
 หน้า   ๒๑๐ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เร่ือง  กําหนดแบบคําขอจดทะเบียนสรรพสามิต  คําขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต 

คําขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับ 
การจดทะเบียนสรรพสามิต 

 
 

เพื่อให้การจดทะเบียนสรรพสามิตเป็นไปโดยเรียบร้อย  และเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก  
ในการจดทะเบียนสรรพสามิตให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  32  มาตรา  33  
มาตรา  35  มาตรา  37  และอนุวัติตามมาตรา  36  และมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติ 
ภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  ผู้นําเข้า  หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ  ย่ืนคําขอ  
จดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบ  ภส.01-01  ท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสารหลักฐาน  ณ  สํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม  สถานประกอบการซึ่งเป็นสํานักงานแห่งใหญ่  หรือสถาน
บริการน้ันตั้งอยู่  แล้วแต่กรณี  หรือย่ืนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต  
http://www.excise.go.th 

ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ  มีใบทะเบียนสรรพสามิต
อยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2560  ใช้บังคับ  ให้ย่ืนคําขอจดทะเบียน
สรรพสามิต  ตามแบบ  ภส.01-01  ท้ายประกาศนี้  ภายในหกเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ 
ภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2560  ใช้บังคับ  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม  
หรือสถานบริการนั้นตั้งอยู่  แล้วแต่กรณี  หรือย่ืนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ของ 
กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th  โดยไม่ต้องย่ืนเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีโรงอุตสาหกรรม   
หรือสถานบริการหลายแห่ง  ให้แยกยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตเป็นรายโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ 

ในกรณีที่ผู้นําเข้ามีสถานประกอบการและสํานักงานสาขาหลายแห่ง  ให้ย่ืนคําขอจดทะเบียน
สรรพสามิต  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานประกอบการซึ่งเป็นสํานักงานแห่งใหญ่นั้นตั้งอยู่ 

ข้อ ๒ ในกรณีที่ใบทะเบียนสรรพสามิตชํารุดในสาระสําคัญหรือสูญหาย  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  
ผู้นําเข้า  หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ  ย่ืนคําขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตตามแบบ  ภส.01-01  
ท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสารหลักฐาน  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการชํารุดในสาระสําคัญ 
หรือการสูญหาย  โดยย่ืนต่อสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม  สถานประกอบการซึ่งเป็น
สํานักงานแห่งใหญ่  หรือสถานบริการนั้นตั้งอยู่  แล้วแต่กรณี  หรือย่ืนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th 
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ข้อ ๓ ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  ผู้นําเข้า  หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ  
ประสงค์จะย้ายโรงอุตสาหกรรม  สถานประกอบการซึ่งเป็นสํานักงานแห่งใหญ่  หรือสถานบริการ   
ให้แจ้งย้ายเป็นหนังสือ  หรือย่ืนคําขอย้ายตามแบบ  ภส.01-01  ท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสารหลักฐาน  
ณ  สถานที่ที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ก่อนวันย้ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  หรือย่ืนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th  และเม่ือย้ายโรงอุตสาหกรรม  
สถานประกอบการซึ่งเป็นสํานักงานแห่งใหญ่  หรือสถานบริการแล้วให้ย่ืนคําขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ตามแบบ  ภส.01-01  ท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสารหลักฐาน  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
แห่งท้องที่ที่ โรงอุตสาหกรรม  สถานประกอบการซึ่งเป็นสํานักงานแห่งใหญ่  หรือสถานบริการ   
แห่งใหม่นั้นตั้งอยู่  แล้วแต่กรณี  หรือย่ืนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต  
http://www.excise.go.th 

ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  ผู้นําเข้า  หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ   
ที่ประสงค์จะเลิกหรือโอนกิจการ  ให้ย่ืนคําขอเลิกหรือโอนกิจการตามแบบ  ภส.01-01  ท้ายประกาศนี้  
พร้อมเอกสารหลักฐาน  โดยย่ืนต่อสรรพสามิตพื้นที่  ณ   สถานที่ที่ ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้   
หรือย่ืนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th   
ก่อนวันเลิกหรือโอนกิจการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  และให้คืนใบทะเบียนสรรพสามิตแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิต  
ณ  สถานที่ที่ได้แจ้งเลิกหรือโอนกิจการนั้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่หยุดประกอบกิจการ 

ให้ผู้รับโอนกิจการย่ืนคําขอจดทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับโอนกิจการ  โดยนําบทบัญญัติ
ตามข้อ  ๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  และให้ประกอบกิจการต่อเนื่องได้ในระหว่างรอรับใบทะเบียนสรรพสามิต 

ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  ผู้นําเข้า  หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการถึงแก่  
ความตาย  ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกย่ืนคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบ  ภส.01-01   
ท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสารหลักฐาน  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  ผู้นําเข้า  
หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการถึงแก่ความตาย  ณ   สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ 
ที่โรงอุตสาหกรรม  สถานประกอบการซึ่งเป็นสํานักงานแห่งใหญ่  หรือสถานบริการนั้นตั้งอยู่  แล้วแต่กรณี  
หรือย่ืนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th 

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  16  กันยายน  พ.ศ.  2560 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมชาย  พูลสวัสดิ์ 

อธิบดีกรมสรรพสามิต 



กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
แบบค ำขอจดทะเบียนสรรพสำมิต ค ำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสำมิต  

ค ำขอย้ำยหรือเลิกหรือโอนกิจกำร 
ตำมมำตรำ 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระรำชบญัญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ.๒๕๖๐ 

                       
 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
เลขที่รับ..................................................       
วันที่รับ.................................................. 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ......................................... 

ภส.01-01 
 

 
 
 
  
 
 
 
เรียน สรรพสำมิตพ้ืนท่ี..................................................................................................................   

๑. ชื่อผูป้ระกอบอตุสาหกรรม/ผูน้ าเข้า/ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ 

ช่ือ                                                                                                                           
       (ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น นาย,นาง,นางสาว,ยศ,บริษัท หรืออื่น )ๆ 

 บุคคลธรรมดำ    นิติบุคคล    กิจกำรร่วมทุน/กิจกำรร่วมค้ำ    คณะบุคคล    หน่วยงำนรำชกำร     บุคคลท่ีไม่ใช่สัญชำติไทย     อื่น ๆ 

เลขประจ ำตัวประชำชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/หนังสือเดินทำง (PASSPORT)   

**กรณีผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/ผลิตสุรำชุมชน ให้ระบชุื่อและเลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ด ำเนินกำรหรือผู้ขออนุญำตท ำสุรำ   

โดยชื่อ                                                               ชื่อสกุล                                        เลขประจ ำตัวประชำชน  
           (ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น นาย,นาง,นางสาว หรือยศ) 

เลขรหัสประจ ำบ้ำน                                ท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขท่ี                            ชื่ออำคำร                                             ห้องเลขท่ี                   ชั้นท่ี 

หมู่ท่ี                ตรอก/ซอย                                 ถนน                                        ต ำบล/แขวง                                          อ ำเภอ/เขต     

จังหวัด                                          รหัสไปรษณีย์          โทรศัพท์                                       อีเมล   

๒. สถานทีต่ั้งโรงอตุสาหกรรม/สถานบรกิาร/สถานประกอบการน าเข้า 

ชื่อ                                                                                        (กรณีจดภำษีมูลค่ำเพิ่ม) เลขท่ีสำขำภำษีมูลค่ำเพิ่มของโรงอุตสำหกรรม/สถำนบริกำร       
       (ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น นาย,นาง,นางสาว,ยศ,บริษัท หรืออื่น )ๆ 

เลขรหัสประจ ำบ้ำน                                           สถำนท่ีตั้งเลขท่ี                                            ชื่ออำคำร  

ห้องเลขท่ี          ชั้นท่ี                       หมู่ท่ี            ตรอก/ซอย                                                    ถนน       

ต ำบล/แขวง                                            อ ำเภอ/เขต                                          จังหวัด                                                   รหัสไปรษณีย์   

โทรศัพท์                                                         อีเมล 

๓. มีความประสงค์     

 3.1 จดทะเบียนสรรพสามิต 

                 โรงอุตสำหกรรม                                    สถำนบริกำร                                  สถำนประกอบกำรน ำเข้ำ       
ตอนสินค้ำ/บริกำร/น ำเข้ำ ตำมพิกัดอัตรำภำษี ประเภทสินค้ำ/บริกำร วันท่ีเริ่มผลิต/บริกำร/น ำเข้ำ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

หมายเหต:ุ กรณีมีกำรผลิต/น ำเข้ำประเภทสินค้ำ/บริกำร หลำยชนิดและระบุข้อมูลสินค้ำ/บริกำรไม่พอ สำมำรถยื่นเป็นเอกสำรแนบเพ่ิมเติมได้ 

 3.2  มีความประสงค์อืน่ ๆ นอกจากจดทะเบยีนสรรพสามิต 

กรณีจดทะเบียนแล้ว และต้องกำรด ำเนินกำรตำมข้อ 3.2.1 - 3.2.5  ทะเบียนสรรพสำมิตเลขท่ี -- 
3.2.1   กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล  
                ช่ือและท่ีอยูผู่้ประกอบอุตสำหกรรม/ผูน้ ำเข้ำ/ผู้ประกอบกิจกำรสถำนบริกำร  
                    
                ช่ือและท่ีอยูโ่รงอุตสำหกรรม/สถำนบริกำร 
 
                เพิ่ม/ลด ประเภทสินค้ำ/บริกำร/น ำเข้ำ                
                อื่น ๆ 
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3.2.2   ขอใบแทนใบทะเบียนสรรพสำมิต เนื่องจำก 

                ใบทะเบียนสรรพสำมิตช ำรุดในสำระส ำคัญ                              ใบทะเบียนสรรพสำมิตสูญหำย 

3.2.3   ขอย้ำยโรงอุตสำหกรรม/สถำนบริกำร/สถำนประกอบกำรน ำเข้ำ ไปอยู่เลขรหัสประจ ำบ้ำน                             เลขท่ี                       ชื่ออำคำร                                                          

ห้องเลขท่ี                                ช้ันท่ี            หมู่ท่ี            ตรอก/ซอย                              ถนน                                         ต ำบล/แขวง                                         

อ ำเภอ/เขต                                                 จังหวัด                                               รหัสไปรษณีย์                         โทรศัพท์                                                     

อีเมล                                                                             ในวันท่ี                          เดือน                                     พ.ศ. 

3.2.4   ขอโอนกิจกำร ให้แก่ 
                                                    (ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น นาย,นาง,นางสาว,ยศ,บริษัท หรืออื่น )ๆ 

    บุคคลธรรมดำ    นิติบุคคล    กิจกำรร่วมทุน/กิจกำรร่วมค้ำ    คณะบุคคล    หน่วยงำนรำชกำร     บุคคลท่ีไม่ใช่สัญชำติไทย    อื่น ๆ 

เลขประจ ำตัวประชำชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/หนังสือเดินทำง (PASSPORT)   

**กรณีผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/ผลิตสุรำชุมชน ให้ระบุชื่อและเลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ด ำเนินกำรหรือผู้ขออนุญำตท ำสุรำ   

โดยชื่อ                                                               ชื่อสกุล                                        เลขประจ ำตัวประชำชน  
           (ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น นาย,นาง,นางสาว,ยศ,บริษัท หรืออื่น )ๆ 

ท่ีอยู่ผู้รับโอน 

เลขรหัสประจ ำบ้ำน                                 ท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขท่ี                            ชื่ออำคำร                                             ห้องเลขท่ี                   ชั้นท่ี 

หมู่ท่ี                ตรอก/ซอย                                 ถนน                                        ต ำบล/แขวง                                          อ ำเภอ/เขต     

จังหวัด                                          รหัสไปรษณีย์          โทรศัพท์                                       อีเมล   

ในวันท่ี                         เดือน                                     พ.ศ. 

3.2.5   ขอเลิกกิจกำร ในวันท่ี                             เดือน                                        พ.ศ. 

   เลิกกิจกำร (ปกติ)             ผู้ประกอบกำรเสียชีวิต ทำยำทต้องกำรเลิกกิจกำร              เลิก เน่ืองจำกเปลี่ยนแปลงเลขนิติบุคคล 

ในวันท่ีขอโอนหรือเลิกกิจกำรมี : 

       1.  ภำษีสรรพสำมิตค้ำงช ำระตำมบัญชีแบบ                                                                                                                                                       บำท 

       2.  สินค้ำท่ีช ำระภำษีแล้วแต่ยังไม่ได้น ำออกจำกโรงอุตสำหกรรมตำมบัญชีแนบ                                                                                                           บำท 

       3.  สินค้ำท่ียังไม่ได้ช ำระภำษีตำมบัญชีแบบ                                                                                                                                                       บำท 

       4.  สินค้ำท่ีอยู่ในคลังสินค้ำทัณฑ์บนตำมบัญชีแนบ                                                                                                                                              บำท 

 

4. เอกสารประกอบการด าเนนิการ 

1. หนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ (ท่ีออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน) หรือ บัตรประจ ำตัวประชำชน   
หรือบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรของผู้ยื่นขอ จ ำนวน ............................... แผ่น 

2. หนังสือมอบอ ำนำจ และบัตรประชำชนผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ จ ำนวน ............................... แผ่น               
3. ทะเบียนบ้ำน แผนท่ีตั้งของโรงอุตสำหกรรม/สถำนบริกำร/สถำนประกอบกำรน ำเข้ำ จ ำนวน ............................... แผ่น               
4. หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์ของสถำนท่ีท่ีขอจดทะเบียนสรรพสำมิต หรือหนังสือยนิยอมให้ใช้สถำนท่ี จ ำนวน ............................... แผ่น                  
5. ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี) จ ำนวน ............................... แผ่น                                                                         
6. ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนของกระทรวงอุตสำหกรรม (ส ำหรับสินค้ำรถยนต์/รถจกัรยำนยนต์ท่ีประกอบจำกชิ้นส่วนใช้แล้ว)        จ ำนวน ............................... แผ่น 
7. ใบทะเบียนสรรพสำมิต (กรณเีปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือใบทะเบียนช ำรุดในสำระส ำคัญ) จ ำนวน ............................... แผ่น 
8. หลักฐำนกำรแจง้ควำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจออกให้ (กรณีใบทะเบยีนสรรพสำมิตสูญหำย) จ ำนวน ............................... แผ่น 
9. บัญชีรำยละเอยีดวัตถุดิบ สินค้ำระหว่ำงผลิต สินค้ำส ำเร็จรูปและบัญชีรำยกำรค้ำงช ำระภำษี (กรณีย้ำยหรอืโอนหรือเลิกกิจกำร) จ ำนวน ............................... แผ่น 
10. บัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับโอน จ ำนวน ............................... แผ่น 

๕. ค ำรับรอง  

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบค ำขอที่ยื่นมำน้ีมีควำมถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร 
 

         ลงชื่อ                                                    (ผู้ยื่นค ำขอ)  
                                                                           (                                                  )  
                                                                    วันท่ี                       
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ส าหรับเจ้าพนักงานสรรพสามิต 

 

 เห็นควรออกทะเบียนสรรพสำมิต       

       โรงอุตสำหกรรม      สถำนบริกำร      สถำนประกอบกำรน ำเขำ้  เลขท่ี --               
 

 เห็นควรเปลี่ยนแปลงขอ้มูลทะเบยีนสรรพสำมิต  ใบแทนใบทะเบียนสรรพสำมิต  ย้ำยโรงอุตสำหกรรม/สถำนบริกำร/สถำนประกอบกำร  โอนกจิกำร  เลิกกจิกำร 
 

             ลงชื่อ                                                              (เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต)  

 (                                                             ) 

                                                                               วันท่ี                    

ค าส่ัง 
 

 อนุญำต      ไม่อนุญำต 

                ลงชื่อ                                                     (สรรพสำมิตพื้นท่ี)  

 (                                                    ) 

                                                                   วันท่ี                    

 


