คาอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-04 คาขอจดทะเบียนสรรพสามิต
หมวด
ข้อมูลตาม
แบบฟอร์ม
1. สาหรับ
เจ้า
พนักงาน

ลาดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

1.1 ทะเบียนรับเลขที่

1.2 วัน เดือน ปี ที่รับ

ความหมายของข้อมูลหลัก

การบันทึกเลขทะเบียนรับของ 3300
หน่วยงานตามลาดับการรับ
หนังสือ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม 240105

1.3 เจ้าพนักงานผู้รับ

2. สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรร
ม

3. สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรร
ม

ชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทาการรับ
แบบฟอร์มและมีชื่อพร้อมทั้ง
ตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
2.1 เรียน □ อธิบดีกรม เลือกช่องนี้หากเป็นผู้ยื่นคาขอ
จดทะเบียนสรรพสามิตมีโรง
สรรพสามิต
อุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
2.2 เรียน □ สรรพสามิต เลือกช่องนี้หากเป็นผู้ยื่นคาขอ
จดทะเบียนสรรพสามิตมีโรง
พื้นที่
อุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น
3.1 ชื่อผู้ประกอบการ
ชื่อ บุคคล/นิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้
อุตสาหกรรม /
ประกอบอุตสาหกรรม/
ผู้ประกอบการกิจการ ผู้ประกอบการกิจการ ที่ยื่นขอ
สถานบริการ
จดทะเบียนสรรพสามิต

3.2 เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร

ตัวอย่าง
ข้อมูล

หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษี
อากรตามประกาศของ
กรมสรรพากร ของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการ
กิจการ ที่ยื่นขอจดทะเบียน

กลุ่มข้อมูล
หลัก
ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต
นายกฤตพร ข้อมูลกรม
ศรีศิริ
สรรพสามิต
-

ข้อมูลยื่นคา
ขออนุญาต

สรรพสามิต
พื้นที่
สมุทรปรากา
ร2
นาย
สมพงษ์ ใจ
ดี/ บริษัท
ไทย
เครื่องดื่ม
จากัด
115554005
429

ข้อมูลยื่นคา
ขออนุญาต

ข้อมูลผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

ข้อมูลผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

หมวด
ข้อมูลตาม
แบบฟอร์ม

ลาดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ความหมายของข้อมูลหลัก

ตัวอย่าง
ข้อมูล

กลุ่มข้อมูล
หลัก

สรรพสามิต
3.3 บุคคลธรรมดา : บัตร หมายเลขประจาตัวประชาชน
ประจาตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ประกอบ
เลขที่
อุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการ
กิจการ
3.4 วัน/เดือน/ปีเกิด
วัน เดือน ปี เกิดตามบัตร
ประจาตัวประชาชน ของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม/
ผู้ประกอบการกิจการ
3.5 ออกให้ ณ ที่ว่าการ ชื่ออาเภอหรือเขต ที่ออกบัตร
อาเภอ/เขต
ประจาตัวประชาชนของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม/
ผู้ประกอบการกิจการ
3.6 นิติบุคคล : เลข
หมายเลขทะเบียนนิติบุคคลที่
ทะเบียนนิติบุคคลที่ ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม/
ผู้ประกอบการกิจการ
3.7 เมื่อวันที่
วันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ทาการออก
หมายเลขทะเบียนนิติบุคคลของ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/
ผู้ประกอบการกิจการ
3.8 ที่อยู่/ที่ตั้งสานักงาน บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านของผู้
เลขที่
ประกอบอุตสาหกรรม/
ผู้ประกอบการกิจการ

110220005 ข้อมูลผู้
5505
ประกอบ
อุตสาหกรรม
2 ธ.ค. 2529 ข้อมูลผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม
ตลิ่งชัน

ข้อมูลผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

105556099 ข้อมูลผู้
234
ประกอบ
อุตสาหกรรม

21 มิ.ย.
2556

ข้อมูลผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

(หมายเลข
รหัสประจา
บ้าน 11
หลักใน
ทะเบียน
บ้าน ที่ออก

ข้อมูลที่อยู่ผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

หมวด
ข้อมูลตาม
แบบฟอร์ม

ลาดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

3.9 เลขรหัสประจาบ้าน

3.1 ชื่ออาคาร

3.11 ห้องเลขที่

3.12 ชั้นที่

3.13 หมู่ที่

3.14 ตรอก/ซอย

3.15 ถนน

3.16 ตาบล/แขวง

ความหมายของข้อมูลหลัก

หมายเลขรหัสประจาบ้านใน
ทะเบียนบ้านที่สถานที่ผลิต
สินค้า/สถานประกอบกิจการ
ตั้งอยู่
ชื่ออาคารในทะเบียนบ้านของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม/
ผู้ประกอบการกิจการ
ห้องเลขที่ในทะเบียนบ้านของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม/
ผู้ประกอบการกิจการ
ชั้นที่ของอาคารในทะเบียนบ้าน
ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม/
ผู้ประกอบการกิจการ
หมู่ที่ในทะเบียนบ้านของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม/
ผู้ประกอบการกิจการ
ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียน
บ้านของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการ
กิจการ
ชื่อถนนในทะเบียนบ้านของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม/
ผู้ประกอบการกิจการ
ชื่อตาบลหรือแขวงในทะเบียน

ตัวอย่าง
ข้อมูล

กลุ่มข้อมูล
หลัก

ให้โดย
กรมการ
ปกครอง
กระทรวงมห
าดไทย)
111
ข้อมูลที่อยู่
สถานที่ผลิต

-

-

-

2

-

สุขาภิบาล2

ห้วยใหญ่

ข้อมูลที่อยู่ผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม
ข้อมูลที่อยู่ผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม
ข้อมูลที่อยู่ผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม
ข้อมูลที่อยู่ผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม
ข้อมูลที่อยู่ผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม
ข้อมูลที่อยู่ผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม
ข้อมูลที่อยู่ผู้

หมวด
ข้อมูลตาม
แบบฟอร์ม

ลาดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

3.17 อาเภอ/เขต

3.18 จังหวัด

3.19 รหัสไปรษณีย์

3.2 โทรศัพท์

3.21 E-mail address

4. สถานที่
ผลิตสินค้า/
สถาน
ประกอบ
กิจการ
บริการ

4.1 ชื่อ

4.2 เลขรหัสประจาบ้าน

ความหมายของข้อมูลหลัก

บ้านของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการ
กิจการ
ชื่ออาเภอหรือเขตในทะเบียน
บ้านของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการ
กิจการ
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้านของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม/
ผู้ประกอบการกิจการ
หมายเลขรหัสไปรษณีย์ของที่
อยู่ในทะเบียนบ้านของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม/
ผู้ประกอบการกิจการ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม/
ผู้ประกอบการกิจการ
E-mail สาหรับติดต่อของผู้
ประกอบอุตสาหกรรมที่ยื่นขอ
จดทะเบียนสรรพสามิต
ชื่อสถานที่ผลิตสินค้า (โรง
อุตสาหกรรม)/สถานประกอบ
กิจการ

หมายเลขรหัสประจาบ้านใน
ทะเบียนบ้าน ของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการ

ตัวอย่าง
ข้อมูล

กลุ่มข้อมูล
หลัก
ประกอบ
อุตสาหกรรม

บางละมุง

ข้อมูลที่อยู่ผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

ชลบุรี

ข้อมูลที่อยู่ผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม
ข้อมูลที่อยู่ผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

20150

038239400
-

บริษัท ไทย
เครื่องดื่ม
จากัด

-

ข้อมูลที่อยู่ผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม
ข้อมูลที่อยู่ผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม
ข้อมูลสถานที่
ผลิต

ข้อมูลที่อยู่ผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

หมวด
ข้อมูลตาม
แบบฟอร์ม

ลาดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ความหมายของข้อมูลหลัก

ตัวอย่าง
ข้อมูล

กลุ่มข้อมูล
หลัก

กิจการ
4.3 สถานที่ตั้งเลขที่

4.4 ชื่ออาคาร

4.5 ห้องเลขที่

4.6 ชั้นที่

4.7 หมู่ที่

4.8 ตรอก/ซอย

4.9 ถนน

4.1 ตาบล/แขวง

4.11 อาเภอ/เขต

4.12 จังหวัด

บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านที่
สถานที่ผลิตสินค้า/สถาน
ประกอบกิจการ ตั้งอยู่
ชื่ออาคารในทะเบียนบ้านที่
สถานที่ผลิตสินค้า/สถาน
ประกอบกิจการ ตั้งอยู่
ห้องเลขที่ในทะเบียนบ้านที่
สถานที่ผลิตสินค้า/สถาน
ประกอบกิจการ ตั้งอยู่
ชั้นที่ในทะเบียนบ้านที่สถานที่
ผลิตสินค้า/สถานประกอบ
กิจการ ตั้งอยู่
หมู่ที่ในทะเบียนบ้านที่สถานที่
ผลิตสินค้า/สถานประกอบ
กิจการ ตั้งอยู่
ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียน
บ้านที่สถานที่ผลิตสินค้า/สถาน
ประกอบกิจการ ตั้งอยู่
ชื่อถนนในทะเบียนบ้านที่
สถานที่ผลิตสินค้า/สถาน
ประกอบกิจการ ตั้งอยู่
ชื่อตาบลหรือแขวงในทะเบียน
บ้านที่สถานที่ผลิตสินค้า/สถาน
ประกอบกิจการ ตั้งอยู่
ชื่ออาเภอหรือเขตในทะเบียน
บ้านที่สถานที่ผลิตสินค้า/สถาน
ประกอบกิจการ ตั้งอยู่
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้านที่

-

ข้อมูลที่อยู่
สถานที่ผลิต

-

ข้อมูลที่อยู่
สถานที่ผลิต

-

ข้อมูลที่อยู่
สถานที่ผลิต

-

ข้อมูลที่อยู่
สถานที่ผลิต

-

ข้อมูลที่อยู่
สถานที่ผลิต

-

ข้อมูลที่อยู่
สถานที่ผลิต

-

ข้อมูลที่อยู่
สถานที่ผลิต

-

ข้อมูลที่อยู่
สถานที่ผลิต

-

ข้อมูลที่อยู่
สถานที่ผลิต

-

ข้อมูลที่อยู่

หมวด
ข้อมูลตาม
แบบฟอร์ม

ลาดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

4.13 รหัสไปรษณีย์

4.14 โทรศัพท์

4.15 E-mail address
4.16 วันที่เริ่มผลิตสินค้า/
บริการ/ก.ม. ใช้
บังคับ [วันที่เริ่มผลิต
สินค้า/บริการ]

4.17 เงินทุน

4.18 กาลังการผลิต/
บริการ/ต่อเดือน
[กาลังการผลิต/
บริการ/เดือน]
4.19 คิดเป็นมูลค่าสินค้า/
บริการ/ทั้งสิ้น
4.2 ลูกจ้าง [จานวน

ความหมายของข้อมูลหลัก

สถานที่ผลิตสินค้า/สถาน
ประกอบกิจการ ตั้งอยู่
หมายเลขรหัสไปรษณีย์ของที่
อยู่ในทะเบียนบ้านที่สถานที่
ผลิตสินค้า/สถานประกอบ
กิจการ ตั้งอยู่
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของ
สถานที่ผลิตสินค้า/สถาน
ประกอบกิจการ
อีเมล์ที่ติดต่อได้ของสถานที่ผลิต
สินค้า/สถานประกอบกิจการ
วันที่คาดว่าจะเริ่มผลิตสินค้า
ครั้งแรกของโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือวันที่เริ่ม
ให้บริการของสถานประกอบ
กิจการได้มีข้อกาหนดว่า ต้อง
จดทะเบียนสรรพสามิตภายใน
30 วันก่อนเริ่มผลิตสินค้าและ
บริการ
ให้ระบุเงินทุนโดยประมาณใน
การผลิตสินค้าหรือประกอบ
กิจการ
กาลังการผลิตสินค้ากี่หน่วยต่อ
เดือน

มูลค่าของสินค้าที่ผลิตได้ต่อ
เดือน
จานวนลูกจ้างในสถานที่ผลิต

ตัวอย่าง
ข้อมูล

กลุ่มข้อมูล
หลัก
สถานที่ผลิต

-

ข้อมูลที่อยู่
สถานที่ผลิต

-

ข้อมูลที่อยู่
สถานที่ผลิต

-

ข้อมูลที่อยู่
สถานที่ผลิต
ข้อมูลสถานที่
ผลิต

1 เม.ย.
2557

20,000,000 ข้อมูลสถานที่
.00 บาท
ผลิต
200,000
ข้อมูลสถานที่
หน่วย/เดือน ผลิต

3,000,000. ข้อมูลสถานที่
00 บาท
ผลิต
5,500 คน ข้อมูลสถานที่

หมวด
ข้อมูลตาม
แบบฟอร์ม

ลาดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ลูกจ้าง]

6. รายการ
เอกสาร
แนบกับ
แบบฟอร์ม

ความหมายของข้อมูลหลัก

ตัวอย่าง
ข้อมูล

สินค้า/สถานบริการ ณ วันที่ขอ
จดทะเบียน
ชื่อหมวดใหญ่ ของพิกัดอัตรา เครื่องดื่ม
ภาษีสินค้า/บริการ

5.1 ประเภทสินค้า/
บริการ ตามพิกัด
อัตราภาษี
สรรพสามิต
5.2 รายการสินค้าที่ผลิต/ รายการรุ่นสินค้าที่ต้องการผลิต โซดาตรา
บริการ
ของโรงงานอุตสาหกรรม
ไทย
เครื่องดื่ม
5.3 รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดรุ่นสินค้าที่ต้องการ ระบุ
ผลิต
รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม
6.1 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
2
แผนที่ตั้งของโรง
ของสาเนาทะเบียนบ้าน แผน
อุตสาหกรรมหรือ
ที่ตั้งของสถานที่ผลิตสินค้า/
สถานบริการ
สถานประกอบกิจการ
6.2 หลักฐานแสดง
จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
1
กรรมสิทธิ์ของ
ของหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์
สถานที่ที่ขอจด
ของ สถานที่ผลิตสินค้า/สถาน
ทะเบียนสรรพสามิต ประกอบกิจการ ที่ขอจด
หรือหนังสือยินยอม ทะเบียนสรรพสามิตหรือ
ให้ใช้สถานที่
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
6.3 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
2
สาเนาบัตรประจาตัว ของสาเนาทะเบียนบ้าน สาเนา
ประชาชน และ
บัตรประจาตัวประชาชน และ
สาเนาบัตรประจาผู้ สาเนาบัตรประจาผู้เสียภาษี
เสียภาษีอากรของผู้ อากรของผู้ยื่นคาขอจดทะเบียน
ยื่นคาขอ
สรรพสามิต

กลุ่มข้อมูล
หลัก
ผลิต
ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลสินค้า

รายการ
เอกสารแนบ
กับแบบฟอร์ม
รายการ
เอกสารแนบ
กับแบบฟอร์ม

รายการ
เอกสารแนบ
กับแบบฟอร์ม

หมวด
ข้อมูลตาม
แบบฟอร์ม

ลาดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ความหมายของข้อมูลหลัก

6.4 สาเนาทะเบียนบ้าน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี)

7. สาหรับ
เจ้า
พนักงาน

ตัวอย่าง
ข้อมูล

จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
ของสาเนาทะเบียนบ้าน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี)
6.5 สาเนาหนังสือรับรอง จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
ของกระทรวง
ของสาเนาหนังสือรับรองของ
พาณิชย์(ที่ออกให้ไม่ กระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่
เกิน 6 เดือน)
เกิน 6 เดือน
6.6 หนังสือมอบอานาจ จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
และสาเนาบัตร
ของสาเนาหนังสือมอบอานาจ
ประจาตัวประชาชน และสาเนาบัตรประจาตัว
ของผู้รับมอบอานาจ ประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
6.7 ลงชื่อ...(...)
ชื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม/
ผู้ประกอบการกิจการสถาน
บริการ /ผู้รับมอบอานาจ
6.8 วันที่
วันที่ยื่นคาขอจดทะเบียน
สรรพสามิต

-

7.1 ความเห็นเจ้า
พนักงาน

บันทึกความเห็นเจ้าพนักงาน
หลังจากออกตรวจปฏิบัติการ

เห็นควร
อนุญาต

7.2 คาสั่ง

ผลการพิจารณาของสรรพสามิต อนุญาต
พื้นที่
บันทึกเลขที่ใบทะเบียน
2557
สรรพสามิตหลังจากออกใบ
01677 6
ทะเบียนสรรพสามิตแล้ว
10 เม.ย.
2557
ชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทาการรับ แบบฟอร์มและมีชื่อพร้อมทั้ง

7.3 ใบทะเบียน
สรรพสามิตเลขที่
7.4 ออกเมื่อวันที่
7.5 (ลงชื่อ)... เจ้า
พนักงาน

1

2

กลุ่มข้อมูล
หลัก
รายการ
เอกสารแนบ
กับแบบฟอร์ม
รายการ
เอกสารแนบ
กับแบบฟอร์ม
รายการ
เอกสารแนบ
กับแบบฟอร์ม

-

-

รายการ
เอกสารแนบ
กับแบบฟอร์ม
ข้อมูลกรม
สรรพสามิต
ข้อมูลกรม
สรรพสามิต
ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

หมวด
ข้อมูลตาม
แบบฟอร์ม

ลาดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ความหมายของข้อมูลหลัก

ตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน

ตัวอย่าง
ข้อมูล

กลุ่มข้อมูล
หลัก

