
 
 
 
 
 
 
 
เรียน สรรพสามิตพ้ืนท่ี..................................................................................................................   

๑. ชื่อผูป้ระกอบอตุสาหกรรม/ผูน้ าเข้า/ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ 

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

 บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล    กิจการร่วมทุน/กิจการร่วมค้า    คณะบุคคล    หน่วยงานราชการ    บุคคลท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย    อื่น ๆ 

เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/หนังสือเดินทาง (PASSPORT)   

**กรณีผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/ผลิตสุราชุมชน ให้ระบชุื่อและเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตท าสุรา   

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

เลขรหัสประจ าบ้าน                                ท่ีตั้งส านักงานใหญ่เลขท่ี                            ชื่ออาคาร                                             ห้องเลขท่ี                   ชั้นท่ี 

หมู่ท่ี                ตรอก/ซอย                                 ถนน                                        ต าบล/แขวง                                          อ าเภอ/เขต     

จังหวัด                                          รหัสไปรษณีย์          โทรศัพท์                                       อีเมล   

๒. สถานทีต่ั้งโรงอตุสาหกรรม/สถานบรกิาร/สถานประกอบการน าเข้า 

ชื่อ                                                                                        (กรณีจดภาษีมูลค่าเพิ่ม) เลขท่ีสาขาภาษีมูลค่าเพิ่มของโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ       
       (ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น นาย,นาง,นางสาว,ยศ,บริษัท หรืออื่น )ๆ 

เลขรหัสประจ าบ้าน                                           สถานท่ีตั้งเลขท่ี                                            ชื่ออาคาร  

ห้องเลขท่ี          ชั้นท่ี                       หมู่ท่ี            ตรอก/ซอย                                                    ถนน       

ต าบล/แขวง                                            อ าเภอ/เขต                                          จังหวัด                                                   รหัสไปรษณีย์   

โทรศัพท์                                                         อีเมล 

๓. มีความประสงค์     

 3.1 จดทะเบียนสรรพสามิต 

                 โรงอุตสาหกรรม                                    สถานบริการ                                  สถานประกอบการน าเข้า       
ตอนสินค้า/บริการ/น าเข้า ตามพกิัดอัตราภาษี ประเภทสินค้า/บริการ วันท่ีเริ่มผลิต/บริการ/น าเข้า 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

หมายเหต:ุ กรณีมีการผลิต/น าเข้าประเภทสินค้า/บริการ หลายชนิดและระบุข้อมูลสินค้า/บริการไม่พอ สามารถยื่นเป็นเอกสารแนบเพ่ิมเติมได้ 

 3.2  มีความประสงค์อืน่ ๆ นอกจากจดทะเบยีนสรรพสามิต 

กรณีจดทะเบียนแล้ว และต้องการด าเนินการตามข้อ 3.2.1 - 3.2.5  ทะเบียนสรรพสามิตเลขท่ี -- 
3.2.1   การเปลี่ยนแปลงข้อมูล  
                ช่ือและท่ีอยูผู่้ประกอบอุตสาหกรรม/ผูน้ าเข้า/ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ  
                    
                ช่ือและท่ีอยูโ่รงอุตสาหกรรม/สถานบริการ 
 
                เพิ่ม/ลด ประเภทสินค้า/บริการ/น าเข้า                
                อื่น ๆ 

กรมสรรพสามติ กระทรวงการคลัง 
แบบค ำขอจดทะเบียนสรรพสำมิต ค ำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสำมิต  

ค ำขอย้ำยหรือเลิกหรือโอนกิจการ 
ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบญัญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ.๒๕๖๐ 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
เลขที่รับ..................................................       
วันที่รับ.................................................. 
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ......................................... 
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3.2.2   ขอใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต เนื่องจาก 

                ใบทะเบียนสรรพสามิตช ารุดในสาระส าคัญ                              ใบทะเบียนสรรพสามิตสูญหาย 

3.2.3   ขอย้ายโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ/สถานประกอบการน าเข้า ไปอยู่เลขรหัสประจ าบ้าน                             เลขท่ี                       ชื่ออาคาร                                                          

ห้องเลขท่ี                                ช้ันท่ี            หมู่ท่ี            ตรอก/ซอย                              ถนน                                         ต าบล/แขวง                                         

อ าเภอ/เขต                                                 จังหวัด                                               รหัสไปรษณีย์                         โทรศัพท์                                                     

อีเมล                                                                             ในวันท่ี                          เดือน                                     พ.ศ. 

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

     บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล    กิจการร่วมทุน/กิจการร่วมค้า    คณะบุคคล    หน่วยงานราชการ     บุคคลท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย    อื่น ๆ 

เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/หนังสือเดินทาง (PASSPORT)   

**กรณีผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/ผลิตสุราชุมชน ให้ระบุชื่อและเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตท าสุรา   

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

ท่ีอยู่ผู้รับโอน 

เลขรหัสประจ าบ้าน                                 ท่ีตั้งส านักงานใหญ่เลขท่ี                            ชื่ออาคาร                                             ห้องเลขท่ี                   ชั้นท่ี 

หมู่ท่ี                ตรอก/ซอย                                 ถนน                                        ต าบล/แขวง                                          อ าเภอ/เขต     

จังหวัด                                          รหัสไปรษณีย์          โทรศัพท์                                       อีเมล   

ในวันท่ี                         เดือน                                     พ.ศ. 

3.2.5   ขอเลิกกิจการ ในวันท่ี                             เดือน                                        พ.ศ. 

   เลิกกิจการ (ปกติ)             ผู้ประกอบการเสียชีวิต ทายาทต้องการเลิกกิจการ              เลิก เน่ืองจากเปลี่ยนแปลงเลขนิติบุคคล 

ในวันท่ีขอโอนหรือเลิกกิจการมี : 

       1.  ภาษีสรรพสามิตค้างช าระตามบัญชีแบบ                                                                                                                                                       บาท 

       2.  สินค้าท่ีช าระภาษีแล้วแต่ยังไม่ได้น าออกจากโรงอุตสาหกรรมตามบัญชีแนบ                                                                                                           บาท 

       3.  สินค้าท่ียังไม่ได้ช าระภาษีตามบัญชีแบบ                                                                                                                                                       บาท 

       4.  สินค้าท่ีอยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามบัญชีแนบ                                                                                                                                              บาท 
 

4. เอกสารประกอบการด าเนนิการ 

1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ท่ีออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน) หรือ บัตรประจ าตัวประชาชน                                     
หรือบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ยื่นขอ จ านวน ............................... แผ่น 

2. หนังสือมอบอ านาจ และบัตรประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ จ านวน ............................... แผ่น               
3. ทะเบียนบ้าน แผนท่ีตั้งของโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ/สถานประกอบการน าเข้า จ านวน ............................... แผ่น               
4. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของสถานท่ีท่ีขอจดทะเบียนสรรพสามิต หรือหนังสือยนิยอมให้ใช้สถานท่ี จ านวน ............................... แผ่น                  
5. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) จ านวน ............................... แผ่น                                                                         
6. ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม (ส าหรับสินค้ารถยนต์/รถจกัรยานยนต์ท่ีประกอบจากชิ้นส่วนใช้แล้ว)        จ านวน ............................... แผ่น 
7. ใบทะเบียนสรรพสามิต (กรณเีปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือใบทะเบียนช ารุดในสาระส าคัญ) จ านวน ............................... แผ่น 
8. หลักฐานการแจง้ความท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจออกให้ (กรณีใบทะเบยีนสรรพสามิตสูญหาย) จ านวน ............................... แผ่น 
9. บัญชีรายละเอยีดวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต สินค้าส าเร็จรูปและบัญชีรายการค้างช าระภาษี (กรณีย้ายหรอืโอนหรือเลิกกิจการ) จ านวน ............................... แผ่น 
10. บัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับโอน จ านวน ............................... แผ่น 

๕. ค ำรับรอง  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอที่ยื่นมาน้ีมีความถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 

         ลงชื่อ                                                    (ผู้ยื่นค าขอ)  
                                                                           (                                                  )  
                                                                    วันท่ี                       
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ส าหรับเจ้าพนักงานสรรพสามิต 

 

 เห็นควรออกทะเบียนสรรพสามิต       

       โรงอุตสาหกรรม      สถานบริการ      สถานประกอบการน าเขา้  เลขท่ี --               
 

 เห็นควรเปลี่ยนแปลงขอ้มูลทะเบยีนสรรพสามติ  ใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต  ย้ายโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ/สถานประกอบการ  โอนกจิการ  เลิกกจิการ 
 

             ลงชื่อ                                                              (เจ้าพนักงานสรรพสามิต)  

 (                                                             ) 

                                                                               วันท่ี                    

ค าส่ัง 
 

 อนุญาต      ไม่อนุญาต 

                ลงชื่อ                                                     (สรรพสามิตพื้นท่ี)  

 (                                                    ) 

                                                                   วันท่ี                    

 


