คำอธิบำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-05 คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสำมิต คำขอย้ำยหรือเลิกหรือโอนกิจกำรโรงอุตสำหกรรมหรือสถำนบริกำร
หมวดข้อมูลตำมแบบ
1. สำหรับ เจ้ำพนักงำน

2. สำหรับ ผู้ประกอบ
อุตสำหกรรม

ลำดับ
ชื่อข้อมูล
ข้อมูล
1.1
ทะเบียนรับเลขที่

1.2

วัน เดือน ปี ที่รับ

1.3

เจ้ำพนักงำนผู้รับ

2.1
2.2

3. สำหรับผู้ ประกอบ
อุตสำหกรรม

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

กำรบันทึกเลขทะเบียนรับของหน่วยงำน 002XXX
ตำมลำดับกำรรับหนังสือ ซึ่งจะเริ่ม
ลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุก
ปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบ
12 ก.พ. 2556

ชื่อเจ้ำพนักงำนที่ได้ทำกำรรับแบบและมี นำงสวัสดี มีเฮง
ชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
(นักวิชำกำร
สรรพสำมิตชำนำญ
กำร)
ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสำมิตมีโรง เรียน □ อธิบดี
อุตสำหกรรม ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหำนคร
กรมสรรพสำมิต
ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสำมิตมีโรง □ สรรพสำมิตพื้นที่
เรียน □
สรรพสำมิตพื้นที่ อุตสำหกรรม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น
ระยอง
ชื่อผู้ประกอบ
ชื่อ บุคคลหรือนิติบุคคล ของผู้ประกอบ บริษัท พรม (ประเทศ
อุตสำหกรรม/ผู้เสีย อุตสำหกรรมที่ยื่นแบบ
ไทย) จำกัด
ภำษี
ชื่อโรง
ชื่อโรงอุตสำหกรรม
บริษัท พรม (ประเทศ
อุตสำหกรรม
ไทย) จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสีย เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกรตำม
0105548042XXX
ภำษีอำกร
ประกำศของกรมสรรพำกรของผู้
ประกอบอุตสำหกรรม ที่ยื่นแบบ
เลขทะเบียน
เลขทะเบียนสรรพสำมิต 10 หลัก ของ สรรพสำมิต
โรงอุตสำหกรรม
เลขรหัสประจำ
หมำยเลขรหัสประจำบ้ำนของโรง
บ้ำน
อุตสำหกรรม
ที่อยู่/ที่ตั้ง
บ้ำนเลขที่ของโรงอุตสำหกรรม
111/1
สำนักงำนเลขที่
ชื่ออำคำร
ชื่ออำคำรของโรงอุตสำหกรรม
ห้องเลขที่
ห้องเลขที่ของโรงอุตสำหกรรม
ชั้นที่
ชั้นที่ของโรงอุตสำหกรรม
หมู่ที่
หมู่ที่ของโรงอุตสำหกรรม
4
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยที่โรงอุตสำหกรรม
บริกำรตั้งอยู่

หมวดข้อมูลตำมแบบ

ลำดับ
ข้อมูล
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

3.17

โทรศัพท์

3.18

E-mail address

3.19

□ ขอรับใบแทน
ทะเบียน
สรรพสำมิต
□ ใบทะเบียน
สรรพสำมิตชำรุด
ในสำระสำคัญ

3.20

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย
ชื่อถนนของโรงอุตสำหกรรม
ชื่อตำบลหรือแขวงของโรงอุตสำหกรรม
ชื่ออำเภอหรือเขตของโรงอุตสำหกรรม
ชื่อจังหวัดของโรงอุตสำหกรรม
หมำยเลขรหัสไปรษณีย์ของโรง
อุตสำหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของโรง
อุตสำหกรรม
อีเมล์ที่ติดต่อได้ของโรงอุตสำหกรรม

ปลวกแดง
ปลวกแดง
ระยอง
21140

ควำมประสงค์ในกำรยื่นแบบ

-

□ ใบทะเบียน
สรรพสำมิตสูญ
หำย

3.22

□ ขอย้ำยโรง
อุตสำหกรรม/
สถำนบริกำร : ที่ เมื่อผู้ประกอบอุตสำหกรรมประสงค์จะ
อยู่/ที่ตั้งสำนักงำน ย้ำยโรงอุตสำหกรรม ณ สถำนที่ที่ได้จด
ทะเบียนสรรพสำมิตไว้เดิมก่อนวันย้ำย
เลขที่
ไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวัน
ชื่ออำคำร

038-027-XXX
-

ในกรณีที่ใบทะเบียนสรรพสำมิตชำรุดใน สำระสำคัญสูญหำยให้ผู้ประกอบ
อุตสำหกรรมยื่นคำขอรับใบแทนใบ
ทะเบียนสรรพสำมิตต่ออธิบดีหรือ
สรรพสำมิตพื้นที่ ณ สถำนที่ที่ได้จด
ทะเบียนสรรพสำมิตไว้เดิมภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่ทรำบถึงกำรชำรุด
ในสำระสำคัญ
ในกรณีที่ใบทะเบียนสรรพสำมิตสูญหำย ให้ผู้ประกอบอุตสำหกรรมยื่นคำขอรับ
ใบแทนใบทะเบียนสรรพสำมิตต่ออธิบดี
หรือสรรพสำมิตพื้นที่ ณ สถำนที่ที่ได้จด
ทะเบียนสรรพสำมิตไว้เดิมภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่ทรำบถึงกำรสูญ
หำย
ควำมประสงค์ในกำรยื่นแบบ
-

3.21

3.23

ตัวอย่ำงข้อมูล

บ้ำนเลขที่ของสถำนที่ขอย้ำยสินค้ำ
ชื่ออำคำรของสถำนที่ขอย้ำยสินค้ำ

-

หมวดข้อมูลตำมแบบ

ลำดับ
ข้อมูล
3.24
3.25
3.26
3.27

ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย

3.28
3.29

ถนน
ตำบล/แขวง

3.30

อำเภอ/เขต

3.31
3.32

จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

3.33

โทรศัพท์

3.34

E-mail address

3.35
3.36
3.37
3.38

ในวันที่ เดือน
พ.ศ.

3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย
ห้องเลขที่ของสถำนที่ขอย้ำยสินค้ำ
ชั้นที่ที่ของสถำนที่ขอย้ำยสินค้ำ
หมู่ที่ที่ของสถำนที่ขอย้ำยสินค้ำ
ชื่อตรอกหรือซอยที่ของสถำนที่ขอย้ำย
สินค้ำ
ชื่อถนนที่ของสถำนที่ขอย้ำยสินค้ำ
ชื่อตำบลหรือแขวงที่ของสถำนที่ขอย้ำย
สินค้ำ
ชื่ออำเภอหรือเขตที่ของสถำนที่ขอย้ำย
สินค้ำ
ชื่อจังหวัดที่ของสถำนที่ขอย้ำยสินค้ำ
เลขรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ที่ของสถำนที่
ขอย้ำยสินค้ำ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของสถำนที่ขอ
ย้ำยสินค้ำ
อีเมล์ที่ติดต่อได้ของสถำนที่ขอย้ำย
สินค้ำ
วัน เดือน ปี ในกำรขอย้ำยโรง
อุตสำหกรรม

□ ขอเลิกกิจกำร : ควำมประสงค์ในกำรยื่นแบบ
ในวันที่
กรอก วัน เดือน ปี ในกำรขอเลิก
เดือน
กิจกำร
ปี
□ ขอโอนกิจกำร ควำมประสงค์ในกำรยื่นแบบ
ให้แก่
กรอกชื่อผู้รับโอนกิจกำร
เลขประจำตัวผู้เสีย เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกรตำม
ภำษีอำกร
ประกำศของกรมสรรพำกรของผู้รับโอน
กิจกำร
□ บุคคลธรรมดำ : เลขประจำตัวประชำชน 13 หลักของ
ผู้รับโอนกิจกำร
บัตรประชำชน
เลขที่
วัน/เดือน/ปีเกิด
วัน เดือน ปี เกิดตำมบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้รับโอนกิจกำร
ออกให้ ณ ที่ว่ำกำร ชื่ออำเภอหรือเขตที่ออกบัตรประจำตัว

ตัวอย่ำงข้อมูล
□ ขอเลิกกิจกำร
28 ก.พ. 2556
-

หมวดข้อมูลตำมแบบ

ลำดับ
ข้อมูล
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
3.60
3.61
3.62
3.63
3.64
3.65
3.66

3.67

ชื่อข้อมูล
อำเภอ/เขต
□ เลขนิติบุคคล :
เลขทะเบียนนิติ
บุคคลที่
เมื่อวันที่
เลขรหัสประจำ
บ้ำน
ที่อยู่/ที่ตั้ง
สำนักงำนเลขที่
ชื่ออำคำร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
E-mail address
ในวันที่
เดือน
ปี
ภำษีสรรพสำมิต
ค้ำงชำระตำมบัญชี
แนบ
สินค้ำที่ชำระแล้วต่
ยังไม่ได้นำออกจำก
โรงอุตสำหกรรม
ตำมบัญชีแนบ
สินค้ำที่ยังไม่ได้
ชำระภำษีตำม

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

ประชำชนของผู้รับโอนกิจกำร
เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้โดยกรม พัฒนำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิชย์
ของผู้รับโอนกิจกำร
วันที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง พำณิชย์ทำกำรออกเลขทะเบียนนิติ
บุคคลของผู้รับโอนกิจกำร
เลขรหัสประจำบ้ำนของผู้รับโอนกิจกำร บ้ำนเลขที่ของผู้รับโอนกิจกำร

-

ชื่ออำคำรของผู้รับโอนกิจกำร
ห้องเลขที่ของผู้รับโอนกิจกำร
ชั้นที่ของอำคำรของผู้รับโอนกิจกำร
หมู่ที่ของผู้รับโอนกิจกำร
ชื่อตรอกหรือซอยของผู้รับโอนกิจกำร
ชื่อถนนของผู้รับโอนกิจกำร
ชื่อตำบลหรือแขวงของผู้รับโอนกิจกำร
ชื่ออำเภอหรือเขตของผู้รับโอนกิจกำร
ชื่อจังหวัดของผู้รับโอนกิจกำร
เลขรหัสไปรษณีย์ของผู้รับโอนกิจกำร
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้รับโอน
กิจกำร
อีเมล์สำหรับติดต่อของผู้รับโอนกิจกำร
วัน เดือน ปี ที่โอนกิจกำร

-

ภำษีสรรพสำมิตค้ำงชำระตำมบัญชีแนบ จำนวน....บำท
มูลค่ำสินค้ำที่ชำระแล้วต่ยังไม่ได้นำออก จำกโรงอุตสำหกรรมตำมบัญชีแนบ
จำนวน.....บำท
มูลค่ำสินค้ำที่ยังไม่ได้ชำระภำษีตำม
บัญชีแนบ จำนวน....บำท

-

หมวดข้อมูลตำมแบบ

ลำดับ
ข้อมูล
3.68

4. รำยกำร เอกสำรแนบกับ
แบบ ฟอร์ม

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6
4.7

ชื่อข้อมูล
บัญชีแนบ
สินค้ำที่อยู่ใน
คลังสินค้ำทัณฑ์บน
ตำมบัญชีแนบ
ใบทะเบียน
สรรพสำมิตที่ชำรุด
หรือหลักฐำนกำร
แจ้งควำมที่
เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
ออกให้ (กรณี
ขอรับใบแทน)
หนังสือมอบอำนำจ
และสำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนผู้รับมอบ
อำนำจ
สำเนำหนังสือ
รับรองของ
กระทรวงพำณิชย์
(ที่ออกให้ไม่เกิน 6
เดือน)
บัญชีรำยละเอียด
วัตถุดิบ สินค้ำ
ระหว่ำงผลิต สินค้ำ
สำเร็จรูปและบัญชี
รำยกำรค้ำงชำระ
ภำษี (กรณีย้ำย
หรือโอนหรือเลิก
กิจกำร)
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนผู้รับโอน
ลงชื่อ
วันที่

ควำมหมำย
มูลค่ำสินค้ำที่อยู่ในคลังสินค้ำทัณฑ์บน
ตำมบัญชีแนบ จำนวน....บำท

ตัวอย่ำงข้อมูล
-

จำนวนหน้ำกระดำษ (แผ่น) ใบทะเบียน 1
สรรพสำมิตที่ชำรุดหรือหลักฐำนกำรแจ้ง
ควำมที่เจ้ำหน้ำที่ตำรวจออกให้ (กรณี
ขอรับใบแทน)

จำนวนหน้ำกระดำษ (แผ่น) ของหนังสือ สำเนำบัตรประชำชนผู้รับมอบอำนำจ

จำนวนหน้ำกระดำษ (แผ่น) ของสำเนำ
หนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ที่
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

4

จำนวนหน้ำกระดำษ (แผ่น) บัญชี
รำยละเอียดวัตถุดิบ สินค้ำระหว่ำงผลิต
สินค้ำสำเร็จรูปและบัญชีรำยกำรค้ำง
ชำระภำษี (กรณีย้ำยหรือโอนหรือเลิก
กิจกำร)

-

จำนวนหน้ำกระดำษ (แผ่น) สำเนำบัตร ประจำตัวประชำชนผู้รับโอนกิจกำร
ชื่อผู้ประกอบอุตสำหกรรม
วันที่ยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียน
สรรพสำมิต

นำยปีใหม่ ยั่งยืน
12 ก.พ. 2556

