คาอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-04 คาขอจดทะเบียนสรรพสามิต
หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ตามแบบ
ข้อมูล
1. สาหรับเจ้า 1.1
ทะเบียนรับเลขที่
พนักงาน
1.2

วัน/เดือน/ปี ที่รับ

1.3

เจ้าพนักงานผู้รับ

2. สาหรับผู้ 2.1
ประกอบ
อุตสาหกรรม
2.2
3. สาหรับผู้ 3.1
ประกอบ
อุตสาหกรรม
3.2

3.3

3.4

เรียน  อธิบดีกรม
สรรพสามิต

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

การบันทึกเลขทะเบียนรับของ 000386
หน่วยงานตามลาดับการรับ
หนังสือ ซึ่งจะเริ่มลาดับที่ 1
สาหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบ
29 ม.ค. 2535
ชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทาการรับ นางสวัสดี มีเฮง
แบบและมีชื่อพร้อมทั้ง
(นักวิชาการสรรพสามิต
ตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
ชานาญการ)
ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียน
สรรพสามิตมีโรงอุตสาหกรรม
ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

(ปัจจุบันข้อมูลนี้ไม่ใช้แล้ว)
เรียน  สรรพสามิต
ชื่อสานักงานสรรพสามิตพื้นที่
พื้นที่
ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่
ชื่อผู้ประกอบการ
ชื่อ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง
อุตสาหกรรม/
เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการกิจการ ที่ยื่นขอจดทะเบียน
สถานบริการ
สรรพสามิต
เลขประจาตัวผูเสียภาษี เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
อากร
ตามประกาศของ
กรมสรรพากรของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม ที่ยื่นขอจด
ทะเบียนสรรพสามิต
 บุคคลธรรมดา :
เลขประจาตัวประชาชน 13
บัตรประจาตัว
หลักของบุคคลธรรมดาที่เป็น
ประชาชนเลขที่
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ที่ยื่น
ขอจดทะเบียนสรรพสามิต
วัน/เดือน/ปีเกิด
วัน เดือน ปี เกิดตามบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้

□ สรรพสามิตพื้นที่
ระยอง
บริษัท โอโซน (ประเทศ
ไทย) จากัด
301189XXX

1102200055505

2 ธ.ค. 2529

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

3.5

ออกให้ ณ ที่ว่าการ
อาเภอ/เขต

3.6

 นิติบุคคล

3.7

เมื่อวันที่

3.8

เลขรหัสประจาบ้าน

3.9
3.10

ที่อยู่/ที่ตั้งสานักงาน
เลขที่
ชื่ออาคาร

3.11

ห้องเลขที่

3.12

ชั้นที่

3.13

หมู่ที่

3.14

ตรอก/ซอย

3.15

ถนน

: เลข
ทะเบียนนิติบุคคลที่

ความหมาย
ประกอบอุตสาหกรรม ที่ยื่น
ขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ชื่ออาเภอหรือเขตที่ออกบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม
เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ออก
ให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม
วันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ทาการออก
เลขทะเบียนนิติบุคคลของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม
เลขรหัสประจาบ้าน 11 หลัก
ในทะเบียนบ้าน ที่ออกให้โดย
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านของ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ชื่ออาคารในทะเบียนบ้านของ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ห้องเลขที่ในทะเบียนบ้านของ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ชั้นที่ของอาคารในทะเบียน
บ้านของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
หมู่ทใี่ นทะเบียนบ้านของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม
ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียน
บ้านของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
ชื่อถนนในทะเบียนบ้านของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม

ตัวอย่างข้อมูล

ตลิ่งชัน
(/) 21XX/25XX

2 ธ.ค. 2540

2557016776

129
2
พระราม 9

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

4. สถานที่
ผลิตสินค้า

ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ข้อมูล
3.16
ตาบล/แขวง
3.17

อาเภอ/เขต

3.18

จังหวัด

3.19

รหัสไปรษณีย์

3.20

โทรศัพท์

3.21

E-mail address

4.1

ชื่อ

4.2

เลขรหัสประจาบ้าน

4.3
4.4

ที่อยู่/ที่ตั้งสานักงาน
เลขที่
ชื่ออาคาร

4.5

ห้องเลขที่

4.6

ชั้นที่

4.7

หมู่ที่

4.8

ตรอก/ซอย

ความหมาย
ชื่อตาบลหรือแขวงในทะเบียน
บ้านของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
ชื่ออาเภอหรือเขตในทะเบียน
บ้านของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้านของ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
เลขรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ใน
ทะเบียนบ้านของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
อีเมล์ที่ติดต่อได้ของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม
ชื่อสถานที่ผลิตสินค้า (โรง
อุตสาหกรรม)
เลขรหัสประจาบ้านใน
ทะเบียนบ้านที่สถานที่ผลิต
สินค้าตั้งอยู่
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านที่
สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่
ชื่ออาคารในทะเบียนบ้านที่
สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่
ห้องเลขที่ในทะเบียนบ้านที่
สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่
ชั้นที่ในทะเบียนบ้านที่สถานที่
ผลิตสินค้าตั้งอยู่
หมู่ที่ในทะเบียนบ้านที่สถานที่
ผลิตสินค้าตั้งอยู่
ชื่อตรอก/ซอยในทะเบียน
บ้านที่สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่

ตัวอย่างข้อมูล
ห้วยขวาง
ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ
10320
บริษัท โอโซน (ประเทศ
ไทย) จากัด
111/1
4
-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ข้อมูล
4.9
ถนน
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16

4.17
4.18
4.19
4.20
5. ประเภท
สินค้า /

5.1

ความหมาย

ชื่อถนนในทะเบียนบ้านที่
สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่
ตาบล/แขวง
ชื่อตาบล/แขวงในทะเบียน
บ้านที่สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่
อาเภอ/เขต
ชื่ออาเภอ/เขตในทะเบียน
บ้านที่สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่
จังหวัด
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้านที่
สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่
รหัสไปรษณีย์
เลขรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ใน
ทะเบียนบ้านของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
โทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
E-mail Address
อีเมล์ที่ติดต่อได้ของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม
วันที่เริ่มผลิตสินค้า/
วันที่จะเริ่มผลิตสินค้าของ
บริการ/ก.ม. ใช้บังคับ โรงงานอุตสาหกรรมหรือวันที่
จะเริ่มให้บริการของสถาน
ประกอบกิจการบริการ
(มาตรา 25 ได้มีข้อกาหนดว่า
ให้ยื่นคาขอจดทะเบียนภายใน
30 วัน ก่อนวันที่เริ่มผลิต
สินค้าหรือเริ่มบริการ)
(1) เงินทุน
ในวันที่จดทะเบียนมีเงินทุน
จานวนเท่าใด
(2) กาลังการผลิต/
กาลังการผลิตสินค้าแบตเตอรี่
บริการ/ต่อเดือน
ต่อเดือน
(3) คิดเป็นมูลค่าสินค้า/ มูลค่าของสินค้าแบตเตอรี่ที่
บริการ/ทั้งสิ้น
ผลิตได้ต่อเดือน
(4) ลูกจ้าง
จานวนลูกจ้างในสถานที่ผลิต
สินค้า ณ วันที่ขอจดทะเบียน
ประเภทสินค้า/บริการ ระบุประเภทสินค้า ตามพิกัด
ตามพิกัดอัตราภาษี
อัตราภาษีสรรพสามิต

ตัวอย่างข้อมูล
ปลวกแดง
ปลวกแดง
ระยอง
21140
038-955-040
5 ม.ค. 2540

70,000,000.00 บาท
500 ก.ก./ปี
1,650,000,00 บาท
265-500 คน
08.90 (5) สารทาลายชั้น
บรรยากาศโอโซน

หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ตามแบบ
ข้อมูล
บริการ ตาม
สรรพสามิต
พิกัดอัตรา
5.2
รายการสินค้าที่ผลิต/
ภาษี
บริการ
สรรพสามิต
5.3
6. รายการ
เอกสารแนบ
กับแบบ

6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

ความหมาย

ชื่อประเภทสินค้าย่อยตาม
พิกัดของสินค้าที่ผลิตในโรง
อุตสาหกรรม
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดรุ่นของแบตเตอรี่
ที่ต้องการผลิต
สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
แผนที่ตั้งของโรง
ของสาเนาทะเบียนบ้าน แผน
อุตสาหกรรมหรือสถาน ที่ตั้งของสถานที่ผลิตสินค้า
บริการ
หลักฐานแสดง
จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
กรรมสิทธิ์ของสถานที่ที่ ของหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์
ขอจดทะเบียน
ของ สถานที่ผลิตสินค้า ที่ขอ
สรรพสามิตหรือหนังสือ จดทะเบียนสรรพสามิตหรือ
ยินยอมให้ใช้สถานที่
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
สาเนาบัตรประจาตัว
ของสาเนาทะเบียนบ้าน
ประชน และสาเนาบัตร สาเนาบัตรประจาตัวประชน
ประจาผู้เสียภาษีอากร และสาเนาบัตรประจาผู้เสีย
ของผู้ยื่นคาขอ
ภาษีอากรของผู้ยื่นคาขอจด
ทะเบียนสรรพสามิต
สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี)
ของสาเนาทะเบียนบ้าน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
สาเนาหนังสือรับรอง
จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
ของกระทรวงพาณิชย์ ของสาเนาหนังสือรับรองของ
(ที่ออกให้ไม่เกิน 6
กระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่
เดือน)
เกิน 6 เดือน
หนังสือมอบอานาจและ จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
สาเนาบัตรประจาตัว
ของสาเนาหนังสือมอบอานาจ
ประชาชนของผู้รับมอบ และสาเนาบัตรประจาตัว
อานาจ
ประชาชนของผู้รับมอบ

ตัวอย่างข้อมูล

สารทาลายชั้นบรรยากาศ
โอโซน
4

-

2

1
1

2

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล
6.7

6.8
7. สาหรับเจ้า 7.1
พนักงาน

7.2
7.3
7.4
7.5

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

อานาจ
ลงชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม นายปีใหม่ ยั่งยืน
ผู้รับมอบอานาจ พร้อมทั้ง
ลายเซ็นในวงเล็บชัดเจน

ลงชื่อ.....ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้
ประกอบกิจการสถาน
บริการ ผู้รับมอบอานาจ
(.........................)
วันที่
วันที่ยื่นคาขอจดทะเบียน
24 ธ.ค. 2540
สรรพสามิต
ความเห็นเจ้าพนักงาน บันทึกความเห็นเจ้าพนักงาน ตรวจสอบเอกสารแล้ว
หลังจากออกตรวจปฏิบัติการ ถูกต้องเห็นควรอนุมัติตาม
เสนอ (นายวิชัย แสงสุข)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
สรรพสามิต
คาสั่ง
ผลการพิจารณาของ
อนุมัติ
สรรพสามิตพื้นที่
(นายโยธา วิจักร)
สรรพสามิตจังหวัดระยอง
ใบทะเบียนสรรพสามิต บันทึกเลขที่ใบทะเบียน
0206700XXX
เลขที่
สรรพสามิตหลังจากออกใบ
ทะเบียนสรรพสามิตแล้ว
ออกเมื่อวันที่
วันที่ออกใบทะเบียน
29 ธ.ค. 2540
สรรพสามิต
(ลงชื่อ)..........
ลงชื่อเจ้าพนักงานพร้อมทั้ง (นายธนกิจ ศิริเจริญ)
เจ้าพนักงาน
ตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
เจ้าหน้าที่สรรพสามิต 3

