คําอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-12ข คําขอชําระภาษีสรรพสามิตในกรณีดัดแปลงรถยนต์
หมวข้อมูล ลําดับ ชื่อข้อมูล
ความหมาย
ตามแบบ ข้อมูล
1. สําหรับเจ้า
1.1
ทะเบียนรับเลขที่ การบันทึกเลข
พนักงาน
ทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลําดับ
การรับหนังสือ ซึ่งจะ
เริ่มลําดับที่ 1
สําหรับวันที่ 1 ม.ค.
ของทุกปี
1.2
วัน/เดือน/ปี ที่ วัน/เดือน/ปี ทีไ่ ด้รับ
รับ
แบบ
1.3
เจ้าพนักงานผู้รับ ชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทํา
การรับแบบและมีชื่อ
พร้อมทั้งตําแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน
2. สําหรับผู้
2.1
เรียน □ อธิบดี ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียน
ประกอบ
กรมสรรพสามิต สรรพสามิตมีโรง
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมหรือ
สถานบริการตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร
2.2
□ สรรพสามิต ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียน
สรรพสามิตมีโรง
จังหวัด
อุตสาหกรรมหรือ
สถานบริการตั้งอยู่ใน
เขตจังหวัดอื่น
3. เจ้าของสินค้า 3.1
ชื่อเจ้าของ
ชื่อเจ้าของรถยนต์
รถยนต์

ตัวอย่างข้อมูล

กลุ่มข้อมูลหลัก

580003XXX

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

14 พ.ค. 2558

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต
ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

นางสวัสดี มีเฮง
(นักวิชาการ
สรรพสามิต)
-

ข้อมูลยื่นคําขอ

□ สรรพสามิตพื้นที่ ข้อมูลยื่นคําขอ
สรรพสามิตพื้นที่
ระยอง

สมชาย ดวง
ดี

ข้อมูลเจ้าของสินค้า

หมวข้อมูล
ตามแบบ

ลําดับ ชื่อข้อมูล
ข้อมูล
3.2
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
ใบสําคัญต่างด้าว
เลขที่
3.3
ออกให้ ณ ที่
3.4

อยู่บ้านที่เลขที่

3.5

ตรอก/ซอย

3.6

ถนน

3.7

ตําบล/แขวง

3.8

อําเภอ/เขต

3.9

ได้ดัดแปลง
รถยนต์ยี่ห้อ
ให้เป็น □
รถยนต์นั่ง
□ รถยนต์
โดยสารที่มีที่นั่ง
ไม่เกิน 10 คน
โดยมิใช่ประกอบ
กิจการเป็นธุรกิจ
□ ดัดแปลงเอง
□ ผู้ทําการ

3.10
3.11

3.12
3.13

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

กลุ่มข้อมูลหลัก

หมายเลขประจําตัว
122503321 ข้อมูลเจ้าของสินค้า
ประชาชน 13 หลักหรือ 4784
เลขที่ใบสําคัญต่างด้าว
ชื่ออําเภอหรือเขตที่ออก
บัตรประจําตัว
เลขที่บ้านของที่อยู่
เจ้าของสินค้า
ชื่อ ตรอก/ซอยของที่อยู่
เจ้าของสินค้า
ชื่อ ถนนของที่อยู่
เจ้าของสินค้า
ชื่อ ตําบล/แขวงของที่
อยู่เจ้าของสินค้า
ชื่อ อําเภอ/เขตของที่อยู่
เจ้าของสินค้า
ยี่ห้อรถยนต์ที่ใช้
ดัดแปลง
ประเภทรถยนต์นั่งง

-

ข้อมูลเจ้าของสินค้า

109/30

TOYOTA

ข้อมูลที่อยู่เจ้าของ
สินค้า
ข้อมูลที่อยู่เจ้าของ
สินค้า
ข้อมูลที่อยู่เจ้าของ
สินค้า
ข้อมูลที่อยู่เจ้าของ
สินค้า
ข้อมูลที่อยู่เจ้าของ
สินค้า
ข้อมูลสินค้า

-

ข้อมูลสินค้า

ประเภทรถยนต์โดยสาร ที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
โดยมิใช่ประกอบกิจการ
เป็นธุรกิจ

ข้อมูลสินค้า

ประเภทดัดแปลงเอง
ชื่อผู้ทําการดัดแปลง

ไสวสว่าง
บรมเมือง
ชัยศรี
ชัยศรี

ข้อมูลสินค้า
มานะ ดีช่วย ข้อมูลผู้ทําการ
ดัดแปลง

หมวข้อมูล
ตามแบบ

ลําดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

3.14

ดัดแปลง ชื่อ
อยู่บ้านที่เลขที่

3.15

ตรอก/ซอย

3.16

ถนน

3.17

ตําบล/แขวง

3.18

อําเภอ/เขต

3.19

จังหวัด

3.20

เสียค่าดัดแปลง
ทั้งสิ้น

3.21

ตาม
ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
เล่มที่
วันที่

3.22
3.23

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

กลุ่มข้อมูลหลัก

เลขที่บ้านของที่อยู่ของ
ผู้ทําการดัดแปลง
รถยนต์
สมสุวรรณ

25/7

ข้อมูลที่อยู่ผู้ทําการ
ดัดแปลงรถยนต์

สมสุวรรณ

ชื่อ ถนนของที่อยู่ของ
ผู้ทําการดัดแปลง
รถยนต์
ชื่อ ตําบล/แขวงของที่
อยู่ของผู้ทําการ
ดัดแปลงรถยนต์
ชื่อ อําเภอ/เขตของที่อยู่
ของผู้ทําการดัดแปลง
รถยนต์
ชื่อ จังหวัดของที่อยู่ของ
ผู้ทําการดัดแปลง
รถยนต์
จํานวนเงินที่เป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ดัดแปลงรถยนต์ (เพราะ
อาจเป็นกรณีเจ้าของรถ
ดัดแปลงเอง)
เลขที่ใบเสร็จ

บรมเมือง

ข้อมูลที่อยู่ผู้ทําการ
ดัดแปลงรถยนต์
ข้อมูลที่อยู่ผู้ทําการ
ดัดแปลงรถยนต์

ชัยศรี

ข้อมูลที่อยู่ผู้ทําการ
ดัดแปลงรถยนต์

ชัยศรี

ข้อมูลที่อยู่ผู้ทําการ
ดัดแปลงรถยนต์

ระยอง

ข้อมูลที่อยู่ผู้ทําการ
ดัดแปลงรถยนต์

5,800

ข้อมูลสินค้า

015

ข้อมูลสินค้า

เล่มใบเสร็จ
50
วันที่ เดือน พ.ศ. ที่ออก 25 เม.ย.

ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลสินค้า

หมวข้อมูล
ตามแบบ

ลําดับ ชื่อข้อมูล
ข้อมูล
3.24
เดือน
3.25
พ.ศ.
3.26
รถยนต์ดังกล่าว
หมายเลขแชส
ซีส์
3.27
หมายเลข
เครื่องยนต์
3.28
สี
3.29
3.30

3.31

3.32

3.33

3.34
3.35
3.36
3.37

หมายเลข
ทะเบียนรถ
ขนาดความจุ
กระบอกสูบ
รวมกัน
ข้าพเจ้าได้มา
โดย □ ซื้อมา
จาก
ข้าพเจ้าได้มา
โดย □
แลกเปลี่ยนกับ
ตาม
ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่
เลขที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

กลุ่มข้อมูลหลัก

ใบเสร็จ

558

หมายเลขแชสซีส์ของ
รถยนต์ที่ถูกดัดแปลง

ER845F475 ข้อมูลสินค้า
8

หมายเลขเครื่องยนต์
ของรถที่ถูกดัดแปลง
สีของรถยนต์ที่ถูก
ดัดแปลง
หมายเลขทะเบียน
รถยนต์ทถี่ ูกดัดแปลง
ความจุของกระบอกสูบ
รวมกันของรถยนต์ที่ถูก
ดัดแปลง มีหน่วยเป็น ซี
ซี
ชื่อ บุคคล/ นิติบุคคล ที่
เป็นเจ้าของเดิมของ
รถยนต์ที่ถูกดัดแปลง
ชื่อ บุคคล/ นิติบุคคล ที่
เป็นเจ้าของเดิมของ
รถยนต์ที่ถูกดัดแปลง
เล่มใบเสร็จ

CN110SE00 ข้อมูลสินค้า
08093
ขาว-มุก
ข้อมูลสินค้า
ษพ001

ข้อมูลสินค้า

1,500 ซีซี

ข้อมูลสินค้า

-

ข้อมูลสินค้า

-

ข้อมูลสินค้า

120

ข้อมูลสินค้า

เลขทีใ่ บเสร็จ
063
ข้อมูลสินค้า
วันที่ เดือน พ.ศ. ที่ออก 9 ม.ค. 2551 ข้อมูลสินค้า
ใบเสร็จ
ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลสินค้า

หมวข้อมูล
ตามแบบ

4.ความเห็น
เจ้าหน้าที่

ลําดับ ชื่อข้อมูล
ข้อมูล
3.38
จํานวนเงิน
3.39
ขอได้โปรด
พิจารณา
ประเมินมูลค่า
จากการ
ดัดแปลงเพื่อ
เรียกเก็บภาษี
สรรพสามิต
ต่อไป และขอ
รับรองว่า
ข้อความตามที่
ได้แจ้งในคําขอนี้
เป็นความจริงทุก
ประการ พร้อมนี้
ได้แนบเอกสาร
หลักฐาน
จํานวน...ฉบับ
มาพร้อมกับคํา
ขอนี้แล้ว
3.40
ลงชื่อ...เจ้าของ
รถยนต์
(.......................)
4.1
รถยนต์ยี่ห้อ

ความหมาย
จํานวนเงิน
จํานวนหน้ากระดาษ
(แผ่น) ของเอกสาร
หลักฐาน

ตัวอย่างข้อมูล
552,000
2

ลงชื่อเจ้าของรถยนต์
สมชาย ดวง
พร้อมลายเซ็นในวงเล็บ ดี
ชัดเจน
ยี่ห้อรถยนต์
TOYOTA

4.2

ดัดแปลงเป็น
รถยนต์

ดัดแปลงเป็นรถยนต์

4.3

กําหนดมูลค่า

กําหนดมูลค่าดัดแปลง

กลุ่มข้อมูลหลัก
ข้อมูลสินค้า
รายการเอกสารแนบ
กับแบบฟอร์ม

ข้อมูลเจ้าของรถยนต์

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต
รถยนต์
ข้อมูลกรม
โดยสารที่นั่ง สรรพสามิต
ไม่เกินสิบคน
5,800
ข้อมูลกรม

หมวข้อมูล
ตามแบบ

ลําดับ
ข้อมูล

4.4

4.5

4.6

ชื่อข้อมูล
ดัดแปลงจํานวน
...บาท
อัตราภาษี
สรรพสามิตร้อย
ละ
ภาษี
สรรพสามิต+
ภาษีมหาดไทย
จํานวน
ลงชื่อ
(........)

4.7

วันที่

5. ความเห็นเจ้า 5.1
พนักงาน
5.2

คําสั่ง

6. ความเห็นเจ้า 6.1
พนักงาน
6.2

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
ลงวันที่

6.3

ผู้อนุมัติ

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

จํานวน...บาท

กลุ่มข้อมูลหลัก
สรรพสามิต

อัตราภาษีสรรพสามิต
ร้อยละ

30

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

ภาษีสรรพสามิต+ภาษี
มหาดไทย จํานวน

8,294

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

ลงชื่อเจ้าพนักงานพร้อม นายอยู่ดี มี
ระบุตําแหน่งในวงเล็บ สุข
ชัดเจน
(นักวิชาการ
สรรพสามิต
ชํานาญการ)
วันที่ที่เจ้าหน้าที่แสดง 14 พ.ค.
ความเห็น
2558
ผลการพิจารณาของ
เห็นควร
สรรพสามิตพื้นที่
อนุมัติ
ลงชื่อผู้อนุมัติพร้อมทั้ง สุรีย์ มีดวง
ตําแหน่งในวงเล็บ
(สรรพสามิต
ชัดเจน
ระยอง)
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
ลงวันที่ที่ออกใบเสร็จ

-

เลขที่คุมเอกสาร เลขที่คุมเอกสาร.../...
.../...

-

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต
ข้อมูลกรม
สรรพสามิต
ข้อมูลกรม
สรรพสามิต
ข้อมูลกรม
สรรพสามิต
ข้อมูลกรม
สรรพสามิต
ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

