คำอธิบำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-04 คำขอจดทะเบียนสรรพสำมิต
หมวดข้อมูลตำมแบบ ลำดับ
ชื่อข้อมูล
ข้อมูล
1. สำหรับเจ้ำ
1.1 ทะเบียนรับเลขที่
พนักงำน

1.2 วัน/เดือน/ปี ที่รับ
1.3 เจ้ำพนักงำนผู้รับ

2. สำหรับผู้ประกอบ
กิจกำรสถำนบริกำร

3. สำหรับผู้ประกอบ
กิจกำรสถำนบริกำร

2.1 เรียน □ อธิบดี
กรมสรรพสำมิต
2.2 เรียน □
สรรพสำมิตพื้นที่
3.1 ชื่อผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรม/
ผู้ประกอบกำร
กิจกำร สถำน
บริกำร
3.2 เลขประจำตัวผูเสีย
ภำษีอำกร

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

กำรบันทึกเลขทะเบียน รับของ
002369
หน่วยงำนตำมลำดับ กำรรับหนังสือ ซึง่
เริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของ
ทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม
10 เม.ย. 2557
ลำยมือชื่อเจ้ำพนักงำนที่ ได้ทำกำรรับ ศิริพงษ์ ยินดี
แบบฟอร์ม และมีชื่อพร้อมทั้ง ตำแหน่ง
ในวงเล็บชัดเจน
ผู้รับคำขอจดทะเบียน สรรพสำมิต
ผู้รับคำขอจดทะเบียน สรรพสำมิตที่
สถำนบริกำรตั้งอยู่
ชื่อ บุคคล/นิติบุคคลของผู้ยื่นขอจด
ทะเบียนสรรพสำมิต

เลขประจำตัวผู้เสียภำษี อำกรตำม
ประกำศของกรมสรรพำกรของผู้ขอจด
ทะเบียน
3.3
บุคคลธรรมดำ เลขประจำตัวประชำชน 13 หลักของผู้
: บัตรประจำตัว
ขอจดทะเบียน
ประชำชนเลขที่
3.4 วัน/เดือน/ปีเกิด
วัน เดือน ปี เกิดตำมบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้ขอ

□ สรรพสำ มิต
พื้นที่ ชลบุรี 2
บ.ไนท์คลับไทย
จำกัด

01155540999
99
-

-

หมวดข้อมูลตำมแบบ ลำดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

จดทะเบียน
3.5 ออกให้ ณ ที่ว่ำกำร
อำเภอ/เขต
3.6
นิติบุคคล :
เลขทะเบียนนิติ
บุคคลที่
3.7 เมื่อวันที่

ชื่ออำเภอหรือเขตที่ออก บัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้ขอจดทะเบียน
เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ ออกให้โดยกรม
พัฒนำ ธุรกิจกำรค้ำกระทรวง พำณิชย์
ของผู้ขอจด ทะเบียน
วันที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์ทำกำร ออกเลขทะเบียนนิติ
บุคคลของผู้ขอจด ทะเบียน

-

3.8 เลขรหัสประจำ
บ้ำน
3.9 ที่อยู่/ที่ตั้ง
สำนักงำนเลขที่
3.10 ชื่ออำคำร

เลขรหัสประจำบ้ำนใน ทะเบียนบ้ำน
ของผู้ขอจดทะเบียน
บ้ำนเลขที่ในทะเบียนบ้ำนของผู้ขอจด
ทะเบียน
ชื่ออำคำรของที่อยู่ผู้ขอจดทะเบียน

2004-0199999
999

3.11 ห้องเลขที่

ห้องเลขที่ของที่อยู่ผู้ขอจดทะเบียน

3.12 ชั้นที่

ชั้นที่ของอำคำรของที่อยู่ผู้ขอจด
ทะเบียน
หมู่ทใี่ นทะเบียนบ้ำนของที่อยู่ผู้ขอจด 9
ทะเบียน
ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียนบ้ำนของที่
อยู่ผู้ขอจดทะเบียน
ชื่อถนนของที่อยู่ผู้ขอจดทะเบียน
สุขำภิบำล 2

3.13 หมู่ที่
3.14 ตรอก/ซอย
3.15 ถนน
3.16 ตำบล/แขวง
3.17 อำเภอ/เขต

ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้ขอจด
ทะเบียน
ชื่ออำเภอหรือเขตบ้ำน ของผู้ขอจด
ทะเบียน

01055560999
99
21 มิ.ย. 2556

-

บำงละมุง

หมวดข้อมูลตำมแบบ ลำดับ
ชื่อข้อมูล
ข้อมูล
3.18 จังหวัด

ชื่อจังหวัดผู้ขอจดทะเบียน

ตัวอย่ำงข้อมูล
ชลบุรี

3.19 รหัสไปรษณีย์

รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้ ขอจดทะเบียน 20150

3.20 โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของผู้ขอจด
ทะเบียน
อีเมล์ที่ติดต่อได้ของผู้ขอ จดทะเบียน

3.21 E-mail address
4. สถำนที่ผลิตสินค้ำ/
สถำนประกอบกิจกำร
บริกำร

ควำมหมำย

038-239999
nightclubthai
@email.com
บ.ไนท์คลับไทย
จำกัด

4.1 ชื่อ

ชื่อสถำนบริกำร

4.2 เลขรหัสประจำ
บ้ำน
4.3 ที่อยู่/ที่ตั้ง
สำนักงำนเลขที่
4.4 ชื่ออำคำร

2004-0199999
999

4.6 ชั้นที่

เลขรหัสประจำบ้ำนในทะเบียนบ้ำนของ
สถำนบริกำร
บ้ำนเลขที่ในทะเบียนบ้ำนของสถำน
บริกำร
ชื่ออำคำรในทะเบียนบ้ำนของสถำน
บริกำร
ห้องเลขที่ในทะเบียนบ้ำนของสถำน
บริกำร
ชั้นที่ในทะเบียนบ้ำนของ สถำนบริกำร

4.7 หมู่ที่

หมู่ที่ในทะเบียนบ้ำนของสถำนบริกำร

9

4.8 ตรอก/ซอย

ชื่อตรอก/ซอยในทะเบียนบ้ำนของ
สถำนบริกำร
ชื่อถนนในทะเบียนบ้ำนของสถำน
บริกำร
ชื่อตำบล/แขวงในทะเบียนบ้ำนของ
สถำนบริกำร
ชื่ออำเภอ/เขตในทะเบียนบ้ำนของ
สถำนบริกำร
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้ำนของสถำน
บริกำร

-

4.5 ห้องเลขที่

4.9 ถนน
4.10 ตำบล/แขวง
4.11 อำเภอ/เขต
4.12 จังหวัด

-

สุขำภิบำล 2
บำงละมุง
ชลบุรี

หมวดข้อมูลตำมแบบ ลำดับ
ชื่อข้อมูล
ข้อมูล
4.13 รหัสไปรษณีย์

5. ประเภทสินค้ำ /
บริกำร ตำมพิกัดอัตรำ
ภำษีสรรพสำมิต

ควำมหมำย

รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ของผู้ประกอบ
กิจกำร
4.14 โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ประกอบ
กิจกำร สถำนบริกำร
4.15 E-mail Address อีเมล์ที่ติดต่อได้ของผู้ประกอบกิจกำร
สถำนบริกำร
4.16 วันที่เริ่มผลิต
วันที่จะเริ่มให้บริกำรของ สถำน
สินค้ำ/บริกำร/ก.ม. ประกอบกิจกำร บริกำร (มำตรำ 25 ได้
ใช้บังคับ
มีข้อกำหนดว่ำให้ยื่นคำขอจดทะเบียน
ภำยใน 30 วันก่อนวันที่เริ่มผลิต สินค้ำ
หรือเริ่มบริกำร)
4.17 (1) เงินทุน
ในวันที่จดทะเบียนมีเงิน ทุนจำนวน
เท่ำใด
4.18 (2) กำลังกำรผลิต จำนวนผู้ใช้บริกำรสูงสุดต่อเดือน (รำย)
/บริกำร/ต่อเดือน
4.19 (3) คิดเป็นมูลค่ำ รำยรับจำกกำรให้บริกำรต่อเดือน
สินค้ำ/บริกำร/
ทั้งสิ้น
4.20 (4) ลูกจ้ำง
จำนวนลูกจ้ำงในบริกำร ณ วันที่ขอจด
ทะเบียน
5.1 ประเภทสินค้ำ/
ระบุประเภทสินค้ำ/ บริกำร ตำมพิกัด
บริกำร ตำมพิกัด อัตรำภำษีสรรพสำมิต
อัตรำภำษี
สรรพสำมิต
5.2 รำยกำรสินค้ำที่
ชื่อประเภทย่อยของ รำยรับกำรบริกำร
ผลิต /บริกำร

ตัวอย่ำงข้อมูล
1 เม.ย. 2557

5,000,000
บำท
1500 รำย
1,000,000

50 คน
09.01 สถำน
บริกำรประเภท
ไนท์คลับและ
ดิสโกเธค
09.01 (1)
รำยรับของ
สถำนที่สำหรับ
ดื่มกินและ
เต้นรำ โดยจัด
ให้มีกำรแสดง

หมวดข้อมูลตำมแบบ ลำดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

5.3 รำยละเอียดสินค้ำ
6. รำยกำรเอกสำร
แนบกับแบบฟอร์ม

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล
ดนตรีหรือใช้
เครื่องเสียงหรือ
กำรแสดงอื่นใด
เพื่อกำรบันเทิง
09.01 (2)
รำยรับอื่นๆ
เรดเรเบิล

รำยละเอียดประเภทย่อยของกำร
บริกำร
สำเนำทะเบียน
จำนวนหน้ำกระดำษ (แผ่น) ของสำเนำ 2
บ้ำน แผนที่ตั้งของ ทะเบียนบ้ำน แผนที่ตั้งของสถำนบริกำร
โรงอุตสำหกรรม
หรือสถำนบริกำร
หลักฐำนแสดง
จำนวนหน้ำกระดำษ (แผ่น) ของ
1
กรรมสิทธิ์ของ
หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์ของสถำน
สถำนที่ที่ขอจด
บริกำรที่ขอจดทะเบียนสรรพสำมิตหรือ
ทะเบียน
หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนที่
สรรพสำมิตหรือ
หนังสือยินยอมให้
ใช้สถำนที่
สำเนำทะเบียน
จำนวนหน้ำกระดำษ (แผ่น) ของสำเนำ 2
บ้ำน สำเนำบัตร ทะเบียนบ้ำน สำเนำบัตรประจำตัว
ประจำตัวประชน ประชน และสำเนำบัตรประจำผู้เสีย
และสำเนำบัตร
ภำษีอำกรของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน
ประจำผู้เสียภำษี สรรพสำมิต
อำกรของผู้ยื่นคำ
ขอ
สำเนำทะเบียน
จำนวนหน้ำกระดำษ (แผ่น) ของสำเนำ บ้ำนภำษีมูลค่ำเพิ่ม ทะเบียนบ้ำนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี)
(ถ้ำมี)
สำเนำหนังสือรับ จำนวนหน้ำกระดำษ (แผ่น) ของสำเนำ 1

หมวดข้อมูลตำมแบบ ลำดับ
ข้อมูล

7. สำหรับเจ้ำ
พนักงำน

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

รองของกระทรวง
พำณิชย์ (ที่ออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน)
6.6 หนังสือมอบอำนำจ
และสำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของผู้รับ
มอบอำนำจ
6.7 ลงชื่อ.....ผู้ประกอบ
อุตสำหกรรม/ผู้
ประกอบกิจกำร
สถำนบริกำร ผู้รับ
มอบอำนำจ
(.........................)
6.8 วันที่

หนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ที่
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

7.1 ควำมเห็นเจ้ำ
พนักงำน

ควำมเห็นเจ้ำพนักงำน พร้อมลำยมือชื่อ เห็นควร
อนุญำต
ศิริภำ นำดี
เจ้ำพนักงำน
ธุรกำรชำนำญ
งำน
คำสั่งอธิบดี หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมำย
อนุญำต
หรือสรรพสำมิตพื้นที่ พร้อมลำยมือชื่อ (สรรพสำมิต
พื้นที่ ชลบุรี 2
ปฎิบัติรำชกำร
แทน อธิบดีกรม
สรรพสำมิต)
เลขที่ใบทะเบียนสรรพสำมิต
2557 01699 9

7.2 คำสั่ง

7.3 ใบทะเบียน
สรรพสำมิตเลขที่
7.4 ออกเมื่อวันที่

จำนวนหน้ำกระดำษ (แผ่น) ของสำเนำ
หนังสือมอบอำนำจและสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผู้รับ มอบ
อำนำจ

2

ลำยมือชื่อของผู้ประกอบกิจกำรหรือ
ผู้รับมอบอำนำจ

วัชรพงษ์ ปันดี

วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสำมิต

10 เม.ย. 2557

วันที่ออกใบทะเบียนสรรพสำมิต

10 เม.ย. 2557

หมวดข้อมูลตำมแบบ ลำดับ
ชื่อข้อมูล
ข้อมูล
7.5 (ลงชื่อ)..........
เจ้ำพนักงำน

ควำมหมำย
ลำยมือชื่อของอธิบดี หรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมำย หรือสรรพสำมิตพื้นที่

ตัวอย่ำงข้อมูล
ศิริภำ นำดี
เจ้ำพนักงำน
ธุรกำรชำนำญ
งำน

