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คู่มือการใช้ระบบจดทะเบียนภาษีมูลคา่เพ่ิมทางอินเทอร์เน็ต  หน้า   1 

 
การจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่มทางอินเทอร์เน็ต 

 
แบ่งออกตามประเภทการจดทะเบียน ดังนี้ 

 
ประเภทที่ 1. การจดทะเบียนของผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ที่อยู่ในบังคับต้องเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่มและมีรายรับเกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี   
      หรือ 
ประเภทที่ 2. การจดทะเบียนของผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีแผนงานท่ีพิสูจน์ได้ว่า ได้เตรียมการเพื่อประกอบกิจการ อันเป็นเหตุให้
ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ก่อสร้างโรงงาน  
ติดตั้งเครื่องจักร 

      หรือ 
ประเภทที่ 3. การจดทะเบียนของผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 

มูลค่าเพิ่ม แต่ต้องการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น  
ผู้ประกอบการขายสินค้าตามมาตรา81(1)(ก) ถึง (ฉ)  และ ผู้ประกอบการท่ีมีรายรับไม่เกิน
กว่า 1,800,000 บาทต่อปี   

 
ส าหรับการขอจดทะเบียนตามประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2  ผู้ประกอบการฯ ต้องบันทึกค าขอ

จดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตด้วยแบบ ภ.พ.01 โดยมีรายละเอียดค าแนะน าในการบันทึกข้อมูล ตามที่
ปรากฏในหน้าที่  4 

ส าหรับการขอจดทะเบียนตามประเภทที่ 3  ผู้ประกอบการฯ ต้องบันทึกค าขออนุมัติต่ออธิบดี
กรมสรรพากรทางอินเทอร์เน็ตด้วยแบบ ภ.พ.01.1 และบันทึกค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตด้วยแบบ 
ภ.พ.01  ทั้งน้ีสามารถบันทึกข้อมูลค าขอแบบ ภ.พ.01.1 และแบบ ภ.พ.01 พร้อมกัน หรือบันทึกข้อมูลค า
ขอแบบ ภ.พ.01.1 ก่อน แล้วเข้ามาบันทึกข้อมูลแบบ ภ.พ.01 ในภายหลัง แต่มีเงื่อนไขจะต้องเข้ามา
บันทึกข้อมูลแบบ ภ.พ.01 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่บันทึกข้อมูลแบบ ภ.พ.01.1 ทางอินเทอร์เน็ต หรือยื่น
แบบ ภ.พ.01.1 ด้วยกระดาษ ณ ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีหรือส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา  โดยมี
รายละเอียดค าแนะน าในการบันทึกข้อมูล ตามที่ปรากฏในหน้าที่  13 
  



       โครงการพัฒนาระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 

หน้า   2                         คู่มือการใช้ระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ทางอินเทอร์เน็ต 

 
การเข้าสู่ระบบการจดทะเบียน 

 
เมื่อเข้าสู่ Website ของกรมสรรพากร www.rd.go.th  ตามภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1  หน้า Website ของกรมสรรพากร 

 
 ในกลุ่มของ e-SERVICES ให้คลิกเลือก บริการจดทะเบียน  เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2  หน้าจอบริการจดทะเบียน 

 
  
ให้คลิกเลือก     เพื่อเข้าสู่หน้าจอเพื่อยืนยันการขอจดทะเบียน

ตามภาพที่ 3 

 

คลิก บริการจดทะเบียน 



โครงการพัฒนาระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่ม                

คู่มือการใช้ระบบจดทะเบียนภาษีมูลคา่เพ่ิมทางอินเทอร์เน็ต  หน้า   3 

 
ภาพที่ 3  หน้าจอเพื่อยืนยันการขอจดทะเบียน 

 
เมื่ออ่านค าอธิบายแล้วและต้องการขอจดทะเบียนต่อไป  ให้กดปุ่ม 

เพื่อเข้าสู่หน้าจอเพื่อระบุว่า ท่านขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีใด ตามภาพที่ 4 
 

 
ภาพที่ 4  หน้าจอเลือกกรณีที่ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 



       โครงการพัฒนาระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 

หน้า   4                         คู่มือการใช้ระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ทางอินเทอร์เน็ต 

กรณีที่ 1 
 

ผู้ประกอบการที่ต้องการขอจดทะเบียนกรณีเป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและมี
รายรับเกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี  หรือ 
เป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีแผนงานที่พิสูจน์ได้ว่า ได้เตรียมการเพื่อ
ประกอบกิจการ 

 
1. ที่หน้าจอตามภาพที่ 4 ให้คลิกเลือก
แล้วกดปุ่ม ตกลง  ดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5  หน้าจอระบุกรณีที่ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 
2. ให้กดปุ่ม        ตามภาพที่ 6    เพื่อยืนยันที่จะท ารายการต่อไป เพื่อเข้าสู่หน้าจอตาม
ภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 6  หน้าจอยืนยันการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 
3.  เมื่อเข้าสู่หน้าจอตามภาพที่ 7 เพื่อเลือกว่า ตอ้งการจดทะเบียนด้วยกรณีใด แล้วกดปุ่ม   
เพื่อสู่หน้าจอตามภาพที่ 8   (ตามตัวอย่างเป็นกรณีท่ีระบุว่า เป็นกรณีกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
และมีรายรับเกินกว่า 1,800,000 บาทต่อป)ี 



โครงการพัฒนาระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่ม                

คู่มือการใช้ระบบจดทะเบียนภาษีมูลคา่เพ่ิมทางอินเทอร์เน็ต  หน้า   5 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอให้ระบุกรณีที่ขอจดทะเบียน 

4. หลังจากระบุกรณีท่ีขอจดทะเบียนแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพที่ 8 เพื่อให้บันทึกข้อมูลเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ซึ่งเป็นเลข 13 หลักเท่านั้น  ดูรายละเอียดตามหมายเหตุ  ทั้งน้ี หากมีกรณีท่ี
ผู้ประกอบการฯ ที่ทราบเฉพาะเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ให้ค้นหาข้อมูลเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีอากร 13 หลักจากฐานข้อมูลเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากร รายละเอียดวิธีการใช้
บริการดังกล่าวปรากฏในคู่มือเล่มนี้ ที่หน้า 32  ถึงหน้า  34  แต่หากไม่พบข้อมูลหรือต้องการ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร โปรดติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบงานเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร โทรศัพท์หมายเลข 0-2272-8836 
, 0-2272-8851 ในวันและเวลาราชการ 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอบันทึกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 



       โครงการพัฒนาระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 

หน้า   6                         คู่มือการใช้ระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ทางอินเทอร์เน็ต 

5. เมื่อบันทึกข้อมูลเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักแล้ว ระบบจะตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่
ถูกต้องจะปฏิเสธที่หน้าจอ แต่หากถูกต้องและอยู่ในเงื่อนไขท่ีสามารถขอจดทะเบียนได้ก็จะเข้าสู่หน้าจอ
ถัดไป ตามภาพที่ 9 หรือภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 9  หน้าจอบันทึกข้อมูลกรณีผู้ประกอบการที่มิได้เป็นนิติบุคคล 

 
  ส าหรับผู้ประกอบการฯ ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ คณะบุคคลต้องบันทึกรายการที่อยู่ให้ถูกต้อง 
โดยรายการท่ีระบบบังคับต้องบันทึกข้อมูลจะเป็นช่องสีเหลืองอ่อน  กรณีไม่มีข้อมูลส าหรับรายการท่ี
ระบบบังคับบันทึกให้บันทึกเป็น  -   เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม  ตกลง 

 
ภาพที่ 10   หน้าจอกรณีผู้ประกอบการท่ีเป็นนิติบุคคล 

 

ภาษีสรรพากร จ ากัด 

ภาษี สรรพากร 



โครงการพัฒนาระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่ม                

คู่มือการใช้ระบบจดทะเบียนภาษีมูลคา่เพ่ิมทางอินเทอร์เน็ต  หน้า   7 

ส าหรับผู้ประกอบการฯ ที่เป็นนิติบุคคล  หากตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏท่ีหน้าจอพบว่า ถูกต้อง ให้กดปุ่ม  
ตกลง  เพือ่เข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 11 
 
6. ให้บันทึกข้อมูลชื่อสถานประกอบการและที่ตั้งของส านักงานใหญ่ และตรวจสอบให้ถูกต้อง เนื่องจาก
เป็นข้อมูลที่จะถูกจัดพิมพ์บนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีที่ได้รับอนุมัติ)  

 
ภาพที่ 11 หน้าจอบันทึกข้อมูลชื่อและท่ีอยู่สถานประกอบการของส านักงานใหญ่ 

 
ในการบันทึกข้อมูล  รายการท่ีระบบบังคับต้องบันทึกข้อมูลจะเป็นช่องสีเหลืองอ่อน  กรณีไม่มีข้อมูล
ส าหรับรายการท่ีระบบบังคับบันทึกให้บันทึกเป็น  -   และหากไม่มีสาขา ให้ใส่ค่าเป็น 0 (ศูนย์)   
  



       โครงการพัฒนาระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 

หน้า   8                         คู่มือการใช้ระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ทางอินเทอร์เน็ต 

 หากมีการบันทึกไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข ระบบจะแสดงการปฏิเสธที่หน้าจอ เพื่อให้บันทึกข้อมูล
ให้ถูกต้อง  ส าหรับกรณีต่างๆ ดังนี้ 

 

 
               กรณไีม่ระบุหรือไมใ่ส่ – ในช่องหมู่ที่  กรณีไม่ระบุรหัสไปรษณีย์ 

 
กรณีไม่ระบุหมายเลขโทรศัพท์   กรณีไม่ระบุจ านวนสาขา (เว้นว่าง) 

 
กรณทีี่ไม่ระบุ หมู่ที่ หรือถนน อย่างน้อย 1 รายการ 

 
 กรณีผู้ประกอบการฯ ที่เป็นนิติบุคคล และบันทึกชื่อสถานประกอบเป็น บริษัท XXXXXX  
จะต้องบันทึกค าว่า  จ ากัด  ต่อท้ายช่ือสถานประกอบการ ให้ครบถ้วนด้วย  กรณีที่บันทึกไม่ครบถ้วน 
จะมีผลกระทบคือ  ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน  หรือ ใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจต้องเสียเวลาในการย่ืนแบบ ภ.พ.09 เพื่อแก้ไขให้ถกูต้อง     

 เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม  ตกลง เพื่อเข้าสู่จอภาพถัดไป  
ตามภาพที่ 12 
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ภาพที่ 12  หน้าบันทึกข้อมูลอื่นของผู้ประกอบการฯ 

 
7.  ตามภาพที่ 12 ให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 

7.1  วันท่ีประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน หมายถึง วันท่ีผู้ประกอบการฯ ต้องการ
เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ในการออกใบก ากับภาษีขาย และใช้
ใบก ากับภาษีซื้อ  ทั้งน้ี เป็นรายการที่ระบบบังคับต้องบันทึก และมีเงื่อนไขในการตรวจสอบว่า จะต้อง
เป็นวันท่ีล่วงหน้าจากวันที่ปัจจุบันไม่น้อยกว่า 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน กรณีมีการบันทึกวันที่ประสงค์
จะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่เข้าเงื่อนไข ระบบจะปฏิเสธที่หน้าจอ และแก้ไขให้ถูกต้อง จึงจะ
ด าเนินการต่อไปได้  

7.2  ให้คลิก เลือก    ข้อใดข้อหนึ่งระหว่าง 

 
                                              หรือ
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และในกรณีนีจ้ะไม่สามารถบันทึกวันที่แจ้งต่ออธิบดีได้ 

  
 

7.3  ให้บันทึกรายการ เงินทุนจดทะเบียนและรายรับต่อเดือน 

 
 

 7.4  ให้บันทึกรายการประเภทของการประกอบกิจการอย่างน้อย 1 ประเภท และสูงสุดไม่เกิน 6 
ประเภทโดยแต่ละประเภทต้องเลือกชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งว่า เป็น การผลิต  ส่งออก  ขายส่ง ขายปลีก 
หรือให้บริการ  แล้วจึงระบุรายละเอียดของกิจการท่ีประกอบกิจการ 
 7.5  ให้บันทึกรายการ e-mail address เพื่อกรมสรรพากรจะใช้ในการติดต่อ หรือแจ้งสถานะค า
ร้อง 
 

หากมีการบันทึกไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข ระบบจะแสดงการปฏิเสธที่หน้าจอ เพื่อให้บันทึกข้อมูล
ให้ถูกต้อง  ส าหรับกรณีต่างๆ ดังนี้ 

 

 
กรณทีี่ระบุวันที่ประสงค์เป็นผู้ประกอบการ ไม่ตรงเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 
กรณี ไม่ระบุเลือก ตามภาพที่  12 ข้อ 7.2 
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กรณีน้ี ตามภาพที่ 12 ข้อ 7.2  วันท่ีรายรับถึงเกณฑ์จดทะเบียนเกิน 30 วัน (จะนับจากวันที่รายรับถึง

เกณฑ์ถึงวันท่ีขอจดทะเบียน) ระบบจะไม่อนุญาติให้จดผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
 
 7.6  กรณีที่ผู้ประกอบการฯ ได้ระบุว่ามีการขอจดทะเบียนโดยมีสาขาด้วย ซึ่งได้ระบุที่หน้าจอ
ตามภาพที่ 11  ว่ามีจ านวนสาขาเท่าใด  ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 13  เพื่อให้บันทึกข้อมูล
รายการชื่อและที่อยู่ของสาขาประกอบการแต่ละแห่ง โดยระบบจะตรวจนับจ านวนข้อมูลของสาขาให้ตรง
กับจ านวนไว้ข้างต้น วิธีการบันทึกเป็นลักษณะเดียวกันกับวิธีการบันทึกข้อมูลชื่อและที่อยู่ของส านักงาน
ใหญ่  ซึ่งต้องระวัง กรณีผู้ประกอบการฯ ที่เป็นนิติบุคคล และบันทึกชื่อสถานประกอบเป็น  
บริษัท XXXXXX  จะต้องบันทึกค าว่า  จ ากัด  ต่อท้ายชื่อสถานประกอบการ ให้ครบถ้วนด้วย  กรณีที่
บันทึกไม่ครบถ้วน จะมีผลกระทบคือ  ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน  หรือ ใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจต้องเสียเวลาในการย่ืนแบบ ภ.พ.09 เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง     

 
ภาพที่ 13  จอภาพการบันทึกข้อมูลรายการช่ือและท่ีอยู่ของสาขา 

 
และเม่ือบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกทั้งหมดให้ถูกต้อง  
แล้วกดปุ่ม ตกลง ระบบจะแจ้งข้อความให้ยืนยันความถูกต้อง ตามภาพที่ 14  ข้อความแสดงการยืนยัน
การจดทะเบียน หากต้องการยืนยันให้กดปุ่ม OK 
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ภาพที่ 14  ข้อความแสดงการยืนยันการจดทะเบียน 

 
8. หลังจากยืนยันการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงผลการย่ืนแบบค าขอจด

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมค าแนะน า  และจะแสดงรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน จ านวน 1 ชุด โดย
รหัสดังกล่าวจะใช้ในกรณีท่ีผู้ประกอบการฯ ได้ตรวจสอบแบบ ภ.พ.01 ซึ่งเรียกดูบนจอภาพ 
หรือสั่งพิมพ์จากระบบแล้ว พบว่าคลาดเคลื่อน และต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งน้ี รหัสดังกล่าว
จะมีสิทธิ์ใช้ในการแก้ไขข้อมูลก่อนเวลา 17.00 น. ของวันท่ีได้บันทึกยื่นค าขอจดทะเบียนไว้
เท่าน้ัน  เนื่องจากหลัง 17.00 น. ข้อมูลแบบ ภ.พ.01 ที่ผู้ประกอบการฯ บันทึกค าขอไว้ทาง
อินเทอร์เน็ตจะถูกโอนเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรแล้ว จึงไม่
อนุญาตให้มีการแก้ไขใดๆ 

 
ผลการยื่นแบบค าขอจดทะเบียน 

 
-ขั้นตอนในการแก้ไขข้อมูลโดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ปรากฏตามเอกสารในหน้าที่ 27 
-ขั้นตอนในการขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน กรณีลืมรหัส และยังอยู่ภายในเวลาที่แก้ไขได้   

โปรดติดต่อกลุ่มงาน Help Desk หมายเลขโทรศัพท์  0-2272-8694-6 
  -ขั้นตอนในการสั่งพิมพ์แบบ ภ.พ.01 ปรากฏตามเอกสารในหน้าที่ 18 

0000000000000 
บริษัท สรรพากร จ ากัด 

0000000000000 
00000 
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กรณีที่ 2 
 

ขอจดทะเบียนกรณีการจดทะเบียนของผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ต้องการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 
1. หลังจากยืนยันต้องการจดทะเบียน แล้ว ที่หน้าจอตามภาพที่ 15  ให้คลิกเลือกแล้วกดปุ่ม ตกลง  
เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 16 

 
ภาพที่ 15  หน้าจอระบุกรณีที่ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 
2. ให้เลือกกรณีที่ต้องการจดทะเบียน ระหว่าง กรณีเป็นผู้ประกอบการฯ ที่ได้รับยกเว้น หรือ กรณีที่
ประกอบกิจการโดยมีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 1,800,000 บาท      ตามภาพที่ 16    แลว้กดปุ่ม 
ยืนยันการจดทะเบียน เพื่อท ารายการต่อไป

 
ภาพที่ 16  หน้าจอเลือกกรณีการจดทะเบียนและยืนยันการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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3.  หลังจากระบุกรณีท่ีขอจดทะเบียนแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพที่ 17 เพื่อให้บันทึกข้อมูลเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ซึ่งเป็นเลข 13 หลักเท่านั้น  ดูรายละเอียดตามหมายเหตุ  ทั้งน้ี หากมีกรณีท่ี
ผู้ประกอบการฯ ที่ทราบ เฉพาะเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ให้ค้นหาข้อมูลเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีอากร 13 หลักจากฐานข้อมูลเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากร รายละเอียดวิธีการใช้
บริการดงักล่าวปรากฏในคู่มือเล่มนี้ ที่หน้า 32  ถึงหน้า  34  แต่หากไม่พบข้อมูลหรือต้องการ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรโปรดติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบงานเลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษีอากรส านักเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสรรพากรโทรศัพท์หมายเลข 0-2272-8836 , 0-2272-
8851 ในวันและเวลาราชการ 

 
ภาพที่ 17 หน้าจอบันทึกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 

 
4.  เมื่อบันทึกข้อมูลเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักแล้ว ระบบจะตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่
ถูกต้องจะปฏิเสธที่หน้าจอ แต่หากถูกต้องและอยู่ในเงื่อนไขท่ีสามารถขอจดทะเบียนได้ก็จะเข้าสู่หน้าจอ
ถัดไป ตามภาพที่ 18 ซึ่งเป็นหน้าจอเพื่อแจ้งขอใช้สิทธิเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
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ภาพที่ 18 หน้าจอบันทึกแบบแจ้งขอใช้สิทธิเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 
5. ให้บันทึกรายการช่ือและที่อยู่ของส านักงานใหญ่ให้ถูกต้อง โดยรายการที่ระบบบังคับต้องบันทึกข้อมูล
จะเป็นช่องสีเหลืองอ่อน  กรณีไม่มีข้อมูลส าหรับรายการที่ระบบบังคับบันทึกให้บันทึกเป็น  -   เมื่อ
ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม  ตกลง เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามภาพที่ 19 หรือ ภาพที่ 20 
ตามแต่ประเภทที่ได้เลือกไว้ 
 

 
ภาพที่ 19 หน้าจอบันทึกข้อมูลประเภทกิจการกรณีเลือกกิจการท่ีได้รับยกเว้น 

สรรพากร 
จ ากดั 
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6.  จากการเลือกว่าเป็นกิจการท่ีได้รับยกเว้น  ระบบจะเปิดให้เลือกกิจการที่ด าเนินการ เฉพาะข้อ 2.1 
ข้อ 2.2 ข้อ 2.3 และข้อ 2.4  ซึง่สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 

กรณีที่เลือกข้อ 2.1  ผู้ประกอบการฯ ต้องเลือกกิจการที่อยู่ภายใต้ข้อ 2.1 อย่างน้อย 1 ประเภท 
และสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ประเภท โดยการคลิก ที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าประเภทกิจการที่ต้องการ 

   แต่หากได้ระบุว่ากิจการที่ประกอบเป็นประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ได้รับยกเว้น
เนื่องจากมีมูลค่าฐานภาษีไม่ถึง 1,800,000 บาทต่อปี และต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะ
ก าหนดประเภทกิจการให้โดยอัตโนมัติ  ตามภาพที่ 20 
 

 
ภาพที่ 20 หน้าจอบันทึกข้อมูลประเภทกิจการ 

กรณีเลือกกิจการท่ีมีมูลค่าฐานภาษีไม่ถึง 1,800,000 บาท 
 

7. หลังจากนั้นให้เลือกว่า  ได้ยื่นแบบค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01 มาพร้อมน้ี หรือ จะย่ืน 
ภ.พ.01 ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้ยื่น ภ.พ.01.1 ฉบับนี้ 
 
 7.1  กรณีเลือก   
ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงข้อมูลแบบ ภ.พ.01.1 เพื่อให้ผู้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลว่ามีการบันทึก
ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วหรือไม่  
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หากมีความคลาดเคลื่อนให้ กดปุ่ม แก้ไข เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูล  แต่หากข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม 
ตกลง  ระบบจะแสดงข้อความเพื่อให้ผู้ประกอบการฯ รับรองการย่ืนแบบ ภ.พ.01.1  ตามภาพที่ 21 

 
ภาพที่ 21  หน้าจอแสดงข้อความรับรองการย่ืน ภ.พ.01.1 

 
 หลังจากนั้นระบบจะแสดงจอภาพเพื่อให้บันทึกข้อมูลแบบ ภ.พ.01 ซึ่งมีวิธีบันทึกข้อมูลตาม
เอกสารหน้า 6.  เมื่อบันทึกข้อมูลแบบ ภ.พ.01 ครบถ้วนแล้ว ระบบจึงจะจัดเก็บข้อมูลแบบ ภ.พ.01.1 
และแบบ ภ.พ.01 ลงฐานข้อมูล และแสดงผลการยื่นค าขอหน้าจอ ดังภาพที่ 22 

 
ภาพที่ 22 ผลการยื่นแบบค าขอจดทะเบียน 

 
7.2  กรณีเลือก แล้วกด
ปุ่ม ตกลง  ระบบจะจัดเก็บข้อมูลแบบ ภ.พ.01.1 ลงฐานข้อมูล  ซึ่งข้อมูลแบบ ภ.พ.01.1 ฉบับนี้ยังมีผล
ใช้ได้เป็นระยะเวลา 30 วัน ที่จะรอการบันทึกข้อมูลแบบ ภ.พ.01  แต่หากผู้ประกอบการฯ มิได้เข้าระบบ

0000000000000 
ภาษี สรรพากร 

0000000000000 
00000000 
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เพื่อยื่นแบบ ภ.พ.01 ทางอินเทอร์เน็ต หรือยื่นแบบ ภ.พ.01 ณ ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ภายใน 
30 วัน แบบ ภ.พ.01.1 ที่ได้ยื่นไว้จะหมดสิทธิ์ในการใช้งาน  หากต้องการขอจดทะเบียน จะต้องบันทึก
หรือยื่นแบบ ภ.พ.01.1 ใหม่ 

 

การพิมพ์แบบ ภ.พ.01 และ  ภ.พ.01.1 
 

การพิมพ์แบบของผู้ประกอบการฯ ที่เลือกจดทะเบียนตามกรณีท่ี 1 (ยื่น ภ.พ.01) 
สามารถด าเนินการได้ 2 วิธีคือ 

1. สั่งพิมพ์โดยกดปุ่ม  พิมพ์แบบ  ที่หน้าจอ  ผลการยื่นแบบค าขอ หลังจากบันทึกข้อมูล
การยื่นแบบค าขอ ภ.พ.01 เสร็จสิ้น  ดังภาพ 

 
ผลการยื่นแบบค าขอจดทะเบียน 

  

0000000000000 
บริษัท สรรพากร จ ากัด 

0000000000000 
00000 คลิก พิมพ์

แบบ 
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2. สั่งพิมพ์ในภายหลัง โดยเข้าระบบบริการจดทะเบียน เลือกประเภทการจดทะเบียน
ส าหรับกรณีประเภทที่ 1 หรือ ประเภทที่ 2 จนถึงหน้าจอที่มีเมนูด้านซ้ายมือมีฟังก์ชัน ตามภาพที่ 23 

 
ภาพที่ 23  ฟังก์ชันของระบบงาน 

 
หลังจากนั้นให้เลือกฟังก์ชัน   พิมพ์แบบจดทะเบียน  แล้วบันทึกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ใน
หน้าจอพิมพ์แบบที่ย่ืนทางอินเทอร์เน็ต ตามภาพที่ 24 แล้วกดปุ่ม ตกลง 

 

 
ภาพที่ 24 
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ระบบจะแสดงแบบ ภ.พ.01ที่ผู้ประกอบการได้ย่ืนไว้เพื่อให้สั่งพิมพ์ได้ตามต้องการ 

 

 
แสดงแบบ ภ.พ.01 ของผู้เสียภาษีอากรที่บันทึกก่อนการพิมพ์ 

บริษัท สรรพากร จ ากัด 

0000000000000 

บริษัท สรรพากร จ ากัด 

020-000-0099 
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แสดงแบบ ภ.พ.01 ของผู้เสียภาษีอากรที่บันทึกก่อนการพิมพ์ (ต่อ) 

 
3. การตั้งค่าหน้ากระดาษเพื่อให้พิมพ์ได้ครบถ้วน  ให้ใช้ฟังก์ชัน Page Setup จากเมนู

บาร์ ของ Browser  เมื่อได้หน้าต่าง Page Setup ตามภาพที่ 25 

 
ภาพที่ 25 การตั้งค่าหน้ากระดาษ 

บริษัท สรรพากร จ ากัด 
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ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษดังนี้ 
 

Paper Size เลือกเป็น A4 
Header and Footer Header เลือกเป็น ไม่มีค่า 

 Footer เลือกเป็น ไม่มีค่า 
Orientation  เลือกเป็น Portrait 

Margins (Millimeters) Left เลือกเป็น 5 
 Right เลือกเป็น 5 
 Top เลือกเป็น 5 
 Bottom เลือกเป็น 5 

 
 

การพิมพ์แบบของผู้ประกอบการฯ ที่เลือกจดทะเบียนตามกรณีท่ี 2 (ยื่น ภ.พ.01.1 เพียงอย่าง
เดียว หรือ ยื่น ภ.พ.01.1 พร้อม ภ.พ.01)    สามารถด าเนินการได้ 2 วิธีคือ 
 

1. สั่งพิมพ์โดยกดปุ่ม  พิมพ์แบบภ.พ.01.1   ที่หน้าจอ  ผลการยื่นแบบค าขอ หลังจากบันทึก
ข้อมูลการยื่นแบบค าขอ ภ.พ.01.1 เสร็จสิ้น  ดังภาพ 

 
กรณียื่นแบบ ภ.พ.01.1 เพียงอย่างเดียว 

0000000000000 
บริษัท สรรพากร จ ากัด 
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กรณียื่นแบบ ภ.พ.01.1 พร้อม ภ.พ.01 

 
สั่งพิมพ์โดยกดปุ่ม  พิมพ์แบบ   ที่หน้าจอ  ผลการยื่นแบบค าขอ หลังจากบันทึกข้อมูลการยื่นแบบค าขอ 
ภ.พ.01 เสร็จสิ้น 
 

2. สั่งพิมพ์ในภายหลัง โดยเข้าระบบบริการจดทะเบียน เลือกประเภทการจดทะเบียนส าหรับ
กรณีที่ 2  จนถึงหน้าจอที่มีเมนูด้านซ้ายมือมีฟังก์ชัน ตามภาพที่ 23  หลังจากนั้นให้เลือก
ฟังก์ชัน   พิมพ์แบบจดทะเบียน  แล้วบันทึกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ใน
หน้าจอพิมพ์แบบที่ย่ืนทางอินเทอร์เน็ต ตามภาพที่ 24 แล้วกดปุ่ม ตกลง  ระบบจะแสดง
แบบ ภ.พ.01.1 พร้อม ภ.พ.01 (ถ้ามี) หรือแสดงแบบ ภ.พ.01.1 เพียงอย่างเดียวถ้าไม่ได้
ยื่นภ.พ.01 ไว้ เพื่อให้สั่งพิมพ์ได้ตามต้องการ 

 

0000000000000 

บริษัท สรรพากร จ ากัด 

0000000000000 
000000000 
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แสดงแบบ ภ.พ.01.1  ของผู้เสียภาษีอากรท่ีบันทึกก่อนการพิมพ์ 

บริษัท สรรพากร จ ากัด 

0000000000000 
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แสดงแบบ ภ.พ.01 ของผู้เสียภาษีอากรที่บันทึกก่อนการพิมพ์  

 

บริษัท สรรพากร จ ากัด 

0000000000000 

บริษัท สรรพากร จ ากัด 

02-222-0000 

0220000 

17 กรกฏาคม 2556 
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แสดงแบบ ภ.พ.01 ของผู้เสียภาษีอากรที่บันทึกก่อนการพิมพ์ (ต่อ) 

 
3 การตั้งค่าหน้ากระดาษเพื่อให้พิมพ์ได้ครบถ้วน  ให้ใช้ฟังก์ชัน Page Setup จากเมนูบาร์ 

ของ Browser  เมื่อได้หน้าต่าง Page Setup ตามภาพที่ 25 
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การแก้ไขข้อมูลการขอจดทะเบียน 
 

 ผู้ประกอบการฯ ที่บันทึกข้อมูลขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว สามารถแก้ไขข้อมูล
ที่ได้บันทึกไว้และพบว่ามีความผิดพลาด คลาดเคลื่อนและต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง  โดยใช้รหัสผู้ใช้และ
รหัสผ่านท่ีระบบได้แจ้งทางหน้าจอหลังจากบันทึกข้อมูลการขอจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  การแก้ไข
ข้อมูลดังกล่าวจะสามารถแก้ไขได้เฉพาะแบบ ภ.พ.01 เท่าน้ัน และต้องแก้ไขก่อนเวลา 17.00 น.ของ
วันท่ีบันทึกค าขอจดทะเบียนเท่านั้น 

 กรณีแบบ ภ.พ.01.1  ระบบไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขข้อมูลได้  เพราะข้อมูลดังกล่าวได้
ถูกจัดเก็บเข้าฐานข้อมูลของกรมสรรพากรแบบ Real Time Online หลังจากผู้ประกอบการฯ บันทึก
ข้อมูลเสร็จ  เนื่องจากเป็นการแจ้งที่ไม่ต้องมีขั้นตอนท่ีเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาให้ความเห็น  ทั้งน้ี หาก
ต้องการแก้ไขข้อมูลแบบ ภ.พ.01.1 ให้จัดท าเป็นหนังสือแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่ออธิบดีกรมสรรพากร    

 กรณีผู้ประกอบการฯ บันทึกข้อมูลแบบ ภ.พ.01.1 พร้อม ภ.พ.01  ยังคงสามารถแก้ไข
ข้อมูลแบบ ภ.พ.01 ได้ตามเงื่อนไขปกติ 

 
ขั้นตอนในการแก้ไขข้อมูลแบบ ภ.พ.01 คือ 

1.  เข้าระบบบริการจดทะเบียน จนถึงหน้าจอที่มีเมนูด้านซ้ายมือมีฟังก์ชันตามภาพที่ 26 

 
ภาพที่ 26  ฟังก์ชันของระบบงาน 

 
หลังจากนั้นให้เลือกฟังก์ชัน   แก้ไขแบบ ภ.พ.01  แลว้บันทึกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน  ในหน้าจอแก้ไขจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามภาพที่ 27 แล้วกดปุ่ม ตกลง 
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ภาพที่ 27 หน้าจอแก้ไขจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 
2. ระบบจะแสดงข้อมูลของแบบ ภ.พ.01  ที่ได้บันทึกข้อมูลไว้  ทั้งน้ี รายการข้อมูลที่

สามารถแก้ไขได้ประกอบด้วย 
ชื่อและที่อยู่ของส านักงานใหญ่ 
ชื่อและที่อยู่ของสาขา (ถ้าม)ี 
วันที่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม 
วันเริ่มประกอบกิจการ 
ประเภทของการประกอบกิจการ 
e-mail address 
 

3. เมื่อแก้ไขข้อมูลครบถ้วนตามต้องการแล้ว  ระบบจะแสดงข้อมูลเพื่อให้ตรวจสอบและ
ยืนยันการจัดเก็บรายการที่แก้ไขลงฐานข้อมูล  ระบบจะแสดงรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านชุดใหม่เพื่อให้ใช้ใน
การแก้ไขครั้งต่อไปก่อน 17.00 น. (ถ้ามี) และผู้ประกอบการฯ สามารถพิมพ์แบบ ภ.พ.01 ที่แก้ไขเพื่อ
เก็บไว้เป็นหลักฐานได้  
  

000000000000
0 



โครงการพัฒนาระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่ม                

คู่มือการใช้ระบบจดทะเบียนภาษีมูลคา่เพ่ิมทางอินเทอร์เน็ต  หน้า   29 

การตรวจผลของการยื่นค าขอจดทะเบยีน 
 

หลังการบันทึกข้อมูลค าขอจดทะเบียนแล้ว ผู้ประกอบการฯ สามารถติดตามสถานะของการยื่น
ค าขอดังกล่าว เพื่อทราบว่า ค าขอดังกล่าวอยู่ในข้ันตอนใดของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
สรรพากรพื้นที่ที่เป็นท่ีตั้งของส านักงานใหญ่ หรือส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ 

สถานะของข้อมูลที่ระบบจะแสดงให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย 
1. สถานะ รอพิจารณา  หมายถึง ค าขอจดทะเบียนของผู้ประกอบการฯ อยู่ในขั้นตอนการ

พิจารณาของเจ้าหน้าที่ 
2. สถานะ อนุมัติ  หมายถึง ค าขอจดทะเบียนของผู้ประกอบการฯ ได้รับอนุมัติให้เป็น

ผู้ประกอบการฯ ตั้งแต่วันท่ีแจ้งความประสงค์ตามแบบ ภ.พ.01 
3. สถานะ ไม่อนุมัติ  หมายถึง ค าขอจดทะเบียนของผู้ประกอบการฯ ไม่ได้รับอนุมัติให้

เป้นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากตรวจข้อเท็จจริงแล้วมีความไม่ถูกต้อง ไม่
เหมาะสม  

4. สถานะ ยกเลิกการขอจดทะเบียน  หมายถึง ค าขอจดทะเบียนของผู้ประกอบการฯ 
ถูกยกเลิก เนื่องจากผู้ประกอบการฯ ได้แจ้งขอยกเลิก เนื่องจากยื่นค าขอโดยความเข้าใจผิด  หรือได้ยื่น
แบบ ภ.พ.01 กระดาษ ณ ส านักงานสรรพากรพื้นท่ี หรือส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 

 
ขั้นตอนในการติดตามสถานะการยื่นค าขอ มดีังนี้ 

1. เข้าระบบบริการจดทะเบียน จนถึงหน้าจอที่มีเมนูด้านซ้ายมือมีฟังก์ชันตามภาพที่ 29 

 
ภาพที่ 29  ฟังก์ชันของระบบงาน 

 
 หลังจากนั้นให้เลือกฟังก์ชัน   ตรวจสอบผลการจดทะเบียน  แล้วบันทึกเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีอากร  ในหน้าจอตรวจผลอนุมัติ ตามภาพที่ 30 แล้วกดปุ่ม ตกลง 



       โครงการพัฒนาระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 

หน้า   30                         คู่มือการใช้ระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ทางอินเทอร์เน็ต 

 
ภาพที่ 30 ตรวจผลอนุมัติ 

 
 กรณีที่ระบบตรวจพบค าขอจดทะเบียนของผู้ประกอบการฯ  ก็จะแสดงผลการพิจารณาซ่ึงจะปรากฏ
สถานะของขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานก็จะน า
ขั้นตอนเหล่านั้นมาปรับปรุงสถานะของค าขอเพื่อให้สถานะเป็นปัจจุบันทุกวัน  ดังนั้น สถานะของค าขอ
แต่ละฉบับ ก็จะเปลี่ยนไป  ตัวอย่างหน้าจอที่จะแสดงสถานะต่างๆ ปรากฏตามภาพที่ 31  ภาพที่ 32 
ภาพที่ 33 และภาพที่ 34      

 
ภาพที่ 31 แสดงสถานะ รอการพิจารณา 

000000000000
0 

บริษัท สรรพากร จ ากัด 
0000000000000 



โครงการพัฒนาระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่ม                

คู่มือการใช้ระบบจดทะเบียนภาษีมูลคา่เพ่ิมทางอินเทอร์เน็ต  หน้า   31 

 
ภาพที่ 32 แสดงสถานะ อนุมัติ 

 
ภาพที่ 33 แสดงสถานะ ไม่อนุมัติ 

 

 
ภาพที่ 34 แสดงสถานะ ยกเลิกการขอจดทะเบียน 

  

บริษัท สรรพากร จ ากัด 

0000000000000 

0000000000000 
บริษัท สรรพากร จ ากัด 

0000000000000 
บริษัท สรรพากร จ ากัด 

ไม่อนุมัติ 



       โครงการพัฒนาระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 

หน้า   32                         คู่มือการใช้ระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ทางอินเทอร์เน็ต 

กรณีไม่มีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) 
สามารถขอเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ดังนี้  
จากภาพที่ 35 หน้าจอประเภทการจดทะเบียน คลิกที่ ข้อความ “บริการข้อมูล” ตามภาพที่  36 

 
ภาพที่ 35 : หน้าจอประเภทการจดทะเบียน 

 
ภาพที่ 36 : หน้าจอบริการข้อมูล 

คลิก 



โครงการพัฒนาระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่ม                

คู่มือการใช้ระบบจดทะเบียนภาษีมูลคา่เพ่ิมทางอินเทอร์เน็ต  หน้า   33 

จากภาพ 36 คลิกที่ ข้อความ “บริการค้นหาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก” จะได้ดังภาพ 37 

 
ภาพที่ 37 : หน้าจอบริการค้นหาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก 

เลือกประเภทผู้เสียภาษีอากร บันทึกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก และชื่อ กด “ค้นหา” ตามภาพ
ที่ 38 และแสดงผลตามภาพ 39 

 
ภาพที่ 38 : หน้าจอบริการค้นหาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก 

0000000000 

ภาษี สรรพากร 



       โครงการพัฒนาระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 

หน้า   34                         คู่มือการใช้ระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ทางอินเทอร์เน็ต 

 
ภาพที่ 39 : หน้าจอผลการค้นหาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก 

 

 

0000000000 

0000000000000 

000/0000 

ห้างหุ้นส่วน สรรพากร จ ากัด 




