คำอธิบำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-05 คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสำมิต
หมวดข้อมูล
ตำมแบบ
1. สำหรับ เจ้ำ
พนักงำน

ลำดับ
ข้อมูล
1.1

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล
002369

1.2

ทะเบียนรับ เลขที่ กำรบันทึกเลขทะเบียน รับของหน่วยงำน
ตำมลำดับกำรรับหนังสือ ซึ่งจะเริ่มลำดับที่ 1
สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน เดือน ปี ที่รับ วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม

1.3

เจ้ำพนักงำนผู้รับ

ศิริพงษ์ ยินดี

2. สำหรับผู้
2.1
ประกอบกิจกำร
สถำนบริกำร
2.2

เรียน □ อธิบดี
กรมสรรพสำมิต
เรียน □
สรรพสำมิตพื้นที่
ชื่อผู้ประกอบ
อุตสำหกรรม/ผู้
เสียภำษี
ชื่อโรง
อุตสำหกรรม/ชื่อ
สถำน บริกำร
เลขประจำตัวผู้
เสียภำษีอำกร

ลำยมือชื่อเจ้ำพนักงำนที่ได้ทำ กำรรับแบบ
และมีชื่อ พร้อมทั้งตำแหน่งในวง เล็บชัดเจน
ผู้รับคำขอจดทะเบียน สรรพสำมิต
ผู้รับคำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสำมิตที่
สถำนบริกำรตั้งอยู่
ชื่อ บุคคล/นิติบุคคลของผู้ ยื่นขอรับใบแทน
ใบ ทะเบียนสรรพสำมิต

□ สรรพสำมิต
พื้นที่ชลบุรี
บ.ไนท์คลับไทย
จำกัด

ชื่อสถำนบริกำร

บ.ไนท์คลับไทย
จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกรตำมประกำศ
ของ กรมสรรพำกรของผู้ขอ รับใบแทนใบ
ทะเบียน
เลขทะเบียนสรรพสำมิต 10 หลัก ที่กรม
สรรพสำมิตออก ให้หลังจำกยื่นขอจด
ทะเบียนสรรพสำมิต ตำมแบบฟอร์ม ภษ. 0104
เลขรหัสประจำบ้ำนใน ทะเบียนบ้ำนของผู้ขอ
รับใบแทนใบทะเบียน
บ้ำนเลขทีใ่ นทะเบียน บ้ำนของผู้ขอรับใบแทน

01155540999
99

3. สำหรับผู้
3.1
ประกอบกิจกำร
สถำนบริกำร
3.2

3.3

3.4

เลขทะเบียน
สรรพสำมิต

3.5

เลขรหัสประจำ
บ้ำน
ที่อยู่/ที่ตั้ง

3.6

1 เม.ย. 2558

-

2554099999

2004-0199908
999

หมวดข้อมูล
ตำมแบบ

ลำดับ
ข้อมูล
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19

3.20

ชื่อข้อมูล
สำนักงำนเลขที่
ชื่ออำคำร

ควำมหมำย

ใบทะเบียน
ชื่ออำคำรในทะเบียนบ้ำนของผู้ขอรับใบแทน
ใบทะเบียน
ห้องเลขที่
ห้องเลขที่ในทะเบียนบ้ำนของผู้ขอรับใบแทน
ใบทะเบียน
ชั้นที่
ชั้นที่ของอำคำรในทะ เบียนบ้ำนของผู้ขอรับ
ใบแทนใบทะเบียน
หมู่ที่
หมู่ทใี่ นทะเบียนบ้ำนของผู้ขอรับใบแทนใบทะ
เบียน
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียนบ้ำนของผู้ขอรับ
ใบแทนใบทะเบียน
ถนน
ชื่อถนนในทะเบียนบ้ำนของผู้ขอรับใบแทนใบ
ทะเบียน
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงในทะเบียนบ้ำนของผู้
ขอรับใบแทนใบทะเบียน
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตใน ทะเบียนบ้ำนของผู้ขอ
รับใบแทนใบทะเบียน
จังหวัด
ชื่อจังหวัดในทะเบียน บ้ำนของผู้ขอรับใบแทน
ใบทะเบียน
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้ขอรับใบแทนใบทะ
เบียน
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ขอรับใบแทน
ใบ ทะเบียน
E-mail address อีเมล์ที่ติดต่อได้ของผู้ขอรับใบแทนใบ
ทะเบียน
□ ขอรับใบแทน มีควำมประสงค์ขอรับใบแทนทะเบียนสรรพ
สำมิต
ทะเบียนสรรพ
สำมิต
ขอรับใบแทนใบทะ เบียนสรรพสำมิต กรณีใบ
□ ใบทะเบียน
สรรพสำมิตชำ รุด ทะเบียนสรรพ สำมิตชำรุดในสำระสำคัญ

ตัวอย่ำงข้อมูล

9
สุขำภิบำล 2
บำงละมุง
ชลบุรี
20150
038-999999
nightclubthai
@email.com
□ ขอรับใบ
แทน ทะเบียน
สรรพ สำมิต
-

หมวดข้อมูล
ตำมแบบ

ลำดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

3.23

ในสำระสำคัญ
□ ใบทะเบียน
สรรพสำมิตสูญ
หำย
□ ขอย้ำยสถำน
บริกำร : ที่อยู่/
ที่ตั้งสำนักงำน
เลขที่
ชื่ออำคำร

3.24

ห้องเลขที่

3.25

ชั้นที่

3.26

หมู่ที่

3.27

ตรอก/ซอย

3.28

ถนน

3.29

ตำบล/แขวง

3.30

อำเภอ/เขต

3.31

จังหวัด

3.32

รหัสไปรษณีย์

3.33

โทรศัพท์

3.21

3.22

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

ขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสำมิต กรณีใบ
ทะเบียนสรรพ สำมิตสูญหำย

□ ใบทะเบียน
สรรพสำมิตสูญ
หำย
-

มีควำมประสงค์ขอย้ำย สถำนบริกำร
บ้ำนเลขที่ในทะเบียนบ้ำนของสถำนบริกำรที่
ขอย้ำยไปอยู่
ชื่ออำคำรในทะเบียน บ้ำนของสถำนบริกำรที่
ขอย้ำยไปอยู่
ห้องเลขที่ในทะเบียน บ้ำนของสถำนบริกำรที่
ขอย้ำยไปอยู่
ชั้นที่ในทะเบียนบ้ำน ของสถำนบริกำรทีข่ อ
ย้ำยไปอยู่
หมู่ที่ในทะเบียนบ้ำน ของสถำนบริกำรทีข่ อ
ย้ำยไปอยู่
ชื่อตรอกหรือซอยใน ทะเบียนบ้ำนของสถำน
บริกำรทีข่ อย้ำยไปอยู่
ชื่อถนนในทะเบียนบ้ำนของสถำนบริกำรที่ขอ
ย้ำยไปอยู่
ชื่อตำบลหรือแขวงใน ทะเบียนบ้ำนของสถำน
บริกำรทีข่ อย้ำยไปอยู่
ชื่ออำเภอหรือเขตใน ทะเบียนบ้ำนของสถำน
บริกำรทีข่ อย้ำยไปอยู่
ชื่อจังหวัดในทะเบียน บ้ำนของสถำนบริกำรที่
ขอย้ำยไปอยู่
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ ของสถำนบริกำรที่ขอ
ย้ำยไปอยู่
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของสถำนบริกำรที่
ขอ ย้ำยไปอยู่

-

หมวดข้อมูล
ตำมแบบ

ลำดับ
ข้อมูล
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41

3.42
3.43

3.44
3.45
3.46

3.47

3.48
3.49

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

E-mail address อีเมล์ที่ติดต่อได้ของ สถำนบริกำรทีข่ อย้ำยไป
อยู่
ในวันที่
วัน เดือน ปี ในกำรขอย้ำย สถำนบริกำร
เดือน
พ.ศ.
□ ขอเลิกกิจ กำร มีควำมประสงค์ขอเลิก กิจกำร
วัน เดือน ปี ในกำรขอยกเลิกกิจกำร
: ในวันที่
ในวันขอเลิกกิจกำร
เดือน
พ.ศ.
□ ขอโอน กิจกำร มีควำมประสงค์ขอโอน กิจกำรให้แก่
ชื่อผู้รับโอนกิจกำร
ให้แก่
_________
เลขประจำตัวผู้ เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกรของผู้รับโอนกิจ
เสียภำษีอำกร
กำร
เลขประจำตัวประชำชน 13 หลักของผู้รับโอน
□ บุคคลธรรม
กิจกำร
ดำ : บัตร
ประชำชน เลขที่
วัน/เดือน/ปีเกิด วัน เดือน ปี เกิดตำมบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้รับโอน กิจกำร
ออกให้ ณ ที่ว่ำ ชื่ออำเภอหรือเขตที่ออกบัตรประจำตัว
กำรอำเภอ/ เขต ประชำชนของผู้รับโอนกิจกำร
□ เลขนิติบุคคล : เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้โดยกรมพัฒนำ
เลขทะเบียน นิติ ธุรกิจกำรค้ำกระทรวง พำณิชย์ ของผู้รับโอน
กิจกำร
บุคคลที่
เมื่อวันที่
วันที่กรมพัฒนำธุรกิจ กำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์ทำ กำรออกเลขทะเบียนนิติบุคคล
ของผู้รับโอนกิจ กำร
เลขรหัสประจำ เลขรหัสประจำบ้ำนใน ทะเบียนบ้ำนของผู้รับ
บ้ำน
โอนกิจกำร
ที่อยู่/ที่ตั้ง
บ้ำนเลขที่ในทะเบียน บ้ำนของผู้รับโอน

ตัวอย่ำงข้อมูล
-

-

-

-

-

-

-

หมวดข้อมูล
ตำมแบบ

ลำดับ
ข้อมูล
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
3.60
3.61
3.62
3.63
3.64
3.65

3.66

ชื่อข้อมูล
สำนักงำนเลขที่
ชื่ออำคำร

ควำมหมำย

กิจกำร
ชื่ออำคำรในทะเบียน บ้ำนของผู้รับโอน
กิจกำร
ห้องเลขที่
ห้องเลขที่ในทะเบียน บ้ำนของผู้รับโอน
กิจกำร
ชั้นที่
ชั้นที่ของอำคำรในทะ เบียนบ้ำนของผู้รับโอน
กิจกำร
หมู่ที่
หมู่ที่ในทะเบียนบ้ำน ของผู้รับโอนกิจกำร
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยใน ทะเบียนบ้ำนของผู้รับ
โอนกิจกำร
ถนน
ชื่อถนนในทะเบียนบ้ำนของผู้รับโอนกิจกำร
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงใน ทะเบียนบ้ำนของผู้รับ
โอนกิจกำร
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตในทะ เบียนบ้ำนของผู้รับ
โอน กิจกำร
จังหวัด
ชื่อจังหวัดในทะเบียน บ้ำนของผู้รับโอน
กิจกำร
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้รับโอนกิจกำร
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้รับโอนกิจกำร
E-mail address E-mail สำหรับติดต่อของผู้รับ โอนกิจกำร
ในวันที่
วัน เดือน ปี ที่ได้รับกำรโอนกิจกำร
เดือน
ปี
ภำษีสรรพสำมิต ค่ำภำษีสรรพสำมิตค้ำงชำระตำมบัญชีแนบ
ค้ำงชำระตำม
จำนวน....บำท
บัญชีแบบ
สินค้ำที่ชำระ
ข้อมูลนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ บริกำรประเภท
แล้วแต่ยังไม่ได้นำ ไนท์คลับและดิสโกเธค
ออกจำกโรง
อุตสำหกรรมตำม

ตัวอย่ำงข้อมูล

-

-

-

หมวดข้อมูล
ตำมแบบ

ลำดับ
ข้อมูล
3.67

3.68

4. รำยกำร
4.1
เอกสำรแนบกับ
แบบฟอร์ม

4.2

4.3

4.4

ชื่อข้อมูล
บัญชีแนบ
สินค้ำที่ยังไม่ได้
ชำระภำษีตำม
บัญชีแนบ
สินค้ำที่อยู่ใน
คลังสินค้ำทัณฑ์
บนตำมบัญชีแนบ
ใบทะเบียน
สรรพสำมิตที่
ชำรุดหรือหลัก
ฐำนกำรแจ้ง
ควำมที่เจ้ำหน้ำที่
ตำรวจออกให้
(กรณีขอรับใบ
แทน)
หนังสือมอบอำ
นำจและสำเนำ
บัตรประจำตัว
ประชำชนผู้รับ
มอบอำนำจ
สำเนำหนังสือ
รับรองของ
กระทรวงพำณิชย์
(ที่ออกให้ไม่เกิน
6 เดือน)
บัญชีรำยละเอียด
วัตถุดิบ สินค้ำ
ระหว่ำงผลิต
สินค้ำสำเร็จรูป
และบัญชีรำยกำร

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

ข้อมูลนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ บริกำรสถำนบริกำร
ประเภทไนท์คลับและดิสโกเธค

-

ข้อมูลนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ บริกำรสถำนบริกำร
ประเภทไนท์คลับและดิสโกเธค

-

จำนวนหน้ำกระดำษ (แผ่น) ใบทะเบียน
สรรพสำมิตที่ชำรุดหรือหลักฐำน กำรแจ้ง
ควำมที่เจ้ำหน้ำที่ตำรวจออกให้ (กรณีขอรับ
ใบแทน)

1

จำนวนหน้ำกระดำษ (แผ่น) ของหนังสือ
สำเนำบัตร ประชำชนผู้รับมอบ อำนำจ

-

จำนวนหน้ำกระดำษ (แผ่น) ของสำเนำ
หนังสือรับ รองของกระทรวงพำ ณิชย์ที่ออก
ให้ไม่เกิน 6 เดือน

-

จำนวนหน้ำกระดำษ (แผ่น) บัญชีรำยละเอียด วัตถุ ดิบ สินค้ำระหว่ำงผลิต สินค้ำสำเร็จรูป
และบัญชีรำยกำรค้ำงชำระภำษี (กรณีย้ำย
หรือโอนหรือ เลิกกิจกำร)

หมวดข้อมูล
ตำมแบบ

ลำดับ
ข้อมูล

4.5

4.6
4.7

ชื่อข้อมูล
ค้ำงชำระภำษี
(กรณีย้ำยหรือ
โอนหรือเลิกกิจ
กำร)
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนผู้รับ
โอน
ลงชื่อ
วันที่

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

จำนวนหน้ำกระดำษ (แผ่น) สำเนำบัตร
ประจำตัว ประชำชนผู้รับโอน

-

ลำยมือชื่อของผู้ประ กอบกิจกำร
วันที่ยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียน
สรรพสำมิต

วัชรพงษ์ ปันดี
1 เม.ย. 2558

