การจัดทาร่างคู่มือสาหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต
กลุ่มที่ 1 ลาดับงานที่ ๒
การขอย้าย/เลิก/โอน กิจการ
กลุม่ : 1

ลาดับงานที่ ๒

ชื่อกระบวนงาน /
งานบริการ:
ช่องทางการให้บริการ
รูปแบบ
 ติดต่อด้วยตนเอง

 ไปรษณีย์
 เว็บไซต์
 โทรศัพท์มือถือ

มาตราที่เกี่ยวข้อง: 36,37,38,39
การขอย้าย/เลิก/โอน กิจการ

สถานที่ขอรับบริการ
 กรมสรรพสามิต (ส่วนกลาง)
 สานักงานสรรพสามิตภาค
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
 สานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
ที่ทาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

www.excise.go.th
Application:
ช่องทางการดาวน์โหลด
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail:
 ศูนย์บริการร่วม
 อื่นๆ

ระยะเวลาให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์: 8.30 – 16.30 น.
ไม่มีพักเที่ยง

วันจันทร์ – วันศุกร์: 8.30 – 16.30 น.
วันเสาร์: 8.30 – 12.00 น.
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

แบบฟอร์ม
ชื่อเอกสาร:

แบบคาขอจดทะเบียนสรรพสามิต คาขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต
คาขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
รหัสแบบฟอร์ม:
ภส. 01-01
ขอแบบฟอร์มเอกสารได้ที่:  กรมสรรพสามิต (ส่วนกลาง)  สานักงานสรรพสามิตภาค
 สานักงานสรรพสามิตพื้นที่  สานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่: www.excise.go.th > ดาวน์โหลด > แบบฟอร์มภาษีสรรพสามิต พ.ร.บ. 2560
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การจัดทาร่างคู่มือสาหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต
กลุ่มที่ 1 ลาดับงานที่ ๒
การขอย้าย/เลิก/โอน กิจการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคาขอ (ถ้ามี):
 หลักเกณฑ์
หัวข้อ
เกณฑ์การย้ายกิจการ
เกณฑ์การเลิกหรือโอน
กิจการ

คุณสมบัติของผู้ประสงค์
จะขอ

รายละเอียด
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะย้ายกิจการ ให้แจ้งย้าย ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียน
สรรพสามิตไว้ก่อนวันย้ายไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ออกใบทะเบียนสรรพสามิตให้ใหม่
1. ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเลิกหรือโอนกิจการ ให้แจ้งการเลิกหรือโอนกิจการ
ตามแบบที่อธิบดีกาหนดต่อสรรพสามิตพื้นที่ ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียน
สรรพสามิตไว้ก่อนวันเลิกหรือโอนกิจการไม่น้อยกว่า 15 วัน และให้คืน
ใบทะเบียนสรรพสามิตแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ สถานที่ที่ได้แจ้งเลิกหรือโอน
กิจการนั้นภายใน 15 วันนับแต่วันที่หยุดประกอบกิจการ โดยให้ผู้รับโอนกิจการ
ยื่นคาขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายใน 7 วันนับแต่วันรับโอนกิจการ และ
ให้ประกอบกิจการต่อเนื่องได้ในระหว่างรอรับใบทะเบียนสรรพสามิต
2. กรณีการเลิกหรือโอนกิจการ ผู้ยื่นคาขอต้องแจ้งรายละเอียด ดังนี้
- ภาษีสรรพสามิตค้างชาระตามบัญชีแนบ
- สินค้าที่ชาระภาษีแล้วแต่ยังไม่ได้นาออกจากโรงอุตสาหกรรมตามบัญชีแนบ
- สินค้าที่ยังไม่ได้ชาระภาษีตามบัญชีแนบ
- สินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามบัญชีแนบ
ผู้ประกอบการตามประเภทสินค้าและบริการที่ระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่จดทะเบียน
สรรพสามิตแล้ว และมีความประสงค์ขอย้าย/โอน/เลิกกิจการ
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การจัดทาร่างคู่มือสาหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต
กลุ่มที่ 1 ลาดับงานที่ ๒
การขอย้าย/เลิก/โอน กิจการ
 วิธีการ
กรณีย้ายกิจการ
ให้ผู้ประกอบการ ยื่นคาขอย้ายโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ/สถานประกอบการนาเข้า ตามแบบ
ภส. 01-01 พร้อมเอกสารหลักฐาน ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ หรือยื่นผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต www.excise.go.th และเมื่อย้ายโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ/
สถานประกอบการนาเข้าแล้ว ให้ยื่นคาขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบ ภส. 01-01 พร้อมเอกสารหลักฐาน
ณ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการซึ่งเป็นสานักงานใหญ่ หรือ
สถานบริการแห่งใหม่นั้นตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต
www.excise.go.th
กรณีขอเลิกหรือโอนกิจการ
1. ยื่นคาขอเลิกหรือโอนกิจการตามแบบ ภส. 01-01 พร้อมเอกสารหลักฐานต่อสรรพสามิตพื้นที่ ณ สถานที่ที่ได้
จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต www.excise.go.th
ก่อนวันเลิกหรือโอนกิจการไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และให้คืนใบทะเบียนสรรพสามิต (ฉบับจริง) แก่เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต ณ สถานที่ที่ได้แจ้งเลิกหรือโอนกิจการนั้นภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่หยุดประกอบกิจการ
2. ให้ผู้รับโอนกิจการยื่นคาขอจดทะเบียนภายใน ๗ วันนับแต่วันรับโอนกิจการ และให้ประกอบกิจการต่อเนื่องได้
ในระหว่างรอรับใบทะเบียนสรรพสามิต
 เงื่อนไข
การตรวจสอบรายละเอียดในคาขอเอกสารและหลักฐาน
1. เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้รับคาขอการขอย้าย/เลิก/โอนกิจการแล้ว หากตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายละเอียด
ในคาขอหรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอแก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่งผู้ยื่นคาขอจะต้องจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต
กาหนด
2. หากผู้ยื่นขอจดทะเบียนไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอ หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
กาหนดเวลา ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอและให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
อื่น ๆ
กรณีขอย้าย/เลิก/โอนกิจการ ต้องชาระภาษีให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนการพิจารณาอนุญาตให้ย้าย/เลิก/โอน
กิจการ
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การจัดทาร่างคู่มือสาหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต
กลุ่มที่ 1 ลาดับงานที่ ๒
การขอย้าย/เลิก/โอน กิจการ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ลาดับ

สัญลักษณ์ที่ใช้

ขั้นตอน

ระยะเวลาการ
ให้บริการ

ยื่นคาขอและเอกสาร
หลักฐาน



แบบคาขอจด
ทะเบียน
สรรพสามิต
คาขอรับใบแทน
ใบทะเบียน
สรรพสามิต
คาขอย้ายหรือเลิก
หรือโอนกิจการ
(ภส.01-01)
พร้อมเอกสาร
ประกอบ

1.

2.

3.










/

เอกสารที่ต้องใช้

รอผลการตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐาน

30 นาที

แก้ไข หรือส่งเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม

ตามระยะเวลาที่
กาหนด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิต
พื้นที่

สานักงาน
สรรพสามิต
พื้นที่



4

การจัดทาร่างคู่มือสาหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต
กลุ่มที่ 1 ลาดับงานที่ ๒
การขอย้าย/เลิก/โอน กิจการ
ลาดับ

สัญลักษณ์ที่ใช้


 







(

4.

5.

ขั้นตอน


) 



รอรับการเข้าตรวจบัญชี
รายละเอียดวัตถุดิบ สินค้า
ระหว่างผลิต สินค้า
สาเร็จรูปและบัญชีรายการ
ค้างชาระภาษีจาก
เจ้าหน้าที่ชาระภาษีค้าง
(ถ้ามี) หรือทาลาย
*หมายเหตุ: ระยะเวลา
การให้บริการอาจเกินกว่า
ที่กาหนดไว้แล้วแต่กรณี
รอผลพิจารณาอนุญาต/
ลงนาม

ระยะเวลาการ
ให้บริการ
ไม่เกิน
5 วันทาการ

๑ วันทาการ

เอกสารที่ต้องใช้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักงาน
สรรพสามิต
พื้นที่
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การจัดทาร่างคู่มือสาหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต
กลุ่มที่ 1 ลาดับงานที่ ๒
การขอย้าย/เลิก/โอน กิจการ
ลาดับ

สัญลักษณ์ที่ใช้

ขั้นตอน

เอกสารที่ต้องใช้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กรณีอนุญาตให้ย้ายกิจการ
จะเข้าสู่กระบวนการ
จดทะเบียนสรรพสามิตใหม่




ระยะเวลาการ
ให้บริการ



๖.


๗.











กรณีอนุญาตให้โอน/เลิก
กิจการ

หมายเหตุ: ให้เริ่มระยะเวลาตั้งแต่สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลงรับเอกสารแล้ว
ระยะเวลาดาเนินการรวม ……………......…………..ไม่เกิน ๗ วันทาการ..................................................
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การจัดทาร่างคู่มือสาหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต
กลุ่มที่ 1 ลาดับงานที่ ๒
การขอย้าย/เลิก/โอน กิจการ
ผังขั้นตอนในการให้บริการประชาชนในภาพรวม


/


 







/


/

 







 









(




) 
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การจัดทาร่างคู่มือสาหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต
กลุ่มที่ 1 ลาดับงานที่ ๒
การขอย้าย/เลิก/โอน กิจการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ลาดับที่
๑.
๒.
3.
๔.
๕.
๖.
๗.

รายการเอกสารยืนยันตัวตน
บัตรประจาตัวประชาชน
หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
บัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
ของผู้ยื่นขอ
ทะเบียนบ้านของ
โรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ/
สถานประกอบการนาเข้า
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน
บัตรประจาตัวประชาชนผู้รับโอน

ส่วนงาน / หน่วยงาน
จานวนเอกสารฉบับจริง
ที่รับผิดชอบ
กรมการปกครอง
1 ฉบับ
กระทรวงมหาดไทย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

จานวนเอกสารสาเนา

หมายเหตุ

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

กรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง
กระทรวงอุตสาหกรรม

1 ฉบับ

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

1 ฉบับ

1 ฉบับ

กรณีเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์
ในทะเบียนบ้าน ไม่ต้อง
นาสาเนาเอกสารมา
สาหรับสินค้ารถยนต์/
รถจักรยานยนต์ที่ประกอบ
จากชิ้นส่วนใช้แล้ว
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การจัดทาร่างคู่มือสาหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต
กลุ่มที่ 1 ลาดับงานที่ ๒
การขอย้าย/เลิก/โอน กิจการ
 เอกสารอื่นๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ลาดับที่
1.

2.

3.

รายการเอกสารยืนยันตัวตน
แผนที่ตั้งของโรงอุตสาหกรรม/
สถานบริการ/สถานประกอบการ
นาเข้า
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของ
สถานที่ที่ขอจดทะเบียน
สรรพสามิตหรือหนังสือยินยอม
ให้ใช้สถานที่
บัญชีรายละเอียดวัตถุดิบ สินค้า
ระหว่างผลิต สินค้าสาเร็จรูปและ
บัญชีรายการค้างชาระภาษี

ส่วนงาน / หน่วยงาน
จานวนเอกสารฉบับจริง
ที่รับผิดชอบ

จานวนเอกสารสาเนา

หมายเหตุ

1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 ฉบับ
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การจัดทาร่างคู่มือสาหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต
กลุ่มที่ 1 ลาดับงานที่ ๒
การขอย้าย/เลิก/โอน กิจการ
 เอกสารยืนยันตัวตนที่ให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน
ลาดับที่
1.
๒.
๓.

รายการเอกสารยืนยันตัวตน
หนังสือมอบอานาจ
บัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้มอบอานาจ
บัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

ส่วนงาน / หน่วยงาน
จานวนเอกสารฉบับจริง
ที่รับผิดชอบ
1 ฉบับ
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
1 ฉบับ
กระทรวงมหาดไทย

จานวนเอกสารสาเนา

หมายเหตุ

1 ฉบับ

หมายเหตุ: กรณี ย้าย/เลิก/โอนกิจการ ซึ่งผู้ประกอบการมีเอกสารที่เคยยื่นไว้แล้วตอนขอจดทะเบียนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรายะเอียด ไม่ต้องยื่นเอกสาร
เพิ่มเติม
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การจัดทาร่างคู่มือสาหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต
กลุ่มที่ 1 ลาดับงานที่ ๒
การขอย้าย/เลิก/โอน กิจการ
ค่าธรรมเนียมและชองทางการชาระคาธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
1. ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางการชาระค่าธรรมเนียม
รูปแบบ
สถานที่ชาระค่าธรรมเนียม
 ชาระด้วยตนเอง
 กรมสรรพสามิต
(ส่วนกลาง)
 สานักงานสรรพสามิตภาค
 สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
 สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
สาขา
ที่ทาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ
 ผ่านที่ทาการ
ไปรษณีย์
 ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
 ผ่านโทรศัพท์มือถือ
(Mobile Application)
 ศูนย์บริการร่วม
 ผ่านธนาคาร (Bank)
 ผ่านตัวแทนรับชาระ
เงิน (Counter
Service)
 อื่นๆ

อัตราค่าธรรมเนียม

ระยะเวลาให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์:
8.30 – 16.30 น.

วันจันทร์ – วันศุกร์:
8.30 – 16.30 น.
วันเสาร์: 8.30 – 12.00 น.
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
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การจัดทาร่างคู่มือสาหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต
กลุ่มที่ 1 ลาดับงานที่ ๒
การขอย้าย/เลิก/โอน กิจการ
ช่องทางการร้องเรียน
 ร้องเรียนที่หน่วยงาน
 ร้องเรียนที่ศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนประจา
กระทรวงของท่าน (ถ้ามี)
 ร้องเรียนผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของกรม
 ร้องเรียนผ่านช่องทาง
โทรศัพท์
 ร้องเรียนผ่านช่องทาง
ไปรษณีย์
 ร้องเรียนผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
 ศูนย์บริการประชาชน

สานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาที่โรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ/สานักงาน
ใหญ่ของผู้นาเข้าตั้งอยู่
ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ทางโทรศัพท์ : โทร. 1689 (5 คู่สาย)
ทางจดหมาย : ตู้ ปณ. 5 กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ 10400
หรือ ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ หน้ากระทรวงการคลัง
ทางอีเมล์ : call@mof.go.th
www.excise.go.th
โทรศัพท์สายด่วน 1713
ไปรษณีย์ ปณ. 10 ดุสิต กรุงเทพฯ
webmaster@excise.go.th, excise_hotline@excise.go.th
ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
สายด่วน 1111
www.1111.go.th
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

 อื่นๆ
หมายเหตุ
๑. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กาหนดแบบคาขอจดทะเบียนสรรพสามิต คาขอรับใบแทนใบทะเบียน
สรรพสามิต คาขอย้ายหรือเลิกโอนกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจดทะเบียนสรรพสามิต
๒. ในกรณีที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต/เจ้าหน้าที่สรรพสามิต มีคาสั่งไม่อนุมัติ ไม่อนุญาต จะแจ้งคาสั่งดังกล่าวเป็น
หนังสือให้ผู้ขออนุญาตทราบ โดยการระบุเหตุผลของการไม่อนุมัติ ไม่อนุญาต ซึ่งผู้ขออนุญาตสามารถยื่นอุทธรณ์ได้
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