
 
 
   
 
 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การอนุญาตใหแจงยาย/โอน/เลิกกิจการ  

/ผูประกอบอุตสาหกรรม 
หรือผูประกอบกิจการสถานบริการตาย 

 
 
 
 
 

ปรับปรุงครัง้ที่   1 

วันที่อนุมัติใช 20 สิงหาคม 2553 

เสนอโดย สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

สอบทานโดย  กลุมพัฒนาระบบบริหาร, สํานักกฎหมาย 

อนุมัติโดย  อธิบดีกรมสรรพสามิต 

 

WI-ED-CF-01-005 



 
 

สถานะการปรับปรุงแกไข 
เรื่อง การแจงยาย/โอน/เลิกกิจการ และกรณีผูประกอบการอุตสาหกรรมหรือ 

ผูประกอบกิจการสถานบริการตาย และทายาทดําเนินกิจการตอ 
  

ปรับปรุง

คร้ังที่ วันที่ ลําดับ

ที่ สาระสําคัญทีแ่กไข เหตุผลประกอบ 

1 

 
 

20สิงหาคม 2553 1 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานขอ 5 แกไขเอกสารท่ี 
ผูประกอบอุตสาหกรรมตองย่ืนในขอ และ

วิธีการปฏิบัติงานแยกแตละกรณีใหเกิดความ

ชัดเจน 
ยกเลิก กรณีการยาย เลิก หรือโอนกิจการ 

โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ (กรณี

ทางอินเตอรเน็ต)  
 

แกไขเอกสารประกอบใหสอดคลอง

กับแบบฟอรม  ภษ. 01-05  และ

ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหชัดเจน

ย่ิงขึ้น 
กรณียาย เลิก หรือโอนกิจการ โรง

อุตสาหกรรมหรือสถานบริการ ทาง

อินเตอรเน็ต สามารถดูไดจากคูมือ

ก า ร ใ ช ง า น ร ะ บ บ จ ด ท ะ เ บี ย น

สรรพสามิตของศูนย เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานขอ 5  แกไขใหสอดคลองกับแนวทางการ

ปฏิบัติและตามกฎหมายกําหนดใน

แตละกรณี 

  3 แกไขแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให

สอดคลองกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
แผนผังเดิมยังไมครอบคลุมทุก

ขั้นตอน และไมมีระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

  4 ขอ 8 ระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารบันทึก เพ่ิมระยะเวลาและวิธีการจัดเก็บ

เอกสารใหชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การอนุญาตใหแจงยาย/โอน/ 
เลิกกิจการ/ผูประกอบอุตสาหกรรม 
หรือผูประกอบกิจการสถานบริการตาย  

 

หมายเลขเอกสาร: 

WI-ED-CF-01-005     
ปรับปรุงครั้งท่ี :  1 
วันท่ีอนุมัติใช : 20 สิงหาคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  1  จาก  7 

 

1. วัตถุประสงค 
 

 เพ่ือแสดงวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติที่ถูกตองเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก

แกผูประกอบการอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนในการ

ปฏิบัติงานตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต โดยจะนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีของ        

เจาพนักงานสรรพสามิต 

 

2.  ขอบเขต 

 

 ครอบคลุมการจดทะเบียน การตรวจสอบสถานที่ ต้ังและการดําเนินกิจการ           

ของโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ และออกใบทะเบียนสรรพสามิตใหผูประกอบอุตสาหกรรม  

หรือผูประกอบกิจการสถานบริการที่มีการแจงยาย โอน เลิกกิจการ หรือผูประกอบอุตสาหกรรม

หรือผูประกอบกิจการสถานบริการตาย 

 

3.  คําจํากัดความ 
 

 ใบทะเบียนสรรพสามิต  หมายถึง  เอกสารที่อธิบดี หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายหรือ

สรรพสามิตพ้ืนที่ออกใหแกผูประกอบอุตสาหกรรม หรือผูประกอบกิจการสถานบริการ เพื่อแสดง

วา ผูประกอบอุตสาหกรรมไดย่ืนคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตสําหรับโรงอุตสาหกรรมหรือผู

ประกอบกิจการไดย่ืนคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตสําหรับสถานบริการ โดยถูกตองแลว  
 ผูมีอํานาจลงนามในใบทะเบียนสรรพสามิต หมายถึง เจาพนักงานสรรพสามิต ซ่ึง

อธิบดีแตงต้ังใหมีอํานาจและหนาที่เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2527   

 

4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

 เจาพนักงานสรรพสามิตมีหนาที่ในการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับการยาย โอน เลิกกิจการ

หรือผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการตาย 
 
  



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การอนุญาตใหแจงยาย/โอน/ 
เลิกกิจการ/ผูประกอบอุตสาหกรรม 
หรือผูประกอบกิจการสถานบริการตาย  

 

หมายเลขเอกสาร: 

WI-ED-CF-01-005     
ปรับปรุงครั้งท่ี :  1 
วันท่ีอนุมัติใช : 20 สิงหาคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  2  จาก  7 

 

5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

 

 5.1 กรณีการยาย หรือโอนกิจการ โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ 

       5.1.1  กรณีการยาย หรือโอนกิจการ โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ ให 

ผูประกอบอุตสาหกรรม  หรือผูประกอบกิจการสถานบริการ ย่ืนคําขอยาย หรือโอนกิจการ  

โรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการตามแบบ ภษ.01-05 จํานวน 4 ฉบับ พรอมเอกสารแนบ 

ดังตอไปน้ี 
   1) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ 
   2) สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย (ท่ีออกใหไมเกิน 6 เดือน) 
      3) บัญชีรายละเอียดวัตถุดิบ สินคาระหวางผลิต สินคาสําเร็จรูป และ

บัญชีรายการคางชําระภาษี (กรณีขอยายหรือโอนกิจการ) 

  5.1.2  เจาพนักงานสรรพสามิต ลงทะเบียนรับแบบจากผูประกอบการอุตสาหกรรม

หรือผูประกอบกิจการสถานบริการ 

  5.1.3    เจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบความถูกตองของแบบ ภษ.01-05 และ

เอกสารแนบ  รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือตรวจสอบคดีและภาษีคางชําระ  
    5.1.4    เจาพนักงานสรรพสามิตเสนอสรรพสามิตพ้ืนท่ีเพ่ือพิจารณาอนุญาตให
ยาย หรือโอนกิจการ โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ  
    5.1.5    ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการ ย่ืนคําขอจด
ทะเบียนสรรพสามิต (ภษ.01-04) พรอมเอกสารประกอบ ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ท่ีโรง

อุตสาหกรรม หรือสถานบริการแหงใหมต้ังอยู ดังน้ี 
    กรณีโอนกิจการใหผูรับโอนดําเนินการ จะตองย่ืนคําขอจดทะเบียนใหม

ภายใน 7 วัน นับแตวันที่รับโอนกิจการ  
    กรณียายโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการจะตองจดทะเบียนใหม

ภายใน 30 วัน กอนวันเริ่มผลิตสินคาหรือบริการ 
 
 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การอนุญาตใหแจงยาย/โอน/ 
เลิกกิจการ/ผูประกอบอุตสาหกรรม 
หรือผูประกอบกิจการสถานบริการตาย  

 

หมายเลขเอกสาร: 

WI-ED-CF-01-005     
ปรับปรุงครั้งท่ี :  1 
วันท่ีอนุมัติใช : 20 สิงหาคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  3  จาก  7 

 

แผนผังแสดงข้ันตอนการยาย หรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ 
(ระยะเวลาดําเนินการ 3 วันทําการ) 

ผูประกอบอุตสาหกรรม เจาพนักงานสรรพสามิต สรรพสามิตพ้ืนที่

ย่ืนแบบ ภษ.01-05

พรอมเอกสารแนบ

ลงทะเบียนรับคําขอ

(ภษ.01-05)

ตรวจสอบคําขอ

และเอกสารแนบ

พิจารณาอนุญาต

ใหยายหรือโอนกิจการฯ

ดําเนินการตาม

ข้ันตอนการ

จดทะเบียนตอไป

No Yes

ยื่นคําขอจดทะเบียน

(ภษ.01-04)

 
  5.1.6    ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการ ตองคืนใบ
ทะเบียนสรรพสามิตใหแกเจาพนักงานสรรพสามิต ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีที่ไดแจงโอน

กิจการภายใน 15 วัน นับแตวันที่หยุดประกอบกิจการ สวนกรณีขอยายใหคืนใบทะเบียน

สรรพสามิตเดิมใหแกเจาพนักงานสรรพสามิต ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่จดทะเบียน

สรรพสามิตแหงใหม  
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การอนุญาตใหแจงยาย/โอน/ 
เลิกกิจการ/ผูประกอบอุตสาหกรรม 
หรือผูประกอบกิจการสถานบริการตาย  

 

หมายเลขเอกสาร: 

WI-ED-CF-01-005     
ปรับปรุงครั้งท่ี :  1 
วันท่ีอนุมัติใช : 20 สิงหาคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  4  จาก  7 

 

 5.2 กรณีเลิกกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ  

       5.2.1 เมื่อผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการมีความ

ประสงค จะเลิกกิจการใหแจงเลิกกิจการตอสรรพสามิตพ้ืนที่ ณ สถานท่ีที่ไดจดทะเบียนไวเดิมไม

นอยกวา 15 วัน กอนวันเลิกกิจการ และตองคืนใบทะเบียนสรรพสามิตเดิมภายใน 15 วัน  นับแต

วันที่หยุดกิจการ โดยผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการ ตองย่ืนคํารอง 

ตามแบบ ภษ.01-05 ตอเจาพนักงานสรรพสามิต  จํานวน 4 ฉบับ พรอมเอกสารแนบ ดังตอไปน้ี 
   1) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ 
   2) สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย (ท่ีออกใหไมเกิน 6 เดือน) 
      3) บัญชีรายละเอียดวัตถุดิบ สินคาระหวางผลิต สินคาสําเร็จรูป และ

บัญชีรายการคางชําระภาษี  

  5.2.2 เจาพนักงานสรรพสามิต ลงทะเบียนรับแบบจากผูประกอบการอุตสาหกรรม

หรือผูประกอบกิจการสถานบริการ 

  5.2.3 เจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบความถูกตองของ แบบ ภษ.01-05 และ

เอกสารแนบ รวมท้ังประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อตรวจสอบคดีและภาษีคางชําระ 
  5.2.4  เจาพนักงานสรรพสามิตเสนอสรรพสามิตพ้ืนท่ี เพ่ือพิจารณาอนุญาตให

เลิกกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ  
  5.2.5 เจาพนักงานสรรพสามิตประทับตรา “เลิกกิจการ” ในแบบจดทะเบียน

สรรพสามิต (ภษ.01-04) และในรายการคุมทะเบียนสรรพสามิตพรอมวันที่เลิกกิจการ พรอมทั้ง

เก็บใบทะเบียนสรรพสามิตฉบับเดิม (ภษ.02-04) 
    5.2.6  ผูประกอบอุตสาหกรรม หรือผูประกอบกิจการสถานบริการตองคืน     

ใบทะเบียนสรรพสามิตใหแกเจาพนักงานสรรพสามิต ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ท่ีไดแจงเลิก

ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีหยุดประกอบกิจการ 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การอนุญาตใหแจงยาย/โอน/ 
เลิกกิจการ/ผูประกอบอุตสาหกรรม 
หรือผูประกอบกิจการสถานบริการตาย  

 

หมายเลขเอกสาร: 

WI-ED-CF-01-005     
ปรับปรุงครั้งท่ี :  1 
วันท่ีอนุมัติใช : 20 สิงหาคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  5  จาก  7 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนการเลิกกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ 
(ระยะเวลาดําเนินการ 3 วันทําการ) 

ผูประกอบอุตสาหกรรม เจาพนักงานสรรพสามิต สรรพสามิตพ้ืนที่

ย่ืนแบบ ภษ.01-05

พรอมเอกสารแนบ

ลงทะเบียนรับคําขอ

(ภษ.01-05)

ตรวจสอบคําขอ

และเอกสารแนบ

พิจารณาอนุญาต

ใหเลิกกิจการฯ

เก็บใบทะเบียน

สรรพสามิตฉบับเดิม

(ภษ.02-04) 

No Yes

ประทับตรา “เลิกกิจการ”

และวันท่ีเลิกกิจการ

ในแบบจดทะเบียน

สรรพสามิต

(ภษ.01-04) 

และในรายการคุมทะเบียน

สรรพสามิต

 
 

  
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การอนุญาตใหแจงยาย/โอน/ 
เลิกกิจการ/ผูประกอบอุตสาหกรรม 
หรือผูประกอบกิจการสถานบริการตาย  

 

หมายเลขเอกสาร: 

WI-ED-CF-01-005     
ปรับปรุงครั้งท่ี :  1 
วันท่ีอนุมัติใช : 20 สิงหาคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  6  จาก  7 

 

 5.3 กรณีผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการตายและ

ทายาทดําเนินกิจการตอ 
       กรณีผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการตาย ถาทายาท

ประสงคจะประกอบกิจการตอไป ใหทายาทหรือผูจัดการมรดกย่ืนคําขอจดทะเบียนสรรพสามิต

ใหม ณ ท่ีโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการน้ันต้ังอยูภายใน 30 วัน นับแตวันที่ผูประกอบอุตสาหกรรม

หรือผูประกอบกิจการสถานบริการตาย ในระหวางระยะเวลาที่ยังไมไดขอจดทะเบียนใหใชใบทะเบียน

สรรพสามิตเดิมตอไป จนกวาจะไดย่ืนขอจดทะเบียนสรรพสามิตใหม ทายาทหรือผูจัดการมรดก

จะตองย่ืนคําขอจดทะเบียน (ภษ.01-04) ใหมเชนเดียวกับการ ขอจดทะเบียน พรอมเอกสาร

ประกอบตามแบบคําขอจดทะเบียน 2 ชุด พรอมกับคืนใบทะเบียนสรรพสามิตเดิมใหแกเจาพนักงาน

สรรพสามิต และจะไดรับเลขรหัสทะเบียนสรรพสามิตใหม 
 

แผนผังแสดงข้ันตอนกรณีผูประกอบอุตสาหกรรมหรือ 

ผูประกอบกิจการสถานบริการตายและทายาทดําเนินกิจการตอ 
(ระยะเวลาดําเนินการ 3 วันทําการ) 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การอนุญาตใหแจงยาย/โอน/ 
เลิกกิจการ/ผูประกอบอุตสาหกรรม 
หรือผูประกอบกิจการสถานบริการตาย  

 

หมายเลขเอกสาร: 

WI-ED-CF-01-005     
ปรับปรุงครั้งท่ี :  1 
วันท่ีอนุมัติใช : 20 สิงหาคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาที่ :  7  จาก  7 

 

หมายเหตุ  วิธีปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส การแจงยาย/โอน/เลิกกิจการ และกรณีผูประกอบ

อุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการตาย ใหศึกษาจากคูมือการใชงานระบบทะเบียน

สรรพสามิต ซ่ึงจัดทําโดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต 
  

6.  เอกสารอางอิง 
 

 6.1 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

 6.2 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

  

7.  แบบฟอรมท่ีใช 
 

 7.1 แบบคําขอจดทะเบียนสรรพสามิต ตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติ        

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ภษ.01-04) 
 7.2 แบบคําขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คําขอยายหรือเลิกหรือโอนกิจการ 

โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ ตามมาตรา 29, 30, 31 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2527 (ภษ.01-05) 
 

8.  เอกสารบันทึก 

 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1. แบบคําขอจดทะเบียนสรรพสามิต ตาม

มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2527  (ภษ.01-04) 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

1 ป เรียงตามวันท่ี 

2. ใบทะเบียนสรรพสามิต (ภษ.02-04) 

(สําเนา) 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

ตลอดไป เรียงตามเลข

ทะเบียน 
3. แบบคําขอรับใบแทนใบทะเบียน

สรรพสามิต คําขอยายหรือเลิกหรือโอน

กิจการ โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ 

ตามมาตรา 29, 30, 31 แหง

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 

2527 (ภษ.01-05) 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

1 ป  เรียงตามวันท่ี 



กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง สําหรับเจาพนกังาน 
คําขอจดทะเบียนสรรพสามิต ทะเบียนรับเลขที่    _____________   

ตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต วัน เดือน ป ที่รับ    _____________ 

ภษ.  01-04 พ.ศ. 2527 เจาพนักงานผูรับ    _____________ 

เรียน    อธิบดีกรมสรรพสามิต    สรรพสามิตพื้นที่  _______________________________________ 
ชื่อผูประกอบการอตุสาหกรรม / ผูประกอบการกิจการสถานบริการ  __________________________________________________________________________________________ 
เลขประจาํตัวผูเสียภาษีอากร                         

 บุคคลธรรมดา : บัตรประชาชนเลขที ่__________________________ วัน / เดือน / ปเกิด   _________________ ออกให ณ ท่ีวาการอําเภอ / เขต __________________ 
 นิติบุคคล : เลขทะเบียนนิติบุคคลที ่ ___________________________________ เมื่อวนัที ่ _______________________________________________________ 

เลขรหัสประจําบาน  ______________________________________ 
ที่อยู / ที่ต้ังสํานักงานเลขที ่_________________ ช่ืออาคาร ___________________________________________________ หองเลขที่ ____________________ ชั้นที่  _____________   
หมูที่ ___________ ตรอก / ซอย ____________________________________  ถนน _____________________________   ตําบล / แขวง  ___________________________________ 
อําเภอ / เขต _______________________________________ จังหวัด ______________________________________________  รหัสไปรษณีย _______________________________ 
โทรศัพท _________________________ E-mail Address   ______________________________________________________ 

สถานที่ผลิตสินคา / สถานประกอบกิจการบริการ 
ชื่อ _________________________________________________________________________ วันท่ีเริ่มผลิตสินคา / บริการ / ก.ม. ใชบังคับ ______________________________ 
เลขรหัสประจําบาน  ______________________________________ ในวนัท่ีจดทะเบียนมี :  
สถานท่ีตั้งเลขท่ี _________ชื่ออาคาร ____________________________ หองเลขที ่________ (1) เงินทุน      ________________________________________________   บาท 
ชั้นท่ี ___________    หมูท่ี  __________   ตรอก / ซอย  _______________________________   (2) กําลังการผลิต / บริการ / ตอเดือน     _________________________________ 
ถนน  ____________________________  ตําบล / แขวง  ______________________________ (3) คิดเปนมูลคาสินคา / บริการ / ทั้งสิ้น   ___________________________  บาท 
อําเภอ / เขต  ______________________   จังหวัด ___________________________________ (4) ลูกจาง      __________________________________________________  คน 
รหัสไปรษณีย   _________________         โทรศัพท  _________________________________  
E-mail Address   _____________________________________________________________  
ประเภทสินคา / บริการ ตามพิกัดอัตราภาษสีรรพสามิต  ____________________________________________________________________________ 

รายการสินคาท่ีผลิต / บริการ รายละเอียดสินคา 
___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 
หมายเลขเครื่องขายเครื่องด่ืม _________________________________________________ 

เอกสารที่แนบมาพรอมกับคําขอจดทะเบียนสรรพสามิต 
1. สําเนาทะเบียนบาน แผนท่ีต้ังของโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ จํานวน      ______________     แผน 
2. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของสถานที่ท่ีขอจดทะเบียนสรรพสามิตหรือหนังสือยินยอมใหใชสถานท่ี จํานวน      ______________     แผน 
3. สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูย่ืนคําขอ จํานวน      ______________     แผน 
4. สําเนาทะเบียนบานภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) จํานวน      ______________     แผน 
5. สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน) จํานวน      ______________     แผน 
6. หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ จํานวน      ______________     แผน 
                       ขาพเจาขอรับรองวารายการขางตนท่ียื่นมาน้ีถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ 
                                                                                            ลงชื่อ ______________________________________ ช่ือผูประกอบการอุตสาหกรรม / ผูประกอบการกิจการสถานบริการ 
                                                    (_______________________) ผูรับมอบอํานาจ 
                                                                                            วันท่ี  ______________________________________ 

สําหรับเจาพนักงาน 
ความเห็นเจาพนักงาน คําสั่ง ใบทะเบียนสรรพสามิตเลขที่  

_____________________________________________ ________________________________________________                                                                       
_____________________________________________ ________________________________________________ ออกเมื่อวันที่ __________________________________________ 
_____________________________________________ ________________________________________________ (ลงชื่อ)  ______________________________________________ 
_____________________________________________ ________________________________________________ เจาพนักงาน 



 
 
 

 

ขอที่ควรทราบและปฏิบติั 
 

1. ผูมีหนาที่จดทะเบียนสรรพสามติ ไดแก บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งประกอบอตุสาหกรรมหรือประกอบกิจการสถานบริการ 
ตามทีก่ําหนดในกฎหมาย วาดวยพิกัดอตัราภาษสีรรพสามิต 

2. การย่ืนคาํขอจดทะเบียนสรรพสามิต ใหยื่นตามแบบที่อธิบดีกําหนด จํานวน 2 ฉบับ ถาโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยูในกรุงเทพ 
มหานครใหยื่นคําขอตออธิบดี ณ กรมสรรพสามติ หากโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่น ใหยื่นคําขอตอสรรพสามิต 
พ้ืนที่ ณ สํานักงานสรรพสามิตพืน้ที่ที่โรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการตั้งอยู 

3. กําหนดเวลายื่น กรณีขอจดทะเบยีนสรรพสามิต ใหยื่นคําขอภายใน 30 วัน นับแตวันที่กฎหมายวาดวยพิกดัอัตราภาษีสรรพสามติ ใชบังคับแก 
สินคาหรือบรกิารนั้น หรือกอนวันเร่ิมผลติสินคาหรือเริ่มบริการ 

4. เอกสารที่ตองแนบพรอมกับคําขอ กรณีผูยื่นคําขอเปนนิติบุคคล ใหแนบหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน) แต 
ถาเปนหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหแนบสําเนาหนังสือสัญญาจัดตั้งหางหุนสวนแทน 

 
        คําเตือน  ถาผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบรกิารไมยื่นคําขอจดทะเบยีนสรรพสามิต ภายในเวลาที่กฎหมายกาํหนด มีความ 

        ผิดตามมาตรา 148 แหงพระราชบัญญัตภิาษสีรรพสามติ พ.ศ. 2527 
 



กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง สําหรับเจาพนกังาน 
คําขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต ทะเบียนรับเลขที่    ______________________   

คําขอยายหรือเลกิหรือโอนกจิการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบรกิาร วัน เดือน ป ที่รับ    ______________________ 

ภษ.  01-05 
ตามมาตรา 29, 30, 31 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2527 
เจาพนักงานผูรับ    ______________________ 

เรียน    อธิบดีกรมสรรพสามิต    สรรพสามิตพื้นที่  _______________________________________ 
ชื่อผูประกอบการอตุสาหกรรม  /  ชื่อผูประกอบกิจการสถานบริการ ________________________________________________________________________________________ 
ชื่อโรงอตุสาหกรรม   / ชื่อสถานบริการ  ______________________________________________________________________________________________________________ 
เลขประจาํตัวผูเสียภาษีอากร                                                                                    ทะเบียนสรรพสามิตเลขที ่                                                                   
เลขรหัสประจําบาน  ______________________________________ 
ที่อยู / ท่ีตั้งสํานักงานเลขที ่_________________ ชื่ออาคาร _________________________________________________ หองเลขที่ ____________________ ช้ันท่ี  ___________    
หมูที่ ____ ตรอก / ซอย ____________________ ถนน __________________________ ตําบล / แขวง  _________________________ อําเภอ / เขต ________________________ 
จังหวัด ________________________ รหัสไปรษณีย _________________ โทรศัพท _________________________ E-mail Address   __________________________________ 

มีความประสงค : 
 ขอรับใบแทนทะเบยีนสรรพสามิต                                                  
                                   ใบทะเบียนสรรพสามิตชํารุดในสาระสาํคญั 
                                   ใบทะเบียนสรรพสามิตสูญหาย 
 ขอยายโรงอุตสาหกรรม / สถานบริการ ไปอยูเลขท่ี _________ ชื่ออาคาร ________________________________________ หองเลขที่ ___________ชั้นที ่_______   
หมูที่ ____ ตรอก / ซอย ____________________ ถนน __________________________ ตําบล / แขวง  _________________________ อําเภอ / เขต ________________________ 
จังหวัด ________________________ รหัสไปรษณีย _________________ โทรศัพท _________________________ E-mail Address   __________________________________ 
ในวนัท่ี _________________ เดือน _________________________________________ พ.ศ. __________________________ 

 ขอเลิกกิจการ   ในวันท่ี   ______________   เดือน    ___________________________________   พ.ศ.  _________________ 
 ขอโอนกิจการใหแก  ________________________________________________________________________________________________________                    
เลขประจาํตัวผูเสียภาษีอากร                                                                          
                                   บุคคลธรรมดา : บัตรประชาชนเลขที่ ________________________วัน / เดือน / ปเกิด   _____________ ออกให ณ ที่วาการอาํเภอ / เขต ________________ 
                                    นิติบุคคล : เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ ____________________________________ เมื่อวนัที ่____________________________________________________ 
เลขรหัสประจําบาน  ______________________________________ 
ที่อยู / ท่ีตั้งสํานักงานเลขที ่_________________ ชื่ออาคาร _________________________________________________ หองเลขที่ ____________________ ช้ันท่ี  ___________    
หมูที่ ____ ตรอก / ซอย ____________________ ถนน __________________________ ตําบล / แขวง  _________________________ อําเภอ / เขต ________________________ 
จังหวัด ________________________ รหัสไปรษณีย _________________ โทรศัพท _________________________ E-mail Address   __________________________________ 
ในวนัท่ี _________________ เดือน _________________________________________ พ.ศ. __________________________ 
ในวันขอเลิกหรือโอนกิจการมี :  
               1. ภาษีสรรพสามิตคางชําระตามบัญชีแบบ ___________________________________  บาท 
               2. สินคาที่ชําระแลวแตยังไมไดนําออกจากโรงอุตสาหกรรมตามบัญชีแบบ ___________________________________  บาท 
               3. สินคาที่ยังไมไดชําระภาษีตามบัญชีแนบ ___________________________________  บาท 
               4. สินคาที่อยูในคลังสินคาทัณฑบนตามบัญชีแนบ ___________________________________  บาท 

เอกสารแนบที่ย่ืนพรอมคําขอ 
1. ใบทะเบียนสรรพสามิตที่ชํารุดหรือหลักฐานการแจงความท่ีเจาหนาที่ตํารวจออกให   (กรณีขอรับใบแทน) จํานวน      ___________    แผน 
2. หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ จํานวน      ___________    แผน 
3. สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน) จํานวน      ___________    แผน 
4. บัญชีรายละเอียดวัตถุดิบ สินคาระหวางผลิต สินคาสําเร็จรูปและบัญชีรายการคางชําระภาษี(กรณียายหรือโอนหรือเลิกกิจการ) จํานวน      ___________    แผน 
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับโอน จํานวน      ___________    แผน 
    ขาพเจาขอรับรองวารายการขางตนที่ย่ืนมานี้ถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ 
                                                                           ลงชื่อ ______________________________________ ช่ือผูประกอบการอุตสาหกรรม / ผูประกอบการกิจการสถานบริการ 
                                           (_______________________________________) 
                                                                           วันท่ี  _______________________________________ 



 
 
 
 
 

ขอที่ควรทราบและปฏิบตั ิ
 

1. การยื่นและกําหนดเวลายื่น เมื่อผูประกอบอตุสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการ มีความประสงคจะขอรับใบแทนใบทะเบียน 
สรรพสามติ ใหยื่นคําขอตออธิบดีหรือสรรพสามติพื้นที่ ณ สถานที่ที่ไดจดทะเบียนสรรพสามิตไวเดิมภายใน 30 วัน สวนกรณียาย เลิก 
หรือโอนกิจการ ใหแจงตออธิบดีหรือสรรพสามิตพื้นที่ ณ สถานทีจ่ดทะเบียนสรรพสามิตไวเดิมกอนวันยาย เลิก หรือโอนกิจการไม 
นอยกวา 15 วัน จํานวน 4 ฉบับ 

2. การกรอกรายการแบบคําขอ ใหทําเคร่ืองหมาย / ลงในชอง        หนารายการที่มีความประสงคจะขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต 
ยาย เลิกหรอืโอนกิจการ แลวแตกรณี พรอมกับกรอกรายละเอียดในรายการนั้น ๆ  

3. การคืนใบทะเบียนสรรพสามิตเดิม ในกรณีขอยาย เมื่อผูยื่นคําขอไดขอจดทะเบียนสําหรับโรงอตุสาหกรรมหรือสถานบริการแหงใหม 
และไดรับใบทะเบียนสรรพสามติแหงใหมแลว ใหคืนใบทะเบียนสรรพสามติฉบบัเดิมแกเจาพนักงานสรรพสามิต ณ สถานที่จดทะเบียน 
สรรพสามติแหงใหม สวนกรณีขอเลิกหรือโอนกจิการใหคืนใบทะเบียนสรรพสามิตแกเจาพนักงานสรรพสามิต ณ สถานที่ที่ไดแจงเลิก 
หรือโอนกิจการนั้นภายใน 15 วัน นับแตวันที่หยุดประกอบกิจการ 

 
        คําเตือน  ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการไมยื่นแจงยาย เลิก หรือโอนกิจการ และไมยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิต 
                       ภายในเวลาที่กฎหมายกาํหนด มีความผิดตามมาตรา 148, 151 แหงพระราชบัญญัติภาษสีรรพสามติ พ.ศ. 2527 แลวแตกรณี 
 



 
 

กรมสรรพสามิต 
ใบทะเบียนสรรพสามิต 

 
ชื่อ____________________________________________________________________เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร________________________________________________________________ 
□ โรงอุตสาหกรรม  □ สถานบริการ ชื่อ _____________________________________________ ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่_____________________ 
ตั้งอยูเลขที่_____________________ ชื่ออาคาร _______________________________ หองเลขที่ _____________ชั้นที่ ____________หมูที่ _______  ตรอก / ซอย ___________________________ 
 ถนน ____________________________ตําบล / แขวง ____________________อําเภอ / เขต  ___________________________จังหวัด ____________________รหัสไปรษณีย  _________________   
ประเภทอุตสาหกรรม / บริการ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     ออกให ณ วันที่  _____________________________________________ 
       _____________________________________________ 
       (____________________________________________) 
              ตําแหนง _____________________________________________ 
 
คําเตือน 1.     ใบทะเบียนสรรพสามิตนี้ใชไดเฉพาะผูประกอบอุตสาหกรรม / ผูประกอบกิจการสถานบริการ และเฉพาะโรงอุตสาหกรรม / หรือสถานบริการ ตามที่ระบุไวเทานั้น และตองแสดงไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย 
                           ณ โรงอุตสาหกรรม / หรือสถานบริการ (มาตรา 28) 

2. ถาชํารุดในสาระสําคัญหรือสูญหาย ตองยื่นขอรับใบแทน ภายใน 30 วัน นบัตั้งแตวันที่ชํารุดในสาระสําคัญหรือสูญหาย (มาตรา 29) 
3. ถายายโรงอุตสาหกรรม ตองแจงกอนวันยาย ไมนอยกวา 15 วัน เมื่อยายโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการแลว ตองยื่นคําขอจดทะเบยีนสรรพสามิตโรงอุตสาหกรรม / หรือสถานบริการแหงใหม ภายใน 30 วัน เมื่อ

ไดรับใบทะเบียนสรรพสามิตฉบับใหมแลวใหสงคืนใบทะเบียนสรรพสามติฉบับเดิม ณ สถานที่ที่ยื่นจดทะเบยีนสรรพสามิตใหม (มาตรา 30 ) 
4.  ถาจะเลิกหรือโอนกิจการ ตองแจงกอนวันเลิกหรือโอน ไมนอยกวา 15 วัน และใหสงคืนใบทะเบียนสรรพสามิต ณ สถานที่ที่ไดแจงเลิกหรือโอนกิจการภายใน 15 วัน นับแตวันที่หยุดประกอบกิจการ ในกรณีรับโอน 

กิจการ ผูรับโอนกิจการตองยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายใน 7 วัน นับแตวันรับโอนกิจการ (มาตรา 31) 
 5.       ในกรณีผูประกอบอุตสาหกรรม / หรือผูประกอบกิจการสถานบริการตาย ถาทายาทหรือผูจัดการมรดกจะประกอบกิจการตอตองยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิต ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ผูประกอบอุตสาหกรรม / 
           หรือผูประกอบกิจการสถานบริการตาย (มาตรา 32)  

ภษ. 02-04 




