ค้าอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-04 ค้าขอจดทะเบียนสรรพสามิต
หมวดข้อมูลตามแบบ ล้าดับ
ชื่อข้อมูล
ข้อมูล
1. ส้าหรับเจ้า
1.1 ทะเบียนรับเลขที่
พนักงาน
1.2 วัน/เดือน/ปี ที่รับ
1.3 เจ้าพนักงานผู้รับ

2. ส้าหรับผู้ประกอบ
กิจการสถานบริการ

3. ส้าหรับผู้ประกอบ
กิจการสถานบริการ

2.1 เรียน □ อธิบดี
กรมสรรพสามิต
2.2 เรียน □
สรรพสามิตพื้นที่
3.1 ชื่อผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม/
ผู้ประกอบการ
กิจการ สถาน
บริการ
3.2 เลขประจ้าตัวผูเสีย
ภาษีอากร
3.3
บุคคลธรรมดา
: บัตรประจ้าตัว
ประชาชนเลขที่
3.4 วัน/เดือน/ปีเกิด

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

การบันทึกเลขทะเบียนรับของหน่วยงาน
002368
ตามล้าดับ การรับหนังสือ ซึ่งเริ่มล้าดับที่ 1
ส้าหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม
10 เม.ย. 2557
ลายมือชื่อเจ้าพนักงานที่ ได้ท้าการรับ
แบบฟอร์ม และมีชื่อพร้อมทั้ง ต้าแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน
ผู้รับค้าขอจดทะเบียน สรรพสามิต

ศิริพงษ์ ยินดี

ผู้รับค้าขอจดทะเบียน สรรพสามิตที่สถาน
บริการตั้งอยู่
ชื่อ บุคคล/นิติบุคคลของผู้ยื่นขอจด
ทะเบียนสรรพสามิต

□ สรรพสา มิต
พื้นที่ ชลบุรี 2
บ.สถานอาบน้้า
และนวดไทย
จ้ากัด

-

เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี อากรตามประกาศ 011555409999
ของกรมสรรพากรของผู้ขอจดทะเบียน
9
เลขประจ้าตัวประชาชน 13 หลักของผู้ขอ จดทะเบียน

วัน เดือน ปี เกิดตามบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้ขอ
จดทะเบียน
3.5 ออกให้ ณ ที่ว่าการ ชื่ออ้าเภอหรือเขตที่ออก บัตรประจ้าตัว
อ้าเภอ/เขต
ประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน

-

-

หมวดข้อมูลตามแบบ ล้าดับ
ข้อมูล
3.6

ชื่อข้อมูล

นิติบุคคล :
เลขทะเบียนนิติ
บุคคลที่
3.7 เมื่อวันที่

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ ออกให้โดยกรม
010555609999
พัฒนา ธุรกิจการค้ากระทรวง พาณิชย์ของ 9
ผู้ขอจด ทะเบียน
วันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
21 มิ.ย. 2556
พาณิชย์ท้าการ ออกเลขทะเบียนนิติ บุคคล
ของผู้ขอจด ทะเบียน

3.8 เลขรหัสประจ้า
บ้าน
3.9 ที่อยู่/ที่ตั้ง
ส้านักงานเลขที่
3.10 ชื่ออาคาร

เลขรหัสประจ้าบ้านใน ทะเบียนบ้านของผู้
ขอจดทะเบียน
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านของผู้ขอจด
ทะเบียน
ชื่ออาคารของที่อยู่ผู้ขอจดทะเบียน

3.11 ห้องเลขที่

ห้องเลขที่ของที่อยู่ผู้ขอจดทะเบียน

3.12 ชั้นที่

ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ผู้ขอจดทะเบียน

3.13 หมู่ที่

หมู่ทใี่ นทะเบียนบ้านของที่อยู่ผู้ขอจด
9
ทะเบียน
ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียนบ้านของที่อยู่
ผู้ขอจดทะเบียน
ชื่อถนนของที่อยู่ผู้ขอจดทะเบียน
สุขาภิบาล 2

3.14 ตรอก/ซอย
3.15 ถนน
3.16 ต้าบล/แขวง

2004-019999-9
999
-

-

3.18 จังหวัด

ชื่อต้าบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้ขอจด
ทะเบียน
ชื่ออ้าเภอหรือเขตบ้าน ของผู้ขอจด
ทะเบียน
ชื่อจังหวัดผู้ขอจดทะเบียน

3.19 รหัสไปรษณีย์

รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้ ขอจดทะเบียน

20150

3.17 อ้าเภอ/เขต

บางละมุง
ชลบุรี

หมวดข้อมูลตามแบบ ล้าดับ
ชื่อข้อมูล
ข้อมูล
3.20 โทรศัพท์
3.21 E-mail address
4. สถานที่ผลิตสินค้า/
สถานประกอบกิจการ
บริการ

ความหมาย
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของผู้ขอจด
ทะเบียน
อีเมล์ที่ติดต่อได้ของผู้ขอ จดทะเบียน

ตัวอย่างข้อมูล
038-239999
baththai@emai
l.com
บ.สถานอาบน้้า
และนวดไทย
จ้ากัด
2004-019999-9

4.1 ชื่อ

ชื่อสถานบริการ

4.2 เลขรหัสประจ้า
บ้าน
4.3 ที่อยู่/ที่ตั้ง
ส้านักงานเลขที่
4.4 ชื่ออาคาร

เลขรหัสประจ้าบ้านในทะเบียนบ้านของ
สถานบริการ
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านของสถานบริการ 999

4.5 ห้องเลขที่

ห้องเลขที่ในทะเบียนบ้านของสถานบริการ -

4.6 ชั้นที่

ชั้นที่ในทะเบียนบ้านของ สถานบริการ

-

4.7 หมู่ที่

หมู่ที่ในทะเบียนบ้านของสถานบริการ

9

4.8 ตรอก/ซอย

ชื่อตรอก/ซอยในทะเบียนบ้านของสถาน
บริการ
ชื่อถนนในทะเบียนบ้านของสถานบริการ

-

4.9 ถนน
4.10 ต้าบล/แขวง
4.11 อ้าเภอ/เขต
4.12 จังหวัด
4.13 รหัสไปรษณีย์
4.14 โทรศัพท์

ชื่ออาคารในทะเบียนบ้านของสถานบริการ -

สุขาภิบาล 2

ชื่อต้าบล/แขวงในทะเบียนบ้านของสถาน บริการ
ชื่ออ้าเภอ/เขตในทะเบียนบ้านของสถาน บางละมุง
บริการ
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้านของสถานบริการ ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ของผู้ประกอบ
กิจการ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ประกอบ
กิจการ สถานบริการ

-

หมวดข้อมูลตามแบบ ล้าดับ
ชื่อข้อมูล
ข้อมูล
4.15 E-mail Address

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

อีเมล์ที่ติดต่อได้ของผู้ประกอบกิจการ
สถานบริการ
4.16 วันที่เริ่มผลิต
วันที่จะเริ่มให้บริการของ สถานประกอบ 1 เม.ย. 2557
สินค้า/บริการ/ก.ม. กิจการ บริการ (มาตรา 25 ได้มีข้อก้าหนด
ใช้บังคับ
ว่าให้ยื่นค้าขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน
ก่อนวันที่เริ่มผลิต สินค้าหรือเริ่มบริการ)
4.17 (1) เงินทุน
ในวันที่จดทะเบียนมีเงิน ทุนจ้านวนเท่าใด 10,000,000 บาท

5. ประเภทสินค้า /
บริการ ตามพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต

4.18 (2) ก้าลังการผลิต จ้านวนผู้ใช้บริการสูงสุดต่อเดือน (ราย)
/บริการ/ต่อเดือน
4.19 (3) คิดเป็นมูลค่า รายรับจากการให้บริการต่อเดือน
สินค้า/บริการ/
ทั้งสิ้น
4.20 (4) ลูกจ้าง
จ้านวนลูกจ้างในบริการ ณ วันที่ขอจด
ทะเบียน
5.1 ประเภทสินค้า/
ระบุประเภทสินค้า/ บริการ ตามพิกัดอัตรา
บริการ ตามพิกัด ภาษีสรรพสามิต
อัตราภาษี
สรรพสามิต
5.2 รายการสินค้าที่
ชื่อประเภทย่อยของ รายรับการบริการ
ผลิต /บริการ

5.3 รายละเอียดสินค้า
6. รายการเอกสาร
แนบกับแบบฟอร์ม

รายละเอียดประเภทย่อยของการบริการ

6.1 ส้าเนาทะเบียน
จ้านวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของส้าเนา
บ้าน แผนที่ตั้งของ ทะเบียนบ้าน แผนที่ตั้งของสถานบริการ

2500 ราย
3,000,000

80 คน
09.02 สถาน
อาบน้้าหรืออบตัว
และนวด
09.02 (1) รายรับ
ของการให้บริการ
อาบน้้าหรืออบตัว
และนวด
09.02 (2) รายรับ
อื่นๆ

- นวดน้้ามัน
2

หมวดข้อมูลตามแบบ ล้าดับ
ข้อมูล

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

ชื่อข้อมูล
โรงอุตสาหกรรม
หรือสถานบริการ
หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ของ
สถานที่ที่ขอจด
ทะเบียน
สรรพสามิตหรือ
หนังสือยินยอมให้
ใช้สถานที่
ส้าเนาทะเบียน
บ้าน ส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชน
และส้าเนาบัตร
ประจ้าผู้เสียภาษี
อากรของผู้ยื่นค้า
ขอ
ส้าเนาทะเบียน
บ้านภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี)
ส้าเนาหนังสือรับ
รองของกระทรวง
พาณิชย์ (ที่ออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน)
หนังสือมอบอ้านาจ
และส้าเนาบัตร
ประจ้าตัว
ประชาชนของผู้รับ
มอบอ้านาจ
ลงชื่อ.....ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

จ้านวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของหลักฐาน 1
แสดงกรรมสิทธิ์ของสถานบริการที่ขอจด
ทะเบียนสรรพสามิตหรือหนังสือยินยอมให้
ใช้สถานที่

จ้านวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของส้าเนา
2
ทะเบียนบ้าน ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชน
และส้าเนาบัตรประจ้าผู้เสียภาษีอากรของผู้
ยื่นค้าขอจดทะเบียนสรรพสามิต

จ้านวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของส้าเนา
ทะเบียนบ้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

-

จ้านวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของส้าเนา
1
หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ ออก
ให้ไม่เกิน 6 เดือน
จ้านวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของส้าเนา
หนังสือมอบอ้านาจและส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนของผู้รับ มอบอ้านาจ

2

ลายมือชื่อของผู้ประกอบกิจการหรือผู้รับ
มอบอ้านาจ

วัชรพงษ์ ปันดี

หมวดข้อมูลตามแบบ ล้าดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ประกอบกิจการ
สถานบริการ ผู้รับ
มอบอ้านาจ
(.........................)
6.8 วันที่
7. ส้าหรับเจ้า
พนักงาน

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

วันที่ยื่นค้าขอจดทะเบียนสรรพสามิต

10 เม.ย. 2557

7.1 ความเห็นเจ้า
พนักงาน

ความเห็นเจ้าพนักงาน พร้อมลายมือชื่อ

7.2 ค้าสั่ง

ค้าสั่งอธิบดี หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย หรือ
สรรพสามิตพื้นที่ พร้อมลายมือชื่อ

7.3 ใบทะเบียน
สรรพสามิตเลขที่
7.4 ออกเมื่อวันที่

เลขที่ใบทะเบียนสรรพสามิต

เห็นควรอนุญาต
ศิริภา นาดี
เจ้าพนักงาน
ธุรการช้านาญงาน
อนุญาต
(สรรพสามิตพื้นที่
ชลบุรี 2ปฎิบัติ
ราชการแทน
อธิบดีกรม
สรรพสามิต)
2557 01699 9

วันที่ออกใบทะเบียนสรรพสามิต

10 เม.ย. 2557

7.5 (ลงชื่อ)..........
เจ้าพนักงาน

ลายมือชื่อของอธิบดี หรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมาย หรือสรรพสามิตพื้นที่

ศิริภา นาดี
เจ้าพนักงาน
ธุรการช้านาญงาน

