กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
คําขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2527

ภษ. 01-04

เรียน

สําหรับเจาพนักงาน

อธิบดีกรมสรรพสามิต

ทะเบียนรับเลขที่ _____________
วัน เดือน ป ที่รับ _____________
เจาพนักงานผูรับ _____________

สรรพสามิตพื้นที่ _______________________________________

ชื่อผูประกอบการอุตสาหกรรม / ผูประกอบการกิจการสถานบริการ __________________________________________________________________________________________
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
บุคคลธรรมดา : บัตรประชาชนเลขที่ __________________________ วัน / เดือน / ปเกิด _________________ ออกให ณ ที่วาการอําเภอ / เขต __________________
นิติบุคคล : เลขทะเบียนนิติบคุ คลที่ ___________________________________ เมื่อวันที่ _______________________________________________________
เลขรหัสประจําบาน ______________________________________
ที่อยู / ที่ตั้งสํานักงานเลขที่ _________________ ชื่ออาคาร ___________________________________________________ หองเลขที่ ____________________ ชั้นที่ _____________
หมูที่ ___________ ตรอก / ซอย ____________________________________ ถนน _____________________________ ตําบล / แขวง ___________________________________
อําเภอ / เขต _______________________________________ จังหวัด ______________________________________________ รหัสไปรษณีย _______________________________
โทรศัพท _________________________ E-mail Address ______________________________________________________

สถานที่ผลิตสินคา / สถานประกอบกิจการบริการ
ชื่อ _________________________________________________________________________
เลขรหัสประจําบาน ______________________________________
สถานที่ตั้งเลขที่ _________ชื่ออาคาร ____________________________ หองเลขที่ ________
ชั้นที่ ___________ หมูที่ __________ ตรอก / ซอย _______________________________
ถนน ____________________________ ตําบล / แขวง ______________________________
อําเภอ / เขต ______________________ จังหวัด ___________________________________
รหัสไปรษณีย _________________ โทรศัพท _________________________________
E-mail Address _____________________________________________________________

วันทีเ่ ริ่มผลิตสินคา / บริการ / ก.ม. ใชบังคับ ______________________________
ในวันที่จดทะเบียนมี :
(1) เงินทุน ________________________________________________ บาท
(2) กําลังการผลิต / บริการ / ตอเดือน _________________________________
(3) คิดเปนมูลคาสินคา / บริการ / ทั้งสิ้น ___________________________ บาท
(4) ลูกจาง __________________________________________________ คน

ประเภทสินคา / บริการ ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ____________________________________________________________________________
รายการสินคาที่ผลิต / บริการ
รายละเอียดสินคา
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

หมายเลขเครื่องขายเครื่องดื่ม _________________________________________________
เอกสารที่แนบมาพรอมกับคําขอจดทะเบียนสรรพสามิต
1. สําเนาทะเบียนบาน แผนที่ตั้งของโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
2. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของสถานที่ที่ขอจดทะเบียนสรรพสามิตหรือหนังสือยินยอมใหใชสถานที่
3. สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูยื่นคําขอ
4. สําเนาทะเบียนบานภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
5. สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน)
6. หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
ขาพเจาขอรับรองวารายการขางตนที่ยื่นมานี้ถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ ______________________________________
(_______________________)
วันที่ ______________________________________

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

______________
______________
______________
______________
______________
______________

แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน

ชื่อผูประกอบการอุตสาหกรรม / ผูประกอบการกิจการสถานบริการ
ผูรับมอบอํานาจ

สําหรับเจาพนักงาน
ความเห็นเจาพนักงาน
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

คําสั่ง
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

ใบทะเบียนสรรพสามิตเลขที่
ออกเมื่อวันที่ __________________________________________
(ลงชื่อ) ______________________________________________
เจาพนักงาน

ขอที่ควรทราบและปฏิบตั ิ
1. ผูมีหนาที่จดทะเบียนสรรพสามิต ไดแก บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งประกอบอุตสาหกรรมหรือประกอบกิจการสถานบริการ
ตามทีก่ ําหนดในกฎหมาย วาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
2. การยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิต ใหยื่นตามแบบที่อธิบดีกําหนด จํานวน 2 ฉบับ ถาโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยูในกรุงเทพ
มหานครใหยื่นคําขอตออธิบดี ณ กรมสรรพสามิต หากโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่น ใหยื่นคําขอตอสรรพสามิต
พื้นที่ ณ สํานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่ที่โรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการตั้งอยู
3. กําหนดเวลายื่น กรณีขอจดทะเบียนสรรพสามิต ใหยื่นคําขอภายใน 30 วัน นับแตวันที่กฎหมายวาดวยพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต ใชบังคับแก
สินคาหรือบริการนั้น หรือกอนวันเริ่มผลิตสินคาหรือเริ่มบริการ
4. เอกสารที่ตองแนบพรอมกับคําขอ กรณีผูยื่นคําขอเปนนิติบุคคล ใหแนบหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน) แต
ถาเปนหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหแนบสําเนาหนังสือสัญญาจัดตั้งหางหุนสวนแทน
คําเตือน ถาผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการไมยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิต ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด มีความ
ผิดตามมาตรา 148 แหงพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

