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สถานะการปรับปรุงแกไข 
เรื่อง การออกใบอนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพื่อขายใบแทนใบอนุญาตใหมีสถานรถยนตเพื่อ

ขาย หรือเลิกสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย 
 

ปรับปรุง

คร้ังที่ วันที่ ลําดับ

ที่ สาระสําคัญทีแ่กไข เหตุผลประกอบ 

1 

 
 

20สิงหาคม 2553 1 คําจํากัดความ  แกไขคําผิด …
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 

...และ ...ผูประกอบอุตสาหกรรมตามท่ี

ไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิต ... 

แกไขคําใหถูกตอง  

 
 

  2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขอ 5  แกไขขั้นตอน

การปฏิบัติงาน  5.1  กรณีการออก

ใบอนุญาตสถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย 

5.2  กรณีการออกใบแทนใบอนุญาตฯ 
5.3  กรณีการเลิกสถานแสดงรถยนตเพ่ือ

ขาย 

แกไขวิธีการปฏิบัติงานและระบุ

เอกสารท่ีตองแนบใหชัดเจนย่ิงขึ้น 
 
 

  3 แกไขแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให

สอดคลองกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
แผนผังเดิมยังไมครอบคลุมทุก

ขั้นตอน และไมมีระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

  4 แบบฟอรมท่ีใช ขอ 7 แกไขชื่อแบบฟอรม

จากใบอนุญาต กับใบแทนใบอนุญาต เปน

แบบคําขอฯ  

ชื่อแบบฟอรมผิด  แกไขใหถูกตอง

ตามแบบฟอรม 
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1. วัตถุประสงค 
 

 เพ่ือแสดงวิธีและขั้นตอนในการออกใบอนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย      

ใบแทนใบอนุญาต หรือเลิกสถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  

 

2. ขอบเขต 

 

 ครอบคลุมการออกใบอนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย ใบแทนใบอนุญาต 

หรือเลิกสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย การตรวจสอบสถานท่ีต้ังและการดําเนินกิจการของ        

สถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย  
 

3.  คําจํากัดความ 

 

 ใบอนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย หมายถึง เอกสารที่แสดงวาผูประกอบ

อุตสาหกรรมรถยนตมีหนาที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และเปน

เสมือนหลักฐานยืนยันวาผูประกอบอุตสาหกรรมรถยนตน้ันไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยภาษี

สรรพสามิต 

 สถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย  หมายถึง  สถานที่ใชสําหรับแสดงรถยนตเพ่ือขายของ     

ผูประกอบอุตสาหกรรมตามท่ีไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิต และเพ่ือประโยชนในการ

ปฏิบัติตามมาตรา 10 (1)(ก) มาตรา 19 มาตรา 50(1) มาตรา 84 มาตรา 118(1) และ (4) 
มาตรา 119  มาตรา 161(1) และมาตรา 162(1) ใหถือวาสถานแสดงรถยนตเพ่ือขายดังกลาว
เปนคลังสินคาทัณฑบน และในการน้ีใหนํามาตรา 36  มาตรา 37  มาตรา 39  มาตรา 42  มาตรา 
44  มาตรา 147  มาตรา 151 และมาตรา 152(2) มาใชบังคับ 

 

4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

 เจาพนักงานสรรพสามิตมีหนาที่ในการออกใบอนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพ่ือ

ขาย ใบแทนใบอนุญาต หรือเลิกสถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย และใหคําแนะนําแกผูประกอบการใน

การดําเนินการตางๆ  
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5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 

 5.1 การออกใบอนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย 
  5.1.1  ผูประกอบอุตสาหกรรมย่ืนคําขออนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย 

(ภษ.01-06) ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นท่ีหรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขาแหงทองท่ีที่

สถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย หรือโรงอุตสาหกรรมน้ันต้ังอยู พรอมเอกสารแนบ ดังตอไปน้ี 
   1) สําเนาทะเบียนบานของสถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย 
   2) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของสถานแสดงรถยนตเพ่ือขายหรือหนังสือ

ยินยอมใหใชสถานท่ี 
   3) สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตร

ประจําตัวผูเสียภาษีของผูขออนุญาต 
   4) สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย (ท่ีออกใหไมเกิน 6 เดือน) 
   5) หลักฐานหนังสือการแตงต้ังเปนตัวแทนของผูประกอบอุตสาหกรรม 

(ถามี) 
   6) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบ

อํานาจ (ในกรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือตัวแทนมิไดมาดําเนินการดวยตนเอง) 
  5.1.2  เจาพนักงานสรรพสามิต ลงทะเบียนรับแบบจากผูประกอบอุตสาหกรรม 
  5.1.3   เจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบความถูกตองของแบบ  ภษ. 01-06 และ

เอกสารแนบ   
  5.1.4  เจาพนักงานสรรพสามิต เสนอสรรพสามิตพ้ืนท่ีเพ่ือแตงต้ังกรรมการ  

ตรวจสอบสถานท่ีสถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย  จํานวน 2 คน  

     5.1.5  คณะกรรมการตรวจสอบสถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย ตรวจสอบสถานที่     

โดยมีวิธีการตรวจสอบ ดังน้ี  
   1) สถานแสดงรถยนต เ พ่ือขายจะตองดําเนินการโดยผูประกอบ

อุตสาหกรรมซ่ึงผลิตรถยนตท่ีจะนํามาไวในสถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย 
    2) จํานวนสถานแสดงรถยนตเพื่อขายของผูประกอบอุตสาหกรรมแตละ

รายใหเปนดังน้ี 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การออกใบอนุญาตใหมีสถานแสดง
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       (ก) ในกรุงเทพมหานคร เขตละไมเกิน 3 แหง 
        (ข) ในจังหวัดอ่ืน อําเภอละไมเกิน 1 แหง เวนแตในกรณีท่ีมี     
ก่ิงอําเภอ ใหมีในก่ิงอําเภอได ก่ิงอําเภอละไมเกิน 1 แหง 
         (ค) ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาเห็นสมควรเปนการเฉพาะราย จะ

อนุญาตมากกวาจํานวนท่ีกําหนดไวใน (ก) หรือ (ข) ก็ได 
     3) ใบอนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    5.1.6  กรรมการรายงานผลการตรวจสถานท่ีใหสรรพสามิตพ้ืนท่ีทราบเพื่อ

พิจารณาอนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย 
    5.1.7  เจาพนักงานสรรพสามิต ดําเนินการออกเลขรหัสทะเบียนสรรพสามิต 
โดยบันทึกขอมูลตามแบบคําขอฯ (ภษ.01-06) เขาระบบงาน และระบบจะกําหนดเลขรหัส

ทะเบียนสรรพสามิต ซ่ึงจะมีรูปแบบการใหรหัสเลขทะเบียนสรรพสามิต ดังน้ี 
  X  X  X  X   +   X  X  X  X  X   +   X 
 

 

 
          ตัวอยางเชน  2551-00001-2 

  5.1.8  เจาพนักงานสรรพสามิต มอบใบอนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพ่ือ

ขาย (ภษ.02-05ก) แกผูประกอบอุตสาหกรรม 
  5.1.9  การนํารถยนตออกจากโรงอุตสาหกรรมไปยังสถานแสดงรถยนตเพ่ือ

ขาย หรือจากสถานแสดงรถยนตเพ่ือขายกลับคืนโรงอุตสาหกรรม หรือจากสถานแสดงรถยนตเพ่ือ
ขายแหงหน่ึงไปยังสถานแสดงรถยนตเพ่ือขายอีกแหงหน่ึง ใหผูประกอบอุตสาหกรรมออกหนังสือ
สําคัญตามแบบที่อธิบดีกําหนดกํากับไปกับรถยนตแตละคันดวย 
 
 
 
 

ป พ.ศ. 

Running Number 

Check Digit 



คูมือการปฏิบัติงาน 
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วันที่อนุมัติใช :   20 สิงหาคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการออกใบอนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย 

(ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 10 นาที ไมรวมเวลาตรวจสถานที่)  

 

ย่ืนแบบ

ภษ.01-06 

พรอมเอกสารแนบ

ผูประกอบอุตสาหกรรม เจาพนักงานสรรพสามิต
สรรพสามิตพื้นที่ที่สถานแสดงรถยนตเพื่อขาย

หรือโรงอุตสาหกรรมต้ังอยู

ลงทะเบียนรับคําขอ

ตรวจสอบแบบ ภษ.01-06 

พรอมเอกสารแนบ

พิจารณาอนุญาตใหมี

สถานแสดงรถยนต

เพื่อขาย

YesNo

คณะกรรมการตรวจสอบฯ

แตงต้ังคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ

ตรวจสอบสถานที่

 แสดงรถยนตเพ่ือขาย

รายงานผลการ

ตรวจสอบสถานที่

Yes

No

Yes

No

ออกเลขรหัสทะเบียน

ใบอนุญาต

และออกใบอนุญาต

รับ

ใบอนุญาต

(ภษ.02-05ก)

 
 5.2 การออกใบแทนใบอนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย 
  5.2.1 ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือเลิกสถานแสดงรถยนตเพ่ือขายตาม

มาตรา 144 ทวิ แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  (ภษ.01-07) ณ สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนที่ท่ีสถานแสดงรถยนตเพ่ือขายต้ังอยู พรอมเอกสารแนบ ดังตอไปน้ี 
   1) ใบอนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพ่ือขายท่ีชํารุดหรือหลักฐานการ

แจงความที่เจาหนาท่ีตํารวจออกให  

   2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบอุตสาหกรรมหรือตัวแทน 

   3) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบ

อํานาจ 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
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พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาท่ี :  5  จาก 8 

 

   5.2.2  เจาพนักงานสรรพสามิต ลงทะเบียนรับแบบจากผูประกอบอุตสาหกรรม 
  5.2.3   เจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบความถูกตองของแบบ  ภษ.01-07 

และเอกสารแนบ   
  5.2.4 เจาพนักงานสรรพสามิตออกเลขรหัสทะเบียนสรรพสามิตเดิม และ

ประทับตราวา “ใบแทน” ในใบอนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย และมอบใบอนุญาตฯ 

ใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรม 
 

แผนผังแสดงข้ันตอนการออกใบแทนใบอนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย 
(ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 10 นาที)  

 

 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การออกใบอนุญาตใหมีสถานแสดง
รถยนตเพ่ือขาย, ใบแทนใบอนุญาต หรือ

เลิกสถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย  

หมายเลขเอกสาร: WI-ED-CF-02-004     

ปรับปรุงครั้งท่ี : 1 

วันที่อนุมัติใช :   20 สิงหาคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาท่ี :  6  จาก 8 

 

 5.3 การเลิกสถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย 
    5.3.1 ผูประกอบกิจการย่ืนแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือเลิกสถานแสดง

รถยนตเพ่ือขาย (ภษ.10-07) ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีที่สถานแสดงรถยนตเพ่ือขายต้ังอยู 

พรอมเอกสารแนบ ดังตอไปน้ี 
   1) ใบอนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย 
   2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบอุตสาหกรรมหรือตัวแทน 

   3) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบ 
อํานาจ 
   4) บัญชีแสดงจํานวนรถยนตที่อยูในสถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย 

   5.3.2  เจาพนักงานสรรพสามิตลงทะเบียนรับแบบจากผูประกอบการ

อุตสาหกรรม 
  5.3.3   เจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบความถูกตองของแบบ  ภษ. 01-07 

และเอกสารแนบ   
  5.3.4  เจาพนักงานสรรพสามิตประทับตรา “เลิกกิจการ” ในใบอนุญาตใหมี

สถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย 
  5.3.5  เจาพนักงานสรรพสามิตจัดเก็บใบอนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนต    

เพ่ือขายท่ีประทับตรา “เลิกกิจการ” แลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การออกใบอนุญาตใหมีสถานแสดง
รถยนตเพ่ือขาย, ใบแทนใบอนุญาต หรือ

เลิกสถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย  

หมายเลขเอกสาร: WI-ED-CF-02-004     

ปรับปรุงครั้งท่ี : 1 

วันที่อนุมัติใช :   20 สิงหาคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาท่ี :  7  จาก 8 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนการเลิกสถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย 
(ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 10 นาที)  

 

ยื่นแบบ

ภษ.01-07 

พรอมเอกสารแนบ

ผูประกอบอุตสาหกรรม เจาพนักงานสรรพสามิต

ลงทะเบียนรับคําขอ

ตรวจสอบแบบ ภษ.01-07 

พรอมเอกสารแนบ

Yes

No

ประทับตรา “เลิกกิจการ”

ในใบอนุญาตสถานแสดง

รถยนตเพื่อขาย

จัดเก็บ

ใบอนุญาตฯ

 

 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การออกใบอนุญาตใหมีสถานแสดง
รถยนตเพ่ือขาย, ใบแทนใบอนุญาต หรือ

เลิกสถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย  

หมายเลขเอกสาร: WI-ED-CF-02-004     

ปรับปรุงครั้งท่ี : 1 

วันที่อนุมัติใช :   20 สิงหาคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

หนาท่ี :  8  จาก 8 

 

6.  เอกสารอางอิง 

 

 6.1 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
 6.2 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
  6.3 หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0602/0181 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552   

การใชระบบงาน และกําหนดเลขรหัสทะเบียนสรรพสามิต และเลขที่ใบอนุญาตใหม ตามโครงการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรมสรรพสามิต 

 

7.  แบบฟอรมท่ีใช 
 

 7.1 คําขออนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพ่ือขายตามมาตรา 144 ฉ(1) แหง

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 (ภษ.01-06) 

 7.2 คําขอรับใบแทนใบอนุญาต  หรือเลิกสถานแสดงรถยนต เ พ่ือขายตาม        

มาตรา 144 ทวิ แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ภษ.01-07) 
 

8.  เอกสารบันทึก 
 

 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1. คําขออนุญาตใหมีสถาน

แสดงรถยนตเพ่ือขายตาม

มาตรา 144 ฉ(1) แหง

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ.2527 (ภษ.01-06) 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 
สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี 
5 ป เรียงตามวันที่ 

2. คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

หรือเลิกสถานแสดงรถยนตเพ่ือ

ขายตามมาตรา 144 ทวิ แหง

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2527 (ภษ.01-07) 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 
สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี 
5 ป เรียงตามวันที่ 



  

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ทะเบียนรับเลขที่    _____________   

คําขออน ุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย วัน เดือน ป ที่รับ    _____________ 

ภษ.  01-06 
ตามมาตรา 144 ฉ (1) แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เจาพนักงานผูรับ    _____________ 

เรียน    อธิบดีกรมสรรพสามิต    สรรพสามิตพ้ืนที่  _______________________________________ 
 
 
 

ชื่อผูประกอบการอตุสาหกรรม ______________________________________________________________   เลขประจาํตัวผูเสียภาษีอากร                                                                       
ชื่อโรงอุตสาหกรรม _______________________________________________________________________  ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่                                                              
      ‘       บุคคลธรรมดา : บัตรประชาชนเลขที ่_________________________ วัน / เดือน / ปเกดิ   _________________ออกให ณ ที่วาการอาํเภอ / เขต_________________________ 
      ‘       นิติบุคคล : เลขทะเบียนนิติบุคคลท่ี____________________________________  เมื่อวันที_่_________________________________________________________________ 
เลขรหัสประจําบาน  ______________________________________ 
ที่อยู / ที่ต้ังสํานักงานเลขที ่_________________ ช่ืออาคาร ____________________________________________________ หองเลขท่ี ____________________  ชั้นท่ี  ___________    
หมูที่ ____ ตรอก / ซอย _______________________ ถนน __________________________ ตําบล / แขวง  _________________________ อําเภอ / เขต ________________________ 
จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย _________________ โทรศัพท _________________________ E-mail Address   __________________________________ 

สถานที่ตั้งสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย ชื่อรถยนตที่อยูในสถานแสดงรถยนตเพ่ือขาย 

ชื่อสถานแสดงรถยนตเพือ่ขาย  ________________________________________________________________ ___________________________________________________ 
ดําเนนิการโดย  ____________________________________________________________________________ ___________________________________________________ 
เลขประจาํตัวผูเสยีภาษีอากร                                                                          ___________________________________________________ 
        บุคคลธรรมดา : บัตรประชาชนเลขที่________________________________________   
        วัน / เดือน / ปเกิด   _________________   ออกให ณ ท่ีวาการอาํเภอ / เขต___________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

        นิติบุคคล : เลขทะเบยีนนิติบุคคลที่_____________________ เม่ือวนัท่ี_____________________________ ___________________________________________________ 
เลขรหัสประจําบาน  ______________________________________ ___________________________________________________ 
สถานที่ตั้งเลขที่ _______ชื่ออาคาร ___________________________หองเลขท่ี __________ ชั้นที ่___________ ___________________________________________________ 
หมูท่ี   _____ ตรอก / ซอย  ___________________________ ถนน  ___________________________________   ___________________________________________________ 
ตําบล / แขวง  ________________________________อําเภอ / เขต  ___________________________________    ___________________________________________________ 

จังหวัด ______________________________________รหัสไปรษณีย   ________________________________     ___________________________________________________ 
โทรศัพท  ______________________ E-mail Address   ____________________________________________ ___________________________________________________ 

 

เอกสารท่ีแนบมาพรอมกับคําขออนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย 

1. สําเนาทะเบยีนบานของสถานแสดงรถยนตเพือ่ขาย จํานวน      ______________     แผน 
2. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิข์องสถานแสดงรถยนตเพื่อขายหรือหนังสอืยนิยอมใหใชสถานที ่ จํานวน      ______________     แผน 
3. สําเนาทะเบยีนบาน สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรประจาํตัวผูเสียภาษีของผูขออนุญาต จํานวน      ______________     แผน 
4. สําเนาหนังสือรบัรองของกระทรวงพาณิชย (ท่ีออกใหไมเกนิ 6 เดือน) จํานวน      ______________     แผน 
5. หลักฐานหนังสือการแตงต้ังเปนตัวแทนของผูประกอบอุตสาหกรรม (ถาม)ี จํานวน      ______________     แผน 
6. หนังสือมอบอาํนาจและสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูรับมอบอาํนาจ จํานวน      ______________     แผน 
    ขาพเจาขอรับรองวารายการขางตนท่ียื่นมานี้ถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ 
                                       ลงชื่อ ______________________________________ ผูประกอบการอุตสาหกรรม / ตัวแทน 

                        ( ________________________)  

                                             วันที ่ ___________________________________ 

 

สําหรับเจาพนักงาน 
ความเหน็เจาพนักงาน คําส่ัง ใบอนญุาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพือ่ขายเลขที ่

_________________________________________ ____________________________________________  

_________________________________________ ____________________________________________  ออกเมื่อวนัที ่_________________________________________    

_________________________________________ ____________________________________________ (ลงช่ือ)  _____________________________________________ 
_________________________________________ ____________________________________________ เจาพนักงาน 



 
 
 

 
ขอที่ควรทราบและปฏิบติั 

 
1. ผูมีหนาที่ยื่นขอใบอนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย ไดแก ผูประกอบอตุสาหกรรมรถยนต ตามทีก่ําหนดในกฎหมายวาดวยภาษ ี

สรรพสามติ 
2. การย่ืนคาํขอใบอนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย ถาสถานแสดงรถยนตเพื่อขายหรือโรงอตุสาหกรรมตั้งอยู ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ใหยื่น ณ กรมสรรพสามิต กรณีอยูในเขตจังหวัดอ่ืน ใหยื่น ณ สํานักงานสรรพสามติพื้นที่สาขาหรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่สถาน 
แสดงรถยนตเพื่อขายหรือโรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู หรือจะย่ืน ณ กรมสรรพสามิตก็ได 

3. เอกสารประกอบคําขออนุญาตฯ ที่ตองแนบตามรายการที่ระบุไวเฉพาะรายการที่ 1, 2 และ 3 เวนแต 
3.1  กรณีผูขออนุญาตฯ เปนนิติบุคคล ตองแนบเอกสารรายการที ่4 สวนสําเนาทะเบียนบาน บัตรประจําตัวประชาชนตามรายการที่ 3 ให 
       ใชของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น 
3.2  กรณีมีการแตงตั้งตัวแทนเปนผูดาํเนินการสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย ใหแนบสัญญาตามรายการที่ 5 
3.3  กรณีผูขออนุญาตมีสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย มอบใหผูอ่ืนมายื่นขออนุญาตฯ จะตองมีหนังสือมอบอํานาจและเอกสารประกอบตาม 
       รายการที่6 

 



กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง สําหรับเจาพนกังาน 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือเลิกสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย ทะเบียนรับเลขที่    ______________________   
ตามมาตรา 144 ทวิ แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต วัน เดือน ป ที่รับ    ______________________ 

ภษ.  01-07 
พ.ศ. 2527 เจาพนักงานผูรับ    ______________________ 

เรียน    อธิบดีกรมสรรพสามิต    สรรพสามิตพื้นท่ี  _______________________________________ 

ชื่อผูประกอบการอุตสาหกรรม   ______________________________________________  เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร                                                       
ชื่อโรงอุตสาหกรรม  ________ ______________________________________________   ทะเบียนสรรพสามิตเลขที ่
ชื่อสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย ___________________________________    ใบอนุญาตสถานแสดงรถยนตเพื่อขายเลขที ่                                                ‘     
       บุคคลธรรมดา : บัตรประชาชนเลขที ่__________________ วัน / เดือน / ปเกิด ______________ออกให ณ ที่วาการอําเภอ / เขต ______________ 
       นิติบุคคล : เลขทะเบียนนิติบุคคลที ่_____________________________  เมื่อวันที่ __________________________________________________ 
เลขรหัสประจําบาน  ______________________________________                                                           
สถานที่ตั้งเลขที ่___________________ ชื่ออาคาร __________________________________________  หองเลขที่ _____________ ชั้นที ่____________ 
หมูที่ ___________   ตรอก / ซอย ___________________________________________  ถนน ______________________________________________ 
ตําบล / แขวง _____________________________   อําเภอ / เขต  _____________________________ จังหวัด __________________________________ 
รหัสไปรษณีย  _________________  โทรศัพท _________________________ E-mail Address  _____________________________________________ 
มีความประสงค : 

 ขอรับใบแทนใบอนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย 
 ใบอนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพื่อขายชํารุดในสาระสําคัญ 
 ใบอนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพื่อขายสูญหาย 
 เลิกสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย ในวันที่ _______ เดือน ______________________________ พ.ศ. ____________________ 

1. ในวันยื่นขอเลิก มีรถยนตอยูในสถานแสดงรถยนตเพื่อขายตามบญัชีแนบ จํานวน ______________ คัน 
2. รถยนตที่อยูในสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย ผูประกอบอุตสาหกรรมมีความประสงค 

                         นําไปเก็บไวในโรงอุตสาหกรรมชื่อ_____________________________________ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่                                               . 
                         นําไปเก็บไวในสถานแสดงรถยนตเพื่อขายชื่อ_________________________________________________________________________ 
                         ใบอนุญาตสถานแสดงรถยนตเพื่อขายเลขที่                                                    
                         ชําระภาษีสาํหรบัรถยนตนั้น ภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด 
 

เอกสารแนบที่ย่ืนพรอมคําขอ 

1. ใบอนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพื่อขายที่ชาํรุดหรือหลักฐานการแจงความที่เจาหนาที่ตาํรวจออกให  
    (กรณีที่ขอรับใบแทน) จํานวน      ______________________   แผน
2. ใบอนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย (กรณีขอเลิกสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย) จํานวน      ______________________   แผน
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบอุตสาหกรรมหรอืตัวแทน จํานวน      ______________________   แผน 
4. หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ จํานวน      ______________________   แผน
5. บัญชีแสดงจํานวนรถยนตที่อยูในสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย (กรณีขอเลกิสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย) จํานวน      ______________________   แผน
6. เอกสารอื่นๆ ______________________________________________________________________ จํานวน      ______________________   แผน
    ขาพเจาขอรับรองวารายการขางตนที่ยื่นมานี้ถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ 
                                                                           ลงชื่อ ___________________________ ชื่อผูประกอบการอุตสาหกรรม  
                                                                                   (____________________________) 
                                                                           วันที่  _____________________________ 
 



 
 
 
 

ขอที่ควรทราบและปฏิบตั ิ
 

1. การยื่นและกําหนดเวลายื่น เมื่อผูประกอบอตุสาหกรรมประสงคจะขอใบแทนใบอนุญาตใหมีสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย หรือเลิกสถาน 
แสดงรถยนตเพื่อขาย ใหยื่นคําขอตออธิบดีหรือสรรพสามติพื้นที่ที่สถานแสดงรถยนตเพื่อขายนัน้ตั้งอยูภายใน 15 วัน นับแตใบอนุญาต 
ใหมีสถานแสดงรถยนตเพื่อขายชํารดุในสาระสําคัญหรือสูญหาย หรือไมนอยกวา 15 วันกอนวันเลิกสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย 

2. การกรอกรายการคําขอใหทําเครือ่งหมาย  / ลงในชอง         หนารายการที่มีความประสงคจะขอรบัใบแทนใบอนุญาตใหมีสถานแสดง 
รถยนตเพื่อขายหรือเลกิสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย แลวแตกรณี  

3. การเลกิสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย จะอนุญาตใหเลิกไดตอเมื่อผูประกอบอุตสาหกรรมไดปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้แลว 
(1) นํารถยนตไปเกบ็ไวในโรงอุตสาหกรรมหรือในสถานแสดงรถยนตเพื่อขายแหงอ่ืน 
(2) ชําระภาษีสาํหรับรถยนตนั้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด 




