คำอธิ บำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 03-10 แบบคำขอชำระภำษี ภำยในวันที่ 15 ของเดือนถัดจำก
เดือนที่นำสิ นค้ำออกจำกโรงอุตสำหกรรมหรือคลังสิ นค้ำทัณฑ์บน
หมวดข้อมูล
ตามแบบ
สาหรับ
เจ้าหน้าที่

ชื่อข้อมูล
เลขทีร่ บั

วันทีร่ บั
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั

สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

เรียน สรรพสามิต
พืน้ ที่
ชื่อ

เลขทะเบียน
สรรพสามิต

เลขรหัสประจาบ้าน

ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
เลขที่
ชื่ออาคาร

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

การบันทึกเลขทะเบียนรับ
ของหน่วยงานตามลาดับการ
รับหนังสือ ซึง่ เริม่ ลาดับที่ 1
สาหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ทีไ่ ด้รบั
แบบฟอร์ม
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ทีไ่ ด้ทา
การรับแบบฟอร์ม และมีช่อื
พร้อมทัง้ ตาแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน
ระบุช่อื พืน้ ทีส่ รรพสามิต

4297

ชื่อผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม
หรือผูเ้ สียภาษี

บริษทั เครื่องแก้ว
(ประเทศไทย)
จากัด
0115554005429

20 พ.ค. 2562
นางสวัสดี มีเฮง
(นักวิชาการ
สรรพสามิต)
ชลบุรี 2

เลขทะเบียนสรรพสามิต 10
หลักทีก่ รมสรรพสามิตออกให้
หลังจากยื่นขอจดทะเบียน
สรรพสามิต
เลขรหัสประจาบ้านใน
1234-56789-0
ทะเบียนบ้านของผูป้ ระกอบ
อุตสาหกรรม
เลขทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ของที่ 999
อยู่ผปู้ ระกอบอุตสาหกรรม
ชื่ออาคารของทีอ่ ยู่ผปู้ ระกอบ อุตสาหกรรม

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ห้องเลขที่
ชัน้ ที่
หมู่ท่ี
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
Email

ข้อมูลโรง
อุตสาหกรรม

ชื่อ

เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่

ความหมาย
ห้องเลขทีข่ องทีอ่ ยู่ผปู้ ระกอบ
อุตสาหกรรม
ชัน้ ทีข่ องทีอ่ ยู่ผปู้ ระกอบ
อุตสาหกรรม
หมู่ทข่ี องทีอ่ ยู่ผปู้ ระกอบ
อุตสาหกรรม
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่ผู้
ประกอบอุตสาหกรรม
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่ผปู้ ระกอบ
อุตสาหกรรม
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่ผู้
ประกอบอุตสาหกรรม
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่ผู้
ประกอบอุตสาหกรรม
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่ผปู้ ระกอบ
อุตสาหกรรม
รหัสไปรษณียใ์ นทะเบียนบ้าน
ของผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของ
ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม
อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม
ชื่อโรงอุตสาหกรรม

เลขทีข่ องทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม
ชื่ออาคารของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม
ห้องเลขทีข่ องทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม

ตัวอย่างข้อมูล
9
สุขาภิบาล 2
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-955000
บริษทั เครื่องแก้ว
(ประเทศไทย)
จากัด
999
-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ชัน้ ที่
หมู่ท่ี
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
Email
ได้วางหลักประกัน
เป็ น

ลงชื่อ... (...)
วันที่

ความหมาย
ชัน้ ทีข่ องทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม
หมู่ทข่ี องทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่
โรงอุตสาหกรรม
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่
โรงอุตสาหกรรม
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่
โรงอุตสาหกรรม
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของ
โรงอุตสาหกรรม
อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ของโรง
อุตสาหกรรม
ระบุหลักประกัน วาง
หลักประกันเป็ นเงินสด
พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร
ขององค์การรัฐบาล หนังสือ
ค้าประกันของธนาคาร โฉนด
ทีด่ นิ หรือวางหลักทรัพย์ หรือ
หลักประกันอื่นทีอ่ ธิบดี
เห็นชอบ
ลงชื่อผูย้ ่นื คาขอ พร้อมชื่อ-ชื่อ
สกุลในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ทีย่ ่นื คาขอ

ตัวอย่างข้อมูล
9
สุขาภิบาล 2
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-955000
เงินสดจานวน
400,000 บาท (สี่
แสนบาทถ้วน)

ปี ใหม่ ยังยื
่ น
20 พ.ค. 2562

หมวดข้อมูล
ตามแบบ
สาหรับเจ้า
พนักงาน
สรรพสามิต

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

ความเห็นเจ้า
พนักงาน

ความเห็นเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต

เห็นควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ... (...)
ตาแหน่ง

นางตรีรตั น์ พึงมี
(เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต)
20 พ.ค. 2562

ความเห็น
สรรพสามิตพืน้ ที่
ลงชื่อ.... (.....)
ตาแหน่ง

ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บ
ชัดเจน และตาแหน่ง
วัน/เดือน/ปี ทีเ่ จ้าหน้าที่
พิจารณา
ความเห็นของสรรพสามิต
พืน้ ที่
ลงชื่อสรรพสามิตพืน้ ที่ พร้อม
ชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน

วันที่

วัน เดือน ปี ทีพ่ จิ ารณา

วันที่

เห็นควรอนุมตั ิ
พิชยั สุดจิตร์
(สรรพสามิตจังหวัด
ชลบุร)ี
20 พ.ค. 2562

