คาอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-44 แบบแจ้งราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม
หมวดข้อมูล
ตามแบบ
1. สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม
2. ข้อมูลผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

ลาดับ
ข้อมูล
1.1
1.2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

ชื่อข้อมูล
เรียน  อธิบดีกรม
สรรพสามิต
เรียน  สรรพสามิต
พื้นที่
เลขประจาตัว
ประชาชน/เลข
ประจาตัวผู้เสียภาษี
อากร
เลขทะเบียน
สรรพสามิต
ชื่อผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
ชื่อโรงอุตสาหกรรม

2.6

ที่อยู่/ที่ตั้งโรง
อุตสาหกรรม : เลขที่
ตรอก/ซอย

2.7

ถนน

2.8

ตาบล/แขวง

2.9

อาเภอ/เขต

2.10

จังหวัด

2.11

รหัสไปรษณีย์

2.12

โทรศัพท์

ความหมาย
ผู้ยื่นแบบมีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่
ในกรุงเทพมหานคร
ผู้ยื่นแบบมีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่
ในเขตจังหวัดอื่น
เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
หรือเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
ตามประกาศของกรมสรรพากร
ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
เลขทะเบียนสรรพสามิต 10 หลัก
ของโรงอุตสาหกรรม
ชื่อ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้
ประกอบอุตสาหกรรม
ชื่อสถานที่ผลิตสินค้า (โรง
อุตสาหกรรม)
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านที่
สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่
ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียนบ้าน
ที่สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่
ชื่อถนนในทะเบียนบ้านที่สถานที่
ผลิตสินค้าตั้งอยู่
ชื่อตาบลหรือแขวงในทะเบียน
บ้านที่สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่
ชื่ออาเภอหรือเขตในทะเบียนบ้าน
ที่สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้านที่
สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่
เลขรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ใน
ทะเบียนบ้านที่สถานที่ผลิตสินค้า
ตั้งอยู่
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของ

ตัวอย่างข้อมูล
 สรรพสามิตพื้นที่

ปทุมธานี
1234567891234

2557016776
บริษัท แบตเตอรี่
ไทยแลนด์ จากัด
บริษัท แบตเตอรี่
ไทยแลนด์ จากัด
22
คลองหลวง-บางขันธ์
คลองสอง
คลองหนึ่ง
ปทุมธานี
12120
02-564-4444

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

3. สาหรับเจ้า
พนักงาน

4. มีความ
ประสงค์

ลาดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ความหมาย
สถานที่ผลิตสินค้า
หมายเลขโทรสารทีต่ ิดต่อได้ของ
สถานที่ผลิตสินค้า
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลาดับการรับ
หนังสือ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบ
ชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทาการรับ
แบบและมีชื่อพร้อมทั้งตาแหน่ง
ในวงเล็บชัดเจน
วันที่แจ้งใช้ราคาสินค้า ซึ่งต้องไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเริ่ม
จาหน่ายสินค้า (ม.117)

2.13

โทรสาร

3.1

ทะเบียนรับเลขที่

3.2
3.3

วัน เดือน ปี ที่รับ
ชื่อเจ้าพนักงานผู้รับ

4.1

มีความประสงค์ : 
ขอแจ้งราคาขายสินค้า
ที่ผลิตขึ้นใหม่ เพื่อใช้
ตั้งแต่วันที่
เดือน
พ.ศ. เป็นต้นไป
 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง วันที่แจ้งราคาสินค้าครั้งก่อน
ราคาขายสินค้าที่แจ้งไว้
ก่อน เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.

4.2
4.3
4.4

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

เพื่อใช้ตั้งแต่วันที่
เดือน
พ.ศ. ....เป็นต้นไป
การจาหน่ายสินค้า : 
จาหน่าย
ภายในประเทศ
 ส่งออกต่างประเทศ

4.12

(1) ลาดับที่

วันที่แจ้งใช้ราคาสินค้า ซึ่งต้องไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเริ่ม
จาหน่ายสินค้า (ม.117)
จาหน่ายภายในประเทศ

ตัวอย่างข้อมูล
4297
20 พ.ค. 2558
นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการ
สรรพสามิต)
 ขอแจ้งราคาขาย
สินค้าที่ผลิตขึ้นใหม่
เพื่อใช้ตั้งแต่วันที่ 27
เดือน พ.ค. ปี 2558
-

-

การส่งออกต่างประเทศ
 ส่งออก
*หมายเหตุ กรมอยากให้ปรับ
ต่างประเทศ
แบบโดยให้ระบุประเทศที่ส่งออก
ของรายการสินค้านั้นๆ ด้วย
ลาดับรายการ
1

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล
4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18
4.19

4.20

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

(2) ประเภทพิกัดสินค้า หมายพิกัดภาษี ที่ระบุอัตราภาษี
ที่จัดเก็บ ของรายการสินค้าที่แจ้ง
ขายสินค้าที่ผลิตขึ้นใหม่ หรือแจ้ง
เปลี่ยนแปลงราคาขายสินค้า
(3) ชนิดสินค้า
ชื่อชนิดของสินค้าตามประเภท
พิกัดสินค้าที่แจ้งราคาขายสินค้าที่
ผลิตขึ้นใหม่ หรือแจ้ง
เปลี่ยนแปลงราคาขายสินค้า
(4) ตราสินค้า(ยี่ห้อ)
ชื่อตราสินค้าหลักและตราสินค้า
รอง/เครื่องหมายการค้าหลัก ของ
สินค้าที่แจ้งราคาขายสินค้าที่ผลิต
ขึ้นใหม่ หรือแจ้งเปลี่ยนแปลง
ราคาขายสินค้า
(5) รุ่น/รหัสสินค้า
ชื่อรุ่นแบตเตอรี่ที่ใช้ในท้องตลาด
และรหัสรุ่นแบตเตอรี่ของบริษัทที่
ผลิตสินค้า ของสินค้าที่แจ้งราคา
ขายสินค้าที่ผลิตขึ้นใหม่ หรือแจ้ง
เปลี่ยนแปลงราคาขายสินค้า
(6) ขนาดสินค้า
ขนาดความจุของแบตเตอรี่ที่แจ้ง
ราคาขายสินค้าที่ผลิตขึ้นใหม่
หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขาย
สินค้า
(7) หน่วย
ชื่อหน่วยนับของสินค้าที่แจ้งราคา
ขายสินค้าที่ผลิตขึ้นใหม่ หรือแจ้ง
เปลี่ยนแปลงราคาขายสินค้า
(8) ราคาขาย ณ โรง
ราคาขายสินค้าต่อหน่วยที่โรง
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมซึ่งรวมภาษี
สรรพสามิตและภาษีเก็บเพื่อ
มหาดไทย แต่ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
(9) หมายเหตุ
รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับสินค้าที่
เป็นประโยชน์กับทางกรม
สรรพสามิต

ตัวอย่างข้อมูล
08.90(4)

แบตเตอรี่

abc1

BP-KX20

1000 MAH

ก้อน
2,400.00

-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล

4.21

5. สาหรับ
เจ้าหน้าที่

6. สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

4.22
4.23
4.24
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5
6.1
6.2
6.3
6.4

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

หมายเหตุ
1. กรณีส่งออกต่างประเทศให้ใส่ชื่อ
ประเทศ ในอนาคตควรปรับแบบ
ให้มีช่องบันทึกชื่อประเทศที่ทา
การส่งออก
รวมรายการของสินค้า จานวนรวมของรายการสินค้าที่
ที่แสดงทั้งสิ้นรายการ แจ้งราคาขายสินค้าที่ผลิตขึ้นใหม่
หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขาย
สินค้า
(1) ลาดับที่
ลาดับที่ของรายการ
(2) ประเภทพิกัดภาษี ประเภทพิกัดภาษีของสินค้า
รุ่น/แบบ
รุ่น/แบบ ของสินค้า
ทะเบียนรับเลขที่
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)
หน่วยงานตามลาดับการรับ
หนังสือ ซึ่งจะเริ่มลาดับที่ 1
สาหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
รายการ
รายการสินค้า
ราคา
ราคาสินค้า
รวม
รวม
หมายเหตุ
หมายเหตุอื่นๆ
ลงชื่อ...ผู้ประกอบ
ลงชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
พร้อมทั้งลายเซ็นในวงเล็บชัดเจน
(......................)
วันที่
วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นแบบแจ้งราคา
เดือน
ขาย ณ โรงอุตสาหกรรม
พ.ศ.

ตัวอย่างข้อมูล

1

1
08.90(4)
BP-KX20
-

BP-KX20
2,136
2,400
นายถ่าน ไฟแรง
(นายถ่าน ไฟแรง)
20 พ.ค. 2558

