คำอธิบำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-44 แบบแจ้งรำคำขำย ณ โรงอุตสำหกรรม
หมวดข้อมูล
ตำมแบบ
1. สำหรับผู้
ประกอบ
อุตสำหกรรม

ลำดับ
ข้อมูล
1.1

2. ข้อมูลผู้
ประกอบ
อุตสำหกรรม

2.1

1.2

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
3. สำหรับ เจ้ำ 3.1
พนักงำน
3.2
3.3

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

ผู้ยื่นแบบมีโรงอุตสำหกรรมตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหำนคร
ผู้ยื่นแบบมีโรงอุตสำหกรรมตั้งอยู่ในเขตจังหวัด □ สรรพสำมิตพื้นที่
อื่น
สรรพสำมิตพื้นที่
ระยอง
เลขประจำตัว
หมำยเลขประจำตัวประชำชน 13 หลักหรือ
0105540099XXX
ประชำชน/เลข
หมำยเลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกรตำม
ประจำตัวผู้เสียภำษี
ประกำศของกรมสรรพำกรของผู้ประกอบ
อำกร
อุตสำหกรรม
เลขทะเบียนสรรพสำมิต หมำยเลขทะเบียนสรรพสำมิต 10 หลัก ของ
2540042XXX
โรงอุตสำหกรรม
ชื่อผู้ประกอบ
ชื่อ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบ
บริษัท พรม (ประเทศ
อุตสำหกรรม
อุตสำหกรรม
ไทย) จำกัด
ชื่อโรงอุตสำหกรรม
ชื่อโรงอุตสำหกรรม
บริษัท พรม (ประเทศ
ไทย) จำกัด
ที่อยู่/ที่ตั้งโรง
บ้ำนเลขที่ของโรงอุตสำหกรรม
111/1
อุตสำหกรรม : เลขที่
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของโรงอุตสำหกรรม
ถนน
ชื่อถนน ของโรงอุตสำหกรรม
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของโรงอุตสำหกรรม
ปลวกแดง
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของโรงอุตสำหกรรม
ปลวกแดง
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของโรงอุตสำหกรรม
ระยอง
รหัสไปรษณีย์
หมำยเลขรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ของโรง
21140
อุตสำหกรรม
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของโรงอุตสำหกรรม 038-955-XXX
โทรสำร
หมำยเลขโทรสำรทีต่ ิดต่อได้ของโรง
038-955-XXX
อุตสำหกรรม
ทะเบียนรับเลขที่
กำรบันทึกเลขทะเบียนรับของหน่วยงำน
4297
ตำมลำดับกำรรับหนังสือ
วัน เดือน ปี ที่รับ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม
20 พ.ค. 2558
ชื่อเจ้ำพนักงำนผู้รับ
ชื่อเจ้ำพนักงำนที่ได้ทำกำรรับแบบฟอร์มและมี นำงสวัสดี มีเฮง
ชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
(นักวิชำกำร
สรรพสำมิตชำนำญ
เรียน □ อธิบดีกรม
สรรพสำมิต
เรียน □ สรรพสำมิต
พื้นที่

หมวดข้อมูล
ตำมแบบ
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ประสงค์
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4.3
4.4

ชื่อข้อมูล

วันที่แจ้งใช้รำคำสินค้ำ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำ 7
มีควำมประสงค์ : □
ขอแจ้งรำคำขำยสินค้ำที่ วันก่อนวันเริ่มจำหน่ำยสินค้ำ
(ม.117)
ผลิตขึ้นใหม่ เพื่อใช้
ตั้งแต่วันที่
เดือน พ.ศ. เป็นต้นไป

4.11

□ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง
รำคำขำยสินค้ำที่แจ้งไว้
ก่อน เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
เพื่อใช้ตั้งแต่วันที่
เดือน
พ.ศ. ....เป็นต้นไป
กำรจำหน่ำยสินค้ำ : □
จำหน่ำยภำยในประเทศ
□ ส่งออกต่ำง ประเทศ
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(1) ลำดับที่
(2) ประเภทพิกัดสินค้ำ
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(3) ชนิดสินค้ำ

4.15

(4) ตรำสินค้ำ(ยี่ห้อ)

4.16

(5) รุ่น/รหัสสินค้ำ

4.17

(6) ขนำดสินค้ำ

4.18

(7) หน่วย

4.5
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กำร)
27 พ.ค. 2558

วันที่แจ้งรำคำสินค้ำครั้งก่อน

-

วันที่แจ้งใช้รำคำสินค้ำ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำ 7
วันก่อนวันเริ่มจำหน่ำยสินค้ำ
(ม.117)
จำหน่ำยภำยในประเทศ

-

กำรส่งออกต่ำงประเทศ

-

□ ส่งออกต่ำง
ประเทศ
ลำดับรำยกำร
1
หมำยพิกัดภำษี ที่ระบุอัตรำภำษีที่จัดเก็บ ของ 08.90 (1)
รำยกำรสินค้ำที่แจ้งขำยสินค้ำที่ผลิตขึ้นใหม่
หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงรำคำขำยสินค้ำ
ชื่อชนิดของสินค้ำตำมประเภทพิกัดสินค้ำที่แจ้ง พรมทอมือขนสัตว์
รำคำขำยสินค้ำที่ผลิตขึ้นใหม่ หรือแจ้ง
เปลี่ยนแปลงรำคำขำยสินค้ำ
ชื่อตรำสินค้ำหลักและตรำสินค้ำรอง/
AA
เครื่องหมำยกำรค้ำหลัก ของสินค้ำที่แจ้งรำคำ
ขำยสินค้ำที่ผลิตขึ้นใหม่ หรือแจ้งเปลี่ยนแปลง
รำคำขำยสินค้ำ
ชื่อรุ่นที่ใช้ในท้องตลำดและรหัสรุ่นของสินค้ำที่ abc2
แจ้งรำคำขำยสินค้ำที่ผลิตขึ้นใหม่ หรือแจ้ง
เปลี่ยนแปลงรำคำขำยสินค้ำ
ขนำดควำมจุที่แจ้งรำคำขำยสินค้ำที่ผลิตขึ้น
1 ตร.ฟุต
ใหม่ หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงรำคำขำยสินค้ำ
ชื่อหน่วยนับของสินค้ำที่แจ้งรำคำขำยสินค้ำที่ ผืน

หมวดข้อมูล
ตำมแบบ

ลำดับ
ข้อมูล
4.19

(8) รำคำขำย ณ โรง
อุตสำหกรรม

4.20

(9) หมำยเหตุ

4.21

5. สำหรับ
เจ้ำหน้ำที่

6. สำหรับ ผู้
ประกอบ
อุตสำห กรรม

ชื่อข้อมูล

4.22
4.23
4.24
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.1
6.2
6.3
6.4

ควำมหมำย
ผลิตขึ้นใหม่ หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงรำคำขำย
สินค้ำ
รำคำขำยสินค้ำต่อหน่วยที่โรงอุตสำหกรรมซึ่ง
รวมภำษีสรรพสำมิตและภำษีเก็บเพื่อ
มหำดไทย แต่ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม (VAT)
รำยละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับสินค้ำที่เป็น
ประโยชน์กับทำงกรมสรรพสำมิต

หมำยเหตุ
1. กรณีส่งออกต่ำงประเทศให้ใส่ชื่อประเทศ ใน
อนำคตควรปรับแบบฟอร์มให้มีช่องบันทึกชื่อ
ประเทศที่ทำกำรส่งออก
รวมรำยกำรของสินค้ำที่ จำนวนรวมของรำยกำรสินค้ำที่แจ้งรำคำขำย
แสดงทั้งสิ้นรำยกำร
สินค้ำที่ผลิตขึ้นใหม่ หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงรำคำ
ขำยสินค้ำ
(1) ลำดับที่
ลำดับที่ของรำยกำร
(2) ประเภทพิกัดภำษี ประเภทพิกัดภำษีของสินค้ำ
รุ่น/แบบ
รุ่น/แบบ ของสินค้ำ
ทะเบียนรับเลขที่
กำรบันทึกเลขทะเบียนรับของหน่วยงำน
(เฉพำะเจ้ำหน้ำที่)
ตำมลำดับกำรรับหนังสือ ซึ่งจะเริ่มลำดับที่ 1
สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
รำยกำร
รำยกำรสินค้ำ
รำคำ
รำคำสินค้ำ
รวม
รวม
หมำยเหตุ
หมำยเหตุอื่นๆ
ลงชื่อ...ผู้ประกอบ
ลงชื่อผู้ประกอบอุตสำหกรรมพร้อมทั้งลำยเซ็น
อุตสำหกรรม
ในวงเล็บชัดเจน
(......................)
วันที่
วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นแบบแจ้งรำคำขำย ณ โรง
เดือน
อุตสำหกรรม
พ.ศ.

ตัวอย่ำงข้อมูล

211.00
-

1
08.90 (1)
abc2
นำยปีใหม่ ยั่งยืน
20 พ.ค. 2558

