คาอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-14 แบบขอชาระภาษีประเภทสินค้าที่ใช้แสตมป์หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ตาม
มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ตาม
ข้อมูล
แบบฟอร์ม
1. สาหรับ 1.1
ทะเบียนรับเลขที่
เจ้าพนักงาน

1.2
1.3

2. สาหรับผู้ 2.1
ประกอบ
อุตสาหกรรม

2.2

ความหมายของข้อมูล
หลัก

การบันทึกเลขทะเบียน
รับของหน่วยงาน
ตามลาดับการรับ
หนังสือ
วัน เดือน ปี ที่รับ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
แบบฟอร์ม
เจ้าพนักงานผู้รับ
ชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทา
การรับแบบฟอร์มและมี
ชื่อพร้อมทั้งตาแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน
เรียน □ อธิบดีกรม เลือกช่องนี้หากเป็นผู้
ยื่นคาขอจดทะเบียน
สรรพสามิต
สรรพสามิตที่มีโรง
อุตสาหกรรมตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร

เรียน □
สรรพสามิตพื้นที่

เลือกช่องนี้หากเป็นผู้
ยื่นคาขอจดทะเบียน
สรรพสามิตที่มีโรง
อุตสาหกรรมตั้งอยู่ใน
เขตจังหวัดอื่น

ตัวอย่าง
ข้อมูล

กลุ่มข้อมูลหลัก

2334

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

240066

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต
ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

นายกฤตพร
ศรีศิริ

-

ข้อมูลยื่นคา
ขอรับใบแทนใบ
ทะเบียน
สรรพสามิต คา
ขอย้ายหรือเลิก
หรือโอนกิจการ
โรงอุตสาหกรรม
หรือสถาน
บริการ
ข้อมูลยื่นคา
ขอรับใบแทนใบ
ทะเบียน
สรรพสามิต คา
ขอย้ายหรือเลิก
หรือโอนกิจการ
โรงอุตสาหกรรม

หมวดข้อมูล ลาดับ
ตาม
ข้อมูล
แบบฟอร์ม

ชื่อข้อมูล

ความหมายของข้อมูล
หลัก

ตัวอย่าง
ข้อมูล

กลุ่มข้อมูลหลัก

หรือสถาน
□
สรรพสามิต บริการ
พื้นที่
สรรพสามิต
พื้นที่
สมุทรปราการ
2
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5
3.6

ชื่อผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม

ชื่อบุคคล/นิติบุคคลของ บมจ.เอส
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม แอนด์ เจ
อินเตอร์เนชั่น
แนล เอน
เตอร์ไพรส์
ชื่อโรงอุตสาหกรรม ชื่อโรงอุตสาหกรรม/
บมจ.เอส
สถานประกอบการ
แอนด์ เจ
อินเตอร์เนชั่น
แนล เอน
เตอร์ไพรส์
ทะเบียนสรรพสามิต เลขทะเบียนที่
201000032
เลขที่
สรรพสามิตออกให้
หลังจากยื่นขอจด
ทะเบียนตามแบบฟอร์ม
ภษ.01-04
สถานที่ตั้งเลขที่
เลขที่ที่ตั้งของสถานที่ 600/4
ข้างต้น
ตรอก/ซอย
ตรอกหรือซอยของ
สถานที่ข้างต้น
ถนน
ถนนของที่มาของ
สุขาภิบาล8
สถานที่ข้างต้น

ข้อมูลผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม

ข้อมูลสถานที่
ผลิต

ข้อมูลที่อยู่
สถานที่ผลิต

หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ตาม
ข้อมูล
แบบฟอร์ม
3.7
ตาบล/แขวง
3.8

อาเภอ/เขต

3.9

จังหวัด

3.10

รหัสไปรษณีย์

3.11

โทรศัพท์

3.12

ขอชาระภาษีสาหรับ
แสตมป์สรรพสามิต
หรือเครื่องหมายฯ
ประเภทสินค้า

3.13

ขอชาระภาษีสาหรับ
แสตมป์สรรพสามิต
หรือเครื่องหมายฯ
ชื่อ

3.14

ขอชาระภาษีสาหรับ
แสตมป์สรรพสามิต
หรือเครื่องหมายฯ
ขนาด

4.1
4.2

รายการ
ชนิด

ความหมายของข้อมูล
หลัก
ตาบลหรือแขวงของ
สถานที่ข้างต้น
อาเภอหรือเขตของ
สถานที่ข้างต้น
จังหวัดของสถานที่
ข้างต้น
รหัสไปรษณีย์ของ
สถานที่ข้างต้น
เบอร์โทรศัพท์สาหรับ
ติดต่อของสถานที่
ข้างต้น
ประเภทสินค้าของ
รายการสินค้าที่ขอชาระ
ภาษีสาหรับแสตมป์
สรรพสามิตหรือ
เครื่องหมายฯ
ชื่อสินค้าของรายการ
สินค้าที่ขอชาระภาษี
สาหรับแสตมป์
สรรพสามิตหรือ
เครื่องหมายฯ
ขนาดสินค้าของรายการ
สินค้าที่ขอชาระภาษี
สาหรับแสตมป์
สรรพสามิตหรือ
เครื่องหมายฯ
ชนิดของรายการ
เครื่องหมายแสดงการ

ตัวอย่าง
ข้อมูล
หนองขาม
ศรีราชา
ชลบุรี
20230
038480086-89

กลุ่มข้อมูลหลัก

หมวดข้อมูล ลาดับ
ตาม
ข้อมูล
แบบฟอร์ม
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

ชื่อข้อมูล

ความหมายของข้อมูล
หลัก

เสียภาษี
ขนาดบรรจุราคาที่ ราคาต่อหน่วยของ
ขายภาชนะละ บาท สินค้าตามรายการ
เครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษี
ขนาดบรรจุราคาที่ ขนาดต่อหน่วยของ
ขายภาชนะละ ลบ. สินค้าตามรายการ
ซม.
เครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษี
อัตราภาษีหน่วยละ ภาษีต่อหน่วยของสินค้า
บาท
ตามรายการ
เครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษี
จานวน แสตมป์
รายการจานวนแสตมป์
(ดวง)
สรรพสามิตที่ใช้ชาระ
ภาษี
จานวน จุก/ตรา
รายการจานวนจุก/ตรา
ของเครื่องหมายแสดง
การเสียภาษีที่ใช้ชาระ
ภาษี
จานวน หีบ
รายการจานวนหีบของ
เครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษีที่ใช้ชาระภาษี
ค่าภาษี (บาท)
รายการค่าภาษีที่ชาระ
โดยแสตมป์สรรพสามิต
หรือเครื่องหมายแสดง
การเสียภาษี
ก. จุกจีบ หีบละ... รายการเครื่องหมาย
กรอส… จุก
แสดงการเสียภาษีที่ใช้

ตัวอย่าง
ข้อมูล

กลุ่มข้อมูลหลัก

ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลการชาระ
ภาษี

ข้อมูลของ
เครื่องหมาย

หมวดข้อมูล ลาดับ
ตาม
ข้อมูล
แบบฟอร์ม

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

ชื่อข้อมูล

ความหมายของข้อมูล
หลัก

ชาระภาษีแบบจุกจีบ
แยกตามจานวนกรอส/
จุกของหีบบรรจุ (หมาย
เหตุ: 1 กรอส= 1 กุรุส
= 12 โหล= 144 ชิ้น)
จุกจีบ รวม ก.
จานวนรวม/ค่าภาษีรวม
สาหรับเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีที่ใช้
ชาระภาษีแบบจุกจีบ
ข. จุกเกลียว หีบ
รายการเครื่องหมาย
ละ.… จุก
แสดงการเสียภาษีที่ใช้
ชาระภาษีแบบจุก
เกลียวแยกตามจานวน
กรอส/จุกของหีบบรรจุ
จุกเกลียว รวม ข. จานวนรวม/ค่าภาษีรวม
สาหรับเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีที่ใช้
ชาระภาษีแบบจุก
เกลียว
ค. แสตมป์
รายการเครื่องหมาย
สรรพสามิต สี…
แสดงการเสียภาษีที่ใช้
ขนาด…
ชาระภาษีแบบแสตมป์
สรรพสามิตแยกตามสี/
ขนาด
แสตมป์สรรพสามิต จานวนรวม/ค่าภาษีรวม
รวม ค.
สาหรับเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีที่ใช้
ชาระภาษีแบบแสตมป์
สรรพสามิต

ตัวอย่าง
ข้อมูล

กลุ่มข้อมูลหลัก

แสดงการเสีย
ภาษี

หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ตาม
ข้อมูล
แบบฟอร์ม
4.16 รวม ก+ข+ค
จานวนแสตมป์
(ดวง)
4.17 รวม ก+ข+ค
จานวนหีบ
4.18

รวม ก+ข+ค
จานวนตรา

4.19

รวม ก+ข+ค ค่า
ภาษี

4.20

ง.ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
มหาดไทย
ง.รวมเงินที่ต้อง
ชาระค่าภาษีทั้งสิ้น

4.21

4.22

จ.รวมเงินที่ต้อง
ชาระค่าภาษีทั้งสิ้น

4.23
4.24

จ.หักคืนค่าภาษี
ตามหนังสือที่…
ลงชื่อ... (...)

4.25

วันที่

ความหมายของข้อมูล
หลัก
จานวนรวมเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีที่ใช้
ชาระภาษีแต่ละแบบ
จานวนรวมเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีที่ใช้
ชาระภาษีแต่ละแบบ
จานวนรวมเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีที่ใช้
ชาระภาษีแต่ละแบบ
จานวนค่าภาษีสาหรับ
เครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษีที่ใช้ชาระภาษี
ทั้งหมด
จานวนค่าภาษีเก็บเพิ่ม
เพื่อมหาดไทย
จานวนค่าภาษี
สรรพสามิตรวมกับค่า
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
มหาดไทย
จานวนค่าภาษีที่ชาระ
ทั้งสิ้นหลังเงินหักคืนค่า
ภาษี
จานวนเงินหักคืนค่า
ภาษี
ลงชื่อผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
วันที่ยื่นคาขอรับใบแทน ใบทะเบียนสรรพสามิต

ตัวอย่าง
ข้อมูล

กลุ่มข้อมูลหลัก

ข้อมูลสาหรับ
เจ้าหน้าที่

