้าทัณฑ์บน  
        2. การยื่นค าขอให้ยื่นต่อสรรพสามติพื้นท่ีที่โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนตั้งอยู่ หรือยืน่ผ่านระบบเครือข่าย 
อินเตอร์เนต็ที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th  
        3. สินค้าท่ีส่งออกนอกราชอาณาจักรให้ประทับตราหรือท าเครื่องหมาย “FOR EXPORT ONLY” หรือ “FOR 
EXPORT” ที่ตัวสินค้าหรือภาชนะบรรจสุินค้าให้มองเห็นชัดเจน  
        4. ผู้ส่งออกต้องส่งสินค้าท่ีได้รับยกเว้นภาษีออกนอกราชอาณาจักร หรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร ภายใน 15 วัน นับ
แต่วันท่ีน าสินค้าออกจาก โรงอุตสาหกรรม  
        5. เมื่อส่งสินคา้ออกนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้ส่งแบบ ภส.05-01 ซึ่งผู้ส่งออกไดร้ับรองการส่งออกแล้ว พร้อม หลักฐาน
ใบแสดงรายการและราคาสินค้า เช่น ใบก ากับภาษี และใขขนสินค้าขาออกที่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรแล้ว ต่อสรรพสามิตพื้นที่ท่ี
รับค าขอ หรือส่งผ่านระบบ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร หรือ น าเข้าไปในเขตปลอดอากร 

ถาม 10. กรณีผู้ขออนุญาตไม่ได้มาด้วยตัวเอง ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ? 
ตอบ   1. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีภาพถ่ายของผู้ประสงค์จะขายสุรา (กรณีเป็นบุคคล
ธรรมดา)  
        2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณชิย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณเีป็นนิติบุคคล)  
        3. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีภาพถ่ายของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
(กรณีเป็นนติิบุคคล)  
        4. ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานท่ีที่จะขายสุรา หรือเอกสารของทางราชการที่แสดงสิทธิในบรเิวณสถานท่ีที่จะขายสรุา  
        5. สัญญาเช่า  
        6. หนังสือแสดงความยินยอมให้ขายสุราของผู้เป็นเจา้ของสถานท่ีที่จะขายสรุา  
        7. หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป ์ 
        8. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 
 


