คำอธิบำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-04 คำขอจดทะเบียนสรรพสำมิต
ชื่อข้อมูล
ความหมาย

หมวดข้อมูล ลาดับ
ตามแบบ ข้อมูล
1. สำหรับ
1.1 ทะเบียนรับเลขที่
เจ้ำพนักงำน

ตัวอย่างข้อมูล

1.2

กำรบันทึกเลขทะเบียนรับของหน่วยงำน
000386
ตำมลำดับกำรรับหนังสือ ซึ่งจะเริ่มลำดับที่ 1
สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่รับ วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบ
29 ม.ค. 2535

1.3

เจ้ำพนักงำนผู้รับ

ชื่อเจ้ำพนักงำนที่ได้ทำกำรรับแบบและมีชื่อ
พร้อมทั้งตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน

2. สำหรับผู้ 2.1
ประกอบ
อุตสำหกรรม

เรียน □ อธิบดี
กรมสรรพสำมิต

ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสำมิตมีโรง
อุตสำหกรรม ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหำนคร

2.2
3. สำหรับ ผู้ 3.1
ประกอบ
อุตสำหกรรม

3.2

เรียน □
สรรพสำมิตพื้นที่
ชื่อผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรม/
ผู้ประกอบกำร
กิจกำรสถำน
บริกำร
เลขประจำตัวผู
เสียภำษีอำกร

(ปัจจุบันข้อมูลนี้ไม่ใช้แล้ว)
ชื่อสำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ที่โรง
อุตสำหกรรมตั้งอยู่
ชื่อ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบ
อุตสำหกรรม ที่ยื่นขอจดทะเบียนสรรพสำมิต

หมำยเลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกรตำม
ประกำศของกรมสรรพำกรของผู้ประกอบ
อุตสำหกรรม ที่ยื่นขอจดทะเบียน
สรรพสำมิต

นำงสวัสดี มีเฮง
(นักวิชำกำร
สรรพสำมิต
ชำนำญกำร)
-

□ สรรพสำมิต
พื้นที่ ระยอง
บริษัท น้ำหอม
(ประเทศไทย)
จำกัด

301189XXX

หมวดข้อมูล ลาดับ
ตามแบบ ข้อมูล
3.3

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

บุคคลธรรมดำ เลขประจำตัวประชำชน 13 หลักของบุคคล
: บัตรประจำตัว ธรรมดำทีเ่ ป็นผู้ประกอบอุตสำหกรรม ที่ยื่น
ประชำชนเลขที่
ขอจดทะเบียนสรรพสำมิต

-

3.4

วัน/เดือน/ปีเกิด

-

3.5

ออกให้ ณ ที่ว่ำ
กำรอำเภอ/เขต
นิติบุคคล :
เลขทะเบียนนิติ
บุคคลที่
เมื่อวันที่

วัน เดือน ปี เกิดตำมบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้ประกอบอุตสำหกรรม ที่ยื่น
ขอจดทะเบียนสรรพสำมิต
ชื่ออำเภอหรือเขตที่ออกบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้ประกอบอุตสำหกรรม
หมำยเลขทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้โดยกรม
พัฒนำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิชย์ ของผู้
ประกอบอุตสำหกรรม
วันที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์ทำกำรออกหมำยเลขทะเบียนนิติ
บุคคลของผู้ประกอบอุตสำหกรรม
เลขรหัสประจำบ้ำน ของผู้ประกอบ
อุตสำหกรรม
บ้ำนเลขที่ของผู้ประ กอบอุตสำหกรรม
ชื่ออำคำรของผู้ประกอบอุตสำหกรรม
ห้องเลขที่ของผู้ประกอบอุตสำหกรรม
ชั้นที่ของอำคำรของผู้ประกอบอุตสำหกรรม
หมู่ทขี่ องผู้ประกอบอุตสำหกรรม
ชื่อตรอกหรือซอยของผู้ประกอบ
อุตสำหกรรม
ชื่อถนนของผู้ประกอบอุตสำหกรรม
ชื่อตำบลหรือแขวงของผู้ประกอบ

-

3.6

3.7

3.8

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

เลขรหัสประจำ
บ้ำน
ที่อยู่/ที่ตั้ง
สำนักงำนเลขที่
ชื่ออำคำร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย

3.15
3.16

ถนน
ตำบล/แขวง

3.9

□21XX/25XX

2 ธ.ค. 2540
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พระรำม 9
ห้วยขวำง

หมวดข้อมูล ลาดับ
ตามแบบ ข้อมูล

4. สถำนที่
ผลิตสินค้ำ/
สถำนประ
กอบกิจกำร
บริกำร

ชื่อข้อมูล

3.17

อำเภอ/เขต

3.18
3.19

จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

3.20

โทรศัพท์

3.21
4.1

E-mail address
ชื่อ

4.2

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

เลขรหัสประจำ
บ้ำน
ที่อยู่/ที่ตั้ง
สำนักงำนเลขที่
ชื่ออำคำร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

4.14

โทรศัพท์

4.15

E-mail Address

4.3

ความหมาย
อุตสำหกรรม
ชื่ออำเภอหรือเขตของผู้ประกอบ
อุตสำหกรรม
ชื่อจังหวัดของผู้ประกอบอุตสำหกรรม
หมำยเลขรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ของผู้
ประกอบอุตสำหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ประกอบ
อุตสำหกรรม
อีเมล์ที่ติดต่อได้ของผู้ประกอบอุตสำหกรรม
ชื่อโรงอุตสำหกรรม

หมำยเลขรหัสประจำบ้ำนของโรง
อุตสำหกรรม
บ้ำนเลขที่ของโรงอุตสำหกรรม
ชื่ออำคำรของโรงอุตสำหกรรม
ห้องเลขที่ของโรงอุตสำหกรรม
ชั้นที่ของโรงอุตสำหกรรม
หมู่ทขี่ องโรงอุตสำหกรรม
ชื่อตรอกหรือซอยของโรงอุตสำหกรรม
ชื่อถนนของโรงอุตสำหกรรม
ชื่อตำบล/แขวงของโรงอุตสำหกรรม
ชื่ออำเภอหรือเขตของโรงอุตสำหกรรม
ชื่อจังหวัดของโรงอุตสำหกรรม
หมำยเลขรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ของผู้
ประกอบอุตสำหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ประกอบ
อุตสำหกรรม
อีเมล์ที่ติดต่อได้ของผู้ประกอบอุตสำหกรรม

ตัวอย่างข้อมูล

ห้วยขวำง
กรุงเทพฯ
10320
บริษัท น้ำหอม
(ประเทศไทย)
จำกัด
111/1
4
ปลวกแดง
ปลวกแดง
ระยอง
21140
038-955-040
-

หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ตามแบบ ข้อมูล
4.16 วันที่เริ่มผลิต
สินค้ำ/บริกำร/
ก.ม. ใช้บังคับ

4.17

(1) เงินทุน

4.18

(2) กำลังกำร
ผลิต/บริกำร/ต่อ
เดือน
(3) คิดเป็นมูลค่ำ
สินค้ำ/บริกำร/
ทั้งสิ้น
(4) ลูกจ้ำง

4.19

4.20
5. ประเภท
สินค้ำ /
บริกำร ตำม
พิกัด อัตรำ
ภำษี
สรรพสำมิต
6. รำยกำร
เอกสำรแนบ
กับแบบฟอร์ม

5.1

5.2
5.3
6.1

6.2

ประเภทสินค้ำ/
บริกำร ตำมพิกัด
อัตรำภำษี
สรรพสำมิต
รำยกำรสินค้ำที่
ผลิต/บริกำร
รำยละเอียดสินค้ำ
สำเนำทะเบียน
บ้ำน แผนที่ตั้งของ
โรงอุตสำหกรรม
หรือสถำนบริกำร
หลักฐำนแสดง
กรรมสิทธิ์ของ
สถำนที่ที่ขอจด

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

วันที่จะเริ่มผลิตสินค้ำของโรงงำน
5 ม.ค. 2540
อุตสำหกรรมหรือวันที่จะเริ่มให้บริกำรของ
สถำนประกอบกิจกำรบริกำร (มำตรำ 25 ได้
มีข้อกำหนดว่ำให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภำยใน
30 วัน ก่อนวันที่เริ่มผลิตสินค้ำหรือเริ่ม
บริกำร)
ในวันที่จดทะเบียนมี เงินทุนจำนวนเท่ำใด
4,500,000.00
บำท
กำลังกำรผลิตสินค้ำต่อเดือน
780,000 ลบ.
ซม./เดือน
มูลค่ำของสินค้ำที่ผลิต ได้ต่อเดือน

1,200,000 บำท

จำนวนลูกจ้ำงในโรงอุตสำหกรรม ณ วันที่ขอ 40 คน
จดทะเบียน
ระบุประเภทสินค้ำ ตำมพิกัดอัตรำภำษี
07.01 น้ำหอม หัว
สรรพสำมิต
น้ำหอม และน้ำมัน
หอม
ชื่อประเภทสินค้ำย่อยตำมพิกัดของสินค้ำที่
ผลิตในโรงอุตสำหกรรม
รำยละเอียดสินค้ำที่ผลิต
จำนวนหน้ำกระดำษ (แผ่น) ของสำเนำ
ทะเบียนบ้ำน แผนที่ตั้งของโรงอุตสำหกรรม

น้ำหอม

จำนวนหน้ำกระดำษ (แผ่น) ของหลักฐำน
แสดงกรรมสิทธิ์ของ โรงอุตสำหกรรม ที่ขอ
จดทะเบียนสรรพสำมิตหรือหนังสือยินยอม

-

น้ำหอมชนิดเสปร์ย
4

หมวดข้อมูล ลาดับ
ตามแบบ ข้อมูล

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

ชื่อข้อมูล
ทะเบียน
สรรพสำมิตหรือ
หนังสือยินยอมให้
ใช้สถำนที่
สำเนำทะเบียน
บ้ำน สำเนำบัตร
ประจำตัวประชน
และสำเนำบัตร
ประจำผู้เสียภำษี
อำกรของผู้ยื่นคำ
ขอ
สำเนำทะเบียน
บ้ำน
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม(ถ้ำ
มี)
สำเนำหนังสือ
รับรองของ
กระทรวงพำณิชย์
(ที่ออกให้ไม่เกิน 6
เดือน)
หนังสือมอบ
อำนำจและสำเนำ
บัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้รับ
มอบอำนำจ
ลงชื่อ.....ผู้
ประกอบ
อุตสำหกรรม/ผู้
ประกอบกิจกำร
สถำนบริกำร ผู้รับ

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

ให้ใช้สถำนที่

จำนวนหน้ำกระดำษ (แผ่น) ของสำเนำ
ทะเบียนบ้ำน สำเนำบัตรประจำตัวประชน
และสำเนำบัตรประจำผู้เสียภำษีอำกรของผู้
ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสำมิต

2

จำนวนหน้ำกระดำษ (แผ่น) ของสำเนำ
ทะเบียนบ้ำนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี)

1

จำนวนหน้ำกระดำษ (แผ่น) ของสำเนำ
หนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ที่ออก
ให้ไม่เกิน 6 เดือน

1

จำนวนหน้ำกระดำษ (แผ่น) ของสำเนำ
2
หนังสือมอบอำนำจและสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้รับมอบอำนำจ

ลงชื่อผู้ประกอบอุตสำหกรรม ผู้รับมอบ
อำนำจ พร้อมทั้งลำยเซ็นในวงเล็บชัดเจน

นำยปีใหม่ ยั่งยืน

หมวดข้อมูล ลาดับ
ตามแบบ ข้อมูล

7. สำหรับ
เจ้ำพนักงำน

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

มอบอำนำจ
(.........................)
วันที่
ควำมเห็นเจ้ำ
พนักงำน

วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสำมิต
บันทึกควำมเห็นเจ้ำพนักงำนหลังจำกออก
ตรวจปฏิบัติกำร

7.2

คำสั่ง

ผลกำรพิจำรณำของสรรพสำมิตพื้นที่

7.3

ใบทะเบียน
สรรพสำมิตเลขที่
ออกเมื่อวันที่
(ลงชื่อ)..........
เจ้ำพนักงำน

บันทึกเลขที่ใบทะเบียนสรรพสำมิตหลังจำก
ออกใบทะเบียนสรรพสำมิตแล้ว
วันที่ออกใบทะเบียนสรรพสำมิต
29 ธ.ค. 2540
ลงชื่อเจ้ำพนักงำนพร้อมทั้งตำแหน่งในวงเล็บ (นำยธนกิจ ศิริ
ชัดเจน
เจริญ)
เจ้ำหน้ำที่
สรรพสำมิต 3

6.8
7.1

7.4
7.5

24 ธ.ค. 2540
ตรวจสอบเอกสำร
แล้วถูกต้องเห็น
ควรอนุมัติตำม
เสนอ (นำยวิชัย
แสงสุข)
เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน
สรรพสำมิต
อนุมัติ
(นำยโยธำ วิจักร)
สรรพสำมิตจังหวัด
ระยอง
0206700XXX

