การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีธุรกิจเฉพาะผ่ านเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต
1. การยืน่ คําขอจดทะเบียนผ่ านเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต
ให้ผปู ้ ระกอบการที่ประสงค์จะยืน่ คําขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตปฏิบตั ิดงั นี้
1.1 ยืน่ คําขอโดยแจ้งข้อมูลทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ http://www.rd.go.th โดยไมต้่ องแนบ
ํ
เอกสารใดๆ ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนดได้
ทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง
1.2 ใช้เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรเพื่อเข้าสู่ ระบบฯ
กรณี ผปู ้ ระกอบการเป็ นบุคคลธรรมดายังไมมี่ เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร ให้ระบุเลขประจําตัว
ประชาชน ซึ่งระบบฯ จะออกเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรให้โดยไมต้่ องยืน่ คําร้องขอมีเลขประจําตัว
่
ิ
กรณี ผปู ้ ระกอบการเป็ นนิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้ นตามกฎหมายไทย (ไมรวมถึ
งนิติบุคคลที่เกดจากการ
ิ ) ยังไมมี่ เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร ให้ยนื่ คําร้องขอมีเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรพร้อมกบั
ควบกจการ
่
่ นเทอร์เน็ต
การยืน่ คําขอจดทะเบียนผานเครื
อขายอิ
่ ม่ ผานเครื
่
่ นเทอร์เน็ต ให้ระบุวนั เดือนปี ที่ประสงค์
1.3 การยืน่ คําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ
อขายอิ
่ นที่ประสงค์จะ
จะเป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนลงในแบบ ภ.พ.01 ทั้ งนี้ จะต้องยืน่ แบบ ภ.พ.01 กอนวั
่
่ ่ ิ 30 วัน นับตั้ งแตวั่ นถัดจากวันที่ยนื่
เป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนลวงหน้
าไมน้่ อยกวา่ 15 วัน แตไมเกน
แบบภ.พ.01
2. การรับคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิม่ และภาษีธุรกิจเฉพาะผ่ านเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต
2.1 ทีมบริหารการสํ ารวจ สํานักงานสรรพากรพื้นที่
่
่ นเทอร์เน็ตจากระบบทุกวัน
2.1.1 หัวหน้าทีมเรี ยกดูรายการข้อมูลคําขอจดทะเบียนผานเครื
อขายอิ
่
่ อินเทอร์เน็ต ให้ตรวจสอบตามถูกต้องของ
2.1.2 กรณี มีรายการข้อมูลคําขอจดทะเบียนผานเครื
อขาย
่
่ นเทอร์เน็ต ดังนี้
รายการข้อมูลตามแบบพิจารณาคําขอจดทะเบียนผานเครื
อขายอิ
2. 1.2.1 กรณีคาํ ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิม่
่ ม่ กบั
(1) ตรวจรายการข้อมูลคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ
- ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (MOI) และหรื อ
- ฐานข้อมูลในระบบ Business Online (BOL) หรื อ
ิ
- จากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกจการค้
า (http://dbd.go.th)
(2) กรณี บุคคลธรรมดา ให้ตรวจชื่อผูป้ ระกอบการ เลขประจําตัวประชาชน และวันเดือน
ิ
ปี เกดของผู
ป้ ระกอบการ
(3) กรณี นิติบุคคล ให้ตรวจชื่อผูป้ ระกอบการ เลขทะเบียนนิติบุคคล วันเดือนปี ที่
จดทะเบียนนิติบุคคล และที่ต้ งั สถานประกอบการ (สํานักงานใหญ่)
่
่ ตั้ งอยูท่ ี่ใด มีการ
(4) ออกตรวจสถานประกอบการของผูป้ ระกอบการแตละรายวา
ประกอบการจริ งตามที่ระบุในแบบ ภ.พ.01 หรื อไม่ เมื่อพบสถานประกอบการ ให้จดั ทําแผนที่ต้ งั
ของสถานประกอบการโดยสังเขป

-2(5) หัวหน้าทีมบริ หารการสํารวจ
่ ่มผานเครื
่
่
(5.1) บันทึกความเห็นในแบบพิจารณาคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ
อขาย
อินเทอร์เน็ต
ิ
(5.2) บันทึกข้อมูลรหัสประเภทสิ นค้าและหรื อบริ การของกจการที
่ประกอบการเป็ น
่
่ (ISIC CODE) เข้าระบบ
สวนใหญ
(5.3) เสนอสรรรพากรพื้นที่หรื อผูช้ ่วยสรรพากรพื้นที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณา
่
่ ม่ ผานเครื
่
่ นเทอร์เน็ตแล้วบันทึกข้อมูล
สัง่ การตอไปนี
อขายอิ
้ ลงในแบบพิจารณาคําขอจดทะเบียนภาษีมลู คาเพิ
ผลการพิจารณาเข้าระบบ
(5.3.1) กรณี มีคาํ สัง่ อนุมตั ิให้เป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนตามวันเดือนปี ที่
่
่
ผูป้ ระกอบการแจ้งความประสงค์ไว้ในแบบ ภ.พ.01 เนื่องจากผลการตรวจ ไมพบการกระทํ
าผิดดังตอไปนี
้
ก. ปรากฏข้อเท็จจริ งวา่ ผูป้ ระกอบการแสดงรายการในคําขอจดทะเบียน
่ ม่ เป็ นเท็จ
ภาษีมูลคาเพิ
ข. ปรากฏข้อเท็จจริ งวา่ ผูป้ ระกอบการหรื อผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทน
ิ
ผูป้ ระกอบการเป็ นตัวแทนเชิดของเจ้าของกจการที
่แท้จริ ง
ค. ปรากฏข้อเท็จจริ งวา่ ไมมี่ สถานประกอบการจริ งตามที่ยนื่ คําขอ
่ ่ม
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ
ง. ปรากฏข้อเท็จจริ งวา่ ผูป้ ระกอบการใช้สาํ นักงานกฎหมายหรื อ
่ เป็ นตัวแทนของผูป้ ระกอบการที่อยูน่ อก
สํานักงานบัญชีของบุคคลอื่นเป็ นสถานประกอบการ เว้นแตกรณี
ราชอาณาจักร
ิ
จ. ปรากฏข้อเท็จจริ งวา่ ผูป้ ระกอบการมิได้ประกอบกจการขายสิ
นค้า
่ ่ม หรื อมิใชผู่ ป้ ระกอบการซึ่งขายสิ นค้าหรื อให้บริ การที่แท้จริ ง
หรื อให้บริ การที่ตอ้ งเสี ยภาษีมูลคาเพิ
่ ป้ ระกอบการดังกลาวเคยเป็
่
ฉ. ปรากฏข้อเท็จจริ งวาผู
นผูป้ ระกอบการ
่
่ ่มไปครั้ งหนึ่งแล้วโดย
จดทะเบียนแตภายหลั
งถูกอธิบดีกรมสรรพากรสัง่ เพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ
มูลเหตุมาจากกรณี ตาม ก - จ
่ มตั ิให้เป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียน เนื่องจากผลการ
(5.3.2) กรณี มีคาํ สัง่ ไมอนุ
่ มตั ิไว้ดว้ ย
ตรวจ พบการกระทําผิดตาม (5.3.1) ก – ฉ ให้ระบุเหตุผลการไมอนุ
(6) แจ้งผลการพิจารณาไปให้ผปู ้ ระกอบการทราบโดยทางไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) ตามที่อยู่ ((E-Mail Address) ที่ระบุไว้ในแบบ ภ.พ.01 ภายในวันทําการถัดไปนับแตวั่ นที่
่ มตั ิ
สรรพากรพื้นที่หรื อผูช้ ่วยสรรพากรพื้นที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมตั ิหรื อไมอนุ

-3่ าเนาแบบพิจารณาคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ
่ ่มผานเครื
่
่ นเทอร์เน็ตและ
(7) สงสํ
อขายอิ
ํ ั แล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการออกตรวจสภาพกจการ
ิ
แผนที่ต้ งั สถานประกอบการไปให้ทีมกากบดู
่
่ ่มผานเครื
่
่ นเทอร์เน็ตและแผนที่ต้ งั
(8) สงแบบพิ
จารณาคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ
อขายอิ
สถานประกอบการฉบับจริ งไปให้ส่ วนบริ หารงานทัว่ ไปภายในวันทําการถัดไป
2.1.2.2 กรณีคาํ ขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ิ
ั
(1) ให้ทีมบริ หารการสํารวจตรวจรายการข้อมูลคําขอจดทะเบียนภาษีธุรกจเฉพาะกบ
- ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (MOI) และหรื อ
- ฐานข้อมูลในระบบ Business Online (BOL) หรื อ
- จากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกจิ การค้า (http://dbd.go.th)
(2) กรณี บุคคลธรรมดา ให้ตรวจชื่อผูป้ ระกอบการ เลขประจําตัวประชาชนและวันเดือนปี
ิ
เกดของผู
ป้ ระกอบการ
(3) กรณี นิติบุคคล ให้ตรวจชื่อผูป้ ระกอบการ เลขทะเบียนนิติบุคคลวันเดือนปี ที่จดทะเบียน
นิติบุคคล และที่ต้ งั สถานประกอบการ (สํานักงานใหญ่)
(4) ให้หวั หน้าทีมบริ หารการสํารวจ บันทึกความเห็นในแบบพิจารณาคําขอจดทะเบียนภาษี
ิ
่
่ นเทอร์เน็ต แล้วเสนอสรรพากรพื้นที่หรื อผูช้ ่วยสรรพากรพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
ธุรกจเฉพาะผานเครื
อขายอิ
่
ิ
่
่ นเทอร์เน็ตไปให้ส่ วน
(5) สงแบบพิ
จารณาคําขอจดทะเบียนภาษีธุรกจเฉพาะผานเครื
อขายอิ
บริ หารงานทัว่ ไปภายในวันทําการถัดไป
(6) ให้สรรพากรพื้นที่หรื อผูช้ ่วยสรรพากรพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมตั ิหรื อไม่
ิ
่
่ นเทอร์เน็ต
อนุมตั ิสงั่ การในแบบพิจารณาคําขอจดทะเบียนภาษีธุรกจเฉพาะผานเครื
อขายอิ

-42.2. ส่ วนกรรมวิธีและคืนภาษี สํานักงานสรรพากรพื้นที่ในเขตกรุ งเทพมหานคร หรื อ
ส่ วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานสรรพากรภาคนอกเขตกรุ งเทพมหานคร
่ ม่ (แบบ ภ.พ.01) และ
กรณี ที่ปรากฏรายงานผลข้อมูลแบบคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ
ิ
่ ้ งแต่ 8000 ถึง 8999 แสดงวาเป็
่ น
แบบคําขอจดทะเบียนภาษีธุรกจเฉพาะ
(แบบ ภ.ธ.01) ซึ่งมีเลขที่ชุดนําสงตั
่
่ นเทอร์เน็ต ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบกรมสรรพากรวาด้
่ วยการ
รายงานผลข้อมูลคําขอจดทะเบียนผานเครื
อขายอิ
ิ
ปฏิบตั ิงานกรรมวิธีแบบแสดงรายการภาษีธุรกจเฉพาะ
และปฏิบตั ิเพิม่ เติมดังนี้
่
่ นเทอร์เน็ต” ด้วยหมึกสี น้ าํ เงิ
(2.2.1) ประทับตราข้อความวา่ “จดทะเบียนผานเครื
อขายอิ
ลงในรายการตรวจสอบความสอดคล้องจากแฟ้ มข้อมูลที่ได้รับจากการบันทึกข้อมูล (LI 520)
่
่
่ นเทอร์เน็ตและใบ
(2.2.2) จัดสงรายงานผลข้
อมูลคําขอจดทะเบียนผานเครื
อขายอิ
่ บริ หารงานทัว่ ไป) ภายใน 3 วันทําการนับตั้ งแตวั่ นถัดจาก
ทะเบียนไปให้สาํ นักงานสรรพากรพื้นที่ (สวน
วันที่ได้รับรายงาน
2.3. ส่ วนบริหารงานทัว่ ไป สํานักงานสรรพากรพื้นที่
่
่ นเทอร์เน็ตและใบทะเบียนจาก
เมื่อได้รับรายงานผลข้อมูลคําขอจดทะเบียนผานเครื
อขายอิ
่ กรรมวิธีและคืนภาษีหรื อสวนเทคโนโลยี
่
ั
สวน
สารสนเทศ ให้ตรวจผลการพิจารณากบแบบพิ
จารณาคําขอจด
่
่ นเทอร์เน็ตซึ่งได้รับจากทีมบริ หารการสํารวจ
ทะเบียนผานเครื
อขายอิ
่ ม่ หรื ออนุมตั ิให้ออก
2.3.1 กรณี อนุมตั ิให้เป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ
ิ
ใบทะเบียนภาษีธุรกจเฉพาะ
ให้ออกใบทะเบียนโดยปฏิบตั ิดงั นี้
่
่
(1) เสนอใบทะเบียนพร้อมแบบพิจารณาคําขอจดทะเบียนผานเครื
อขาย
อินเทอร์เน็ตไปให้สรรพากรพื้นที่พิจารณาลงนามในใบทะเบียน
่ ครื อขายอิ
่ นเทอร์เน็ตวา่ ได้
(2) หมายเหตุในแบบพิจารณาคําขอจดทะเบียนผานเ
็
่
่ นเทอร์เน็ตเข้า
ออกใบทะเบียนแล้วตั้ งแตวั่ นเดือนปี ใด และเกบแบบพิ
จารณาคําขอจดทะเบียนผานเครื
อขายอิ
แฟ้ มแยกตามประเภทภาษี เรี ยงตามลําดับวันที่ได้รับคําขอจดทะเบียน
่
(3) สงใบทะเบี
ยนไปให้ผปู ้ ระกอบการโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ
ภายใน 3 วันทําการนับตั้ งแตวั่ นถัดจากวันที่สรรพากรพื้นที่ลงนามในใบทะเบียน
่ มตั ิให้เป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ
่ ่ม หรื อไมอนุ
่ มตั ิให้
2.3.2 กรณี ไมอนุ
ิ
ออกใบทะเบียนภาษีธุรกจเฉพาะ
ให้ระงับการออกใบทะเบียนโดยปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ประทับตราข้อความวา่ “ยกเลิก” ด้วยหมึกสี แดงลงในใบทะเบียน
ั
่
่
(2) เย็บใบทะเบียนติดไว้กบแบบพิ
จารณาคําขอจดทะเบียนผานเครื
อขาย
อินเทอร์เน็ต
็
่
่ นเทอร์เน็ตเข้าแฟ้ ม แยกตาม
(3) เกบแบบพิ
จารณาคําขอจดทะเบียนผานเครื
อขายอิ
ประเภทภาษี เรี ยงตามลําดับวันที่ได้รับคําขอจดทะเบียน

