คาอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-05 แบบคาขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คาขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรม
หรือสถานบริการ
หมวดข้อมูล ลาดับ
ตามแบบ
ข้อมูล
1. สาหรับเจ้า 1.1
พนักงาน

2. สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม
3. สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

ชื่อข้อมูล
ทะเบียนรับเลขที่

1.2

วัน เดือน ปี ที่รับ

1.3

เจ้าพนักงานผู้รับ

2.1

เรียน  อธิบดีกรม
สรรพสามิต

2.2

เรียน สรรพสามิต
พื้นที่
ชื่อผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้เสีย
ภาษี
ชื่อโรงอุตสาหกรรม

3.1
3.2
3.3

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร

3.4

เลขทะเบียน
สรรพสามิต
เลขรหัสประจาบ้าน

3.5

ความหมายของข้อมูลหลัก

ตัวอย่างข้อมูล

การบันทึกเลขทะเบียนรับของ 002XXX
หน่วยงานตามลาดับการรับ
หนังสือ ซึ่งจะเริ่มลาดับที่ 1
สาหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบ
12 ก.พ. 2556
ชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทาการรับ
แบบและมีชื่อพร้อมทั้ง
ตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียน
สรรพสามิตมีโรงอุตสาหกรรม
ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อสานักงานสรรพสามิตพื้นที่
ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่
ชื่อ บุคคลหรือนิติบุคคล ของผู้
ประกอบอุตสาหกรรมที่ยื่น
แบบ
ชื่อสถานที่ผลิตสินค้า
(โรงอุตสาหกรรม)
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
ตามประกาศของ
กรมสรรพากรของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม ที่ยื่นแบบ
เลขทะเบียนสรรพสามิต 10
หลัก ของโรงอุตสาหกรรม
เลขรหัสประจาบ้านใน
ทะเบียนบ้านที่สถานที่ผลิต
สินค้าตั้งอยู่

นางสวัสดี มีเฮง
(นักวิชาการสรรพสามิต
ชานาญการ)
□ สรรพสามิตพื้นที่
ระยอง
บริษัท
โอโซน (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท
โอโซน (ประเทศไทย)
จากัด
0105548042XXX

2540042XXX
-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล
3.6

ชื่อข้อมูล

ความหมายของข้อมูลหลัก

ตัวอย่างข้อมูล

3.7

ที่อยู่/ที่ตั้งสานักงาน
เลขที่
ชื่ออาคาร

บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านที่
สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่
ชื่ออาคารในทะเบียนบ้านที่
สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่
ห้องเลขที่ในทะเบียนบ้านที่
สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่
ชั้นที่ในทะเบียนบ้านที่สถานที่
ผลิตสินค้าตั้งอยู่
หมู่ที่ในทะเบียนบ้านที่สถานที่
ผลิตสินค้าตั้งอยู่
ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียน
บ้านที่สถานที่ผลิตสินค้า
บริการตั้งอยู่
ชื่อถนนในทะเบียนบ้านที่
สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่
ชื่อตาบลหรือแขวงในทะเบียน
บ้านที่สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่
ชื่ออาเภอหรือเขตในทะเบียน
บ้านที่สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้านที่
สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่
เลขรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ใน
ทะเบียนบ้านที่สถานที่ผลิต
สินค้าตั้งอยู่
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ของสถานที่ผลิตสินค้า
อีเมล์ที่ติดต่อได้ของสถานที่
ผลิตสินค้า

111/1

3.8

ห้องเลขที่

3.9

ชั้นที่

3.10

หมู่ที่

3.11

ตรอก/ซอย

3.12

ถนน

3.13

ตาบล/แขวง

3.14

อาเภอ/เขต

3.15

จังหวัด

3.16

รหัสไปรษณีย์

3.17

โทรศัพท์

3.18

E-mail address

3.19

 ขอรับใบแทน

ความประสงค์ในการยื่นแบบ

-

3.20

ทะเบียนสรรพสามิต
 ใบทะเบียน

ในกรณีที่ใบทะเบียน

-

4
ปลวกแดง
ปลวกแดง
ระยอง
21140
038-027-XXX
-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล
สรรพสามิตชารุดใน
สาระสาคัญ

3.21

 ใบทะเบียน
สรรพสามิตสูญหาย

3.22

 ขอย้ายโรง

อุตสาหกรรม/สถาน
บริการ : ที่อยู่/ที่ตั้ง
สานักงานเลขที่

3.23

ชื่ออาคาร

3.24

ห้องเลขที่

ความหมายของข้อมูลหลัก

ตัวอย่างข้อมูล

สรรพสามิตชารุดใน
สาระสาคัญสูญหายให้ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมยื่นคา
ขอรับใบแทนใบทะเบียน
สรรพสามิตต่ออธิบดีหรือ
สรรพสามิตพื้นที่ ณ สถานที่ที่
ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้
เดิมภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ทราบถึงการชารุดใน
สาระสาคัญ
ในกรณีที่ใบทะเบียน
สรรพสามิตสูญหายให้ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมยื่นคา
ขอรับใบแทนใบทะเบียน
สรรพสามิตต่ออธิบดีหรือ
สรรพสามิตพื้นที่ ณ สถานที่ที่
ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้
เดิมภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ทราบถึงการสูญหาย
ความประสงค์ในการยื่นแบบ เมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ประสงค์จะย้ายโรง
อุตสาหกรรม ณ สถานที่ที่ได้
จดทะเบียนสรรพสามิตไว้เดิม
ก่อนวันย้ายไม่น้อยกว่าสิบห้า
วัน
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้าน
สถานที่ขอย้ายสินค้าตั้งอยู่
ชื่ออาคารในทะเบียนบ้าน
สถานที่ขอย้ายสินค้าตั้งอยู่
ห้องเลขที่ในทะเบียนบ้าน

-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

3.25

ชั้นที่

3.26

หมู่ที่

3.27

ตรอก/ซอย

3.28

ถนน

3.29

ตาบล/แขวง

3.30

อาเภอ/เขต

3.31

จังหวัด

3.32

รหัสไปรษณีย์

3.33

โทรศัพท์

3.34

E-mail address

3.35
3.36
3.37
3.38

ในวันที่ เดือน พ.ศ.
เดือน
พ.ศ.
 ขอเลิกกิจการ :
ในวันที่
เดือน
ปี

3.39
3.40

ความหมายของข้อมูลหลัก
สถานที่ขอย้ายสินค้าตั้งอยู่
ชั้นที่ในทะเบียนบ้านที่สถานที่
ขอย้ายสินค้าตั้งอยู่
หมู่ที่ในทะเบียนบ้านที่สถานที่
ขอย้ายสินค้าตั้งอยู่
ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียน
บ้านที่สถานที่ขอย้ายสินค้า
ตั้งอยู่
ชื่อถนนในทะเบียนบ้านที่
สถานที่ขอย้ายสินค้าตั้งอยู่
ชื่อตาบลหรือแขวงในทะเบียน
บ้านที่สถานที่ขอย้ายสินค้า
ตั้งอยู่
ชื่ออาเภอหรือเขตในทะเบียน
บ้านที่สถานที่ขอย้ายสินค้า
ตั้งอยู่
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้านที่
สถานที่ขอย้ายสินค้าตั้งอยู่
เลขรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ใน
ทะเบียนบ้านที่สถานที่ขอย้าย
สินค้าตั้งอยู่
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ของสถานที่ขอย้ายสินค้า
อีเมล์ที่ติดต่อได้ของสถานที่ขอ
ย้ายสินค้า
วัน เดือน ปี ในการขอย้ายโรง
อุตสาหกรรม
ความประสงค์ในการยื่นแบบ
กรอก วัน เดือน ปี ในการขอ
เลิกกิจการ

ตัวอย่างข้อมูล
□ ขอเลิกกิจการ
28 ก.พ. 2556

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล
3.41

ชื่อข้อมูล
 ขอโอนกิจการให้แก่

3.42

เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร

3.43

 บุคคลธรรมดา

3.44

:
บัตรประชาชนเลขที่
วัน/เดือน/ปีเกิด

3.45

ออกให้ ณ ที่ว่าการ
อาเภอ/เขต

3.46

เลขนิติบุคคล

3.47

เมื่อวันที่

3.48

เลขรหัสประจาบ้าน

3.49
3.50

ที่อยู่/ที่ตั้งสานักงาน
เลขที่
ชื่ออาคาร

3.51

ห้องเลขที่

3.52

ชั้นที่

:
เลขทะเบียนนิติบุคคล
ที่

ความหมายของข้อมูลหลัก
ความประสงค์ในการยื่นแบบ
กรอกชื่อผู้รับโอนกิจการ
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
ตามประกาศของ
กรมสรรพากรของผู้รับโอน
กิจการ
เลขประจาตัวประชาชน 13
หลักของผู้รับโอนกิจการ
วัน เดือน ปี เกิดตามบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้รับ
โอนกิจการ
ชื่ออาเภอหรือเขตที่ออกบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้รับ
โอนกิจการ
เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ของผู้รับ
โอนกิจการ
วันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ทาการออก
เลขทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับ
โอนกิจการ
เลขรหัสประจาบ้านใน
ทะเบียนบ้านของผู้รับโอน
กิจการ
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านของ
ผู้รับโอนกิจการ
ชื่ออาคารในทะเบียนบ้านของ
ผู้รับโอนกิจการ
ห้องเลขที่ในทะเบียนบ้านของ
ผู้รับโอนกิจการ
ชั้นที่ของอาคารในทะเบียน

ตัวอย่างข้อมูล
-

-

-

-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

3.53

หมู่ที่

3.54

ตรอก/ซอย

3.55

ถนน

3.56

ตาบล/แขวง

3.57

อาเภอ/เขต

3.58

จังหวัด

3.59

รหัสไปรษณีย์

3.60

โทรศัพท์

3.61

E-mail address

3.62
3.63
3.64
3.65

ในวันที่
เดือน
ปี
ภาษีสรรพสามิตค้าง
ชาระตามบัญชีแนบ
สินค้าที่ชาระแล้วต่ยัง
ไม่ได้นาออกจากโรง
อุตสาหกรรมตามบัญชี
แนบ
สินค้าที่ยังไม่ได้ชาระ
ภาษีตามบัญชีแนบ
สินค้าที่อยู่ใน
คลังสินค้าทัณฑ์บน

3.66

3.67
3.68

ความหมายของข้อมูลหลัก
บ้านของผู้รับโอนกิจการ
หมู่ที่ในทะเบียนบ้านของผู้รับ
โอนกิจการ
ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียน
บ้านของผู้รับโอนกิจการ
ชื่อถนนในทะเบียนบ้านของ
ผู้รับโอนกิจการ
ชื่อตาบลหรือแขวงในทะเบียน
บ้านของผู้รับโอนกิจการ
ชื่ออาเภอหรือเขตในทะเบียน
บ้านของผู้รับโอนกิจการ
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้านของ
ผู้รับโอนกิจการ
เลขรหัสไปรษณีย์ของผู้รับโอน
กิจการ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ของผู้รับโอนกิจการ
อีเมล์สาหรับติดต่อของผู้รับ
โอนกิจการ
วัน เดือน ปี ที่โอนกิจการ

ตัวอย่างข้อมูล
-

ภาษีสรรพสามิตค้างชาระตาม บัญชีแนบ จานวน....บาท
สินค้าที่ชาระแล้วต่ยังไม่ได้นา ออกจากโรงอุตสาหกรรมตาม
บัญชีแนบ จานวน.....บาท
สินค้าที่ยังไม่ได้ชาระภาษีตาม บัญชีแนบ จานวน....บาท
สินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์ บนตามบัญชีแนบ จานวน....

หมวดข้อมูล
ตามแบบ
4. รายการ
เอกสารแนบ
กับแบบ

ลาดับ
ข้อมูล
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6
4.7

ชื่อข้อมูล
ตามบัญชีแนบ
ใบทะเบียนสรรพสามิต
ที่ชารุดหรือหลักฐาน
การแจ้งความที่
เจ้าหน้าที่ตารวจออก
ให้ (กรณีขอรับใบ
แทน)
หนังสือมอบอานาจ
และสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
ผู้รับมอบอานาจ
สาเนาหนังสือรับรอง
ของกระทรวงพาณิชย์
(ที่ออกให้ไม่เกิน 6
เดือน)
บัญชีรายละเอียด
วัตถุดิบ สินค้าระหว่าง
ผลิต สินค้าสาเร็จรูป
และบัญชีรายการค้าง
ชาระภาษี (กรณีย้าย
หรือโอนหรือเลิก
กิจการ)
สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้รับโอน
ลงชื่อ
วันที่

ความหมายของข้อมูลหลัก

ตัวอย่างข้อมูล

บาท
จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
1
ใบทะเบียนสรรพสามิตที่ชารุด
หรือหลักฐานการแจ้งความที่
เจ้าหน้าที่ตารวจออกให้ (กรณี
ขอรับใบแทน)
จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
ของหนังสือสาเนาบัตร
ประชาชนผู้รับมอบอานาจ

-

จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
4
ของสาเนาหนังสือรับรองของ
กระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่
เกิน 6 เดือน
จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
บัญชีรายละเอียดวัตถุดิบ
สินค้าระหว่างผลิต สินค้า
สาเร็จรูปและบัญชีรายการค้าง
ชาระภาษี (กรณีย้ายหรือโอน
หรือเลิกกิจการ)
จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้รับโอนกิจการ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
วันที่ยื่นคาขอรับใบแทนใบ
ทะเบียนสรรพสามิต

นายปีใหม่ ยั่งยืน
12 ก.พ. 2556

