
 
   

สำหรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL

1.	ชื่อผู้ประกอบการ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

	 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร			

	 ชื่อและที่อยู่สำนักงานใหญ่	:	ชื่อสถานประกอบการ ..................................................................................................................................................................................................................

 ท่ีอยู่	: อาคาร..........................................................................ห้องเลขที.่...........................ชั้นที.่......................หมู่บ้าน......................................................................เลขที.่..................................

 หมูท่ี.่..............ตรอก/ซอย........................................................................ถนน............................................................................ตำบล/แขวง...................................................................................

 อำเภอ/เขต...................................................................................................จังหวัด...............................................................................................รหัสไปรษณีย์    

 โทรศัพท์..............................................................................................................................................................

 มีความประสงค์จะขอแจ้งการเปลี่ยนแปลง

    (1) ย้ายสถานประกอบการภายในหน่วยจดทะเบียนเดียวกัน

    (2) ย้ายสถานประกอบการต่างหน่วยจดทะเบียน

      ย้ายออก   ย้ายเข้า

    (3) เลิกประกอบกิจการ โอนกิจการทั้งหมด ควบกิจการ

    (4) โอนกิจการบางส่วน     

    (5) เปลี่ยนแปลงประเภทของการประกอบกิจการ  

    (6) เพิ่มจำนวนสาขา

    (7) ลดจำนวนสาขา    

    (8) แปรสภาพกิจการ

    (9) เปลี่ยนชื่อผู้ประกอบการ

  (10) เปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ

2.	 รายการแจ้งย้ายสถานประกอบการ	:	ย้าย	 	สำนักงานใหญ่  สาขาที่   เมื่อวันที.่............... เดือน.................................. พ.ศ. .......................

 เดิมอยู่ที่ : อาคาร......................................................ห้องเลขที.่..............................ชั้นที.่....................หมู่บ้าน.............................................................เลขที.่..............................หมูท่ี.่............

 ตรอก/ซอย..............................................................................ถนน..........................................................................................ตำบล/แขวง.........................................................................................

 อำเภอ/เขต............................................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์......................................................

 ย้ายไปอยู่	: อาคาร....................................................ห้องเลขที.่..............................ชั้นที.่....................หมู่บ้าน.............................................................เลขที.่..............................หมูท่ี.่............

 ตรอก/ซอย..............................................................................ถนน..........................................................................................ตำบล/แขวง.........................................................................................

 อำเภอ/เขต............................................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์......................................................

	 ประเภทสถานประกอบการ		  บ้านพักอาศัย   อาคารพาณิชย์   อาคารสำนักงาน   อาคารโรงงาน   อาคารชุด   อ่ืนๆ.............................................

 (ถ้าย้ายสถานประกอบการมากกว่า 1 แห่ง ให้ใช้ ภ.พ.09 ตามจำนวนสถานประกอบการทีแ่จ้งย้าย)

3.	 รายการแจ้งเลิกประกอบกิจการ	โอนกิจการทั้งหมด	ควบกิจการ	:

  3.1	เลิกประกอบกิจการ	: เมื่อวันที.่...................เดือน..................................พ.ศ.........................

   โดยมีผู้ชำระบัญชชีื่อ...............................................................................................................................................

  3.2	โอนกิจการทั้งหมด	: เมื่อวันที.่...................เดือน..................................พ.ศ.........................

    โอนให้แก่ :   รับโอนจาก : .............................................................................................................................................................................................................................

   เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร				

   ที่อยู่	:	อาคาร.......................................................ห้องเลขที.่...........................ชั้นที.่.............หมู่บ้าน........................................................เลขที.่...............................หมูท่ี.่..............

   ตรอก/ซอย......................................................................ถนน.................................................................................ตำบล/แขวง.......................................................................................

   อำเภอ/เขต................................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์......................................................

  3.3	ควบกิจการ	: เมื่อวันที.่...........เดือน..................................พ.ศ.........................จำนวนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทีค่วบเข้ากัน จำนวน ..................... ราย

   ควบเข้ากันกับ ชื่อ...................................................................................................................................................................................................................................................................

   เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร				

 	 	 ที่อยู่	:	อาคาร.......................................................ห้องเลขที.่...........................ชั้นที.่.............หมู่บ้าน........................................................เลขที.่...............................หมูท่ี.่..............

   ตรอก/ซอย......................................................................ถนน.................................................................................ตำบล/แขวง.......................................................................................

   อำเภอ/เขต................................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์...................................................... 

   ควบเป นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

   ชื่อ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

   เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร			
  (ถ้าควบกิจการมากกว่า 1 แห่ง ให้ใช้กระดาษต่อ)

คำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตามประมวลรัษฎากร

ภ.พ.09
สรรพากรพื้นที.่..............................................................................

สรรพากรพื้นทีส่าขา...................................................................

ผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

ยื่นต่อ

  (11) หยุดประกอบกิจการชั่วคราวเปนเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน 

  (12) ผู้ประกอบการจดทะเบียนทีเ่ปนบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย

  (13) เปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................

  ...................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร



 
   

	 ณ	วันเลิกประกอบกิจการ	โอนกิจการ	ควบกิจการ	มี	:

	 (1) รายรับทีย่ังมิได้ชำระภาษ ี ............................................................. บาท (4) ทรัพย์สินอื่นตามราคาตลาด ............................................................. บาท

 (2) สินค้าคงเหลือตามราคาตลาด ............................................................. บาท (5) ลูกหนี้ (เฉพาะทีต่้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม) ............................................................. บาท

 (3) เครื่องจักรตามราคาตลาด  ............................................................. บาท  (6) เจ้าหนี้ี้  ............................................................. บาท

4.	 รายการแจ้งโอนกิจการบางส่วน	:	เมื่อวันที.่...................เดือน..................................พ.ศ.........................

    โอนให้แก่ :   รับโอนจาก : ...................................................................................................................................................................................................................................

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร				

 ที่อยู่	:	อาคาร..........................................................ห้องเลขที.่...........................ชั้นที.่.............หมู่บ้าน..................................................................เลขที.่.....................................หมูท่ี.่...............

 ตรอก/ซอย..................................................................................ถนน.................................................................................ตำบล/แขวง...............................................................................................

 อำเภอ/เขต................................................................จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท์..........................................................

5.	 รายการเปลี่ยนแปลงประเภทของการประกอบกิจการ	: เปลี่ยนแปลงเมื่อวันที.่.............เดือน..................................พ.ศ. .....................

  5.1 ประเภทของการประกอบกิจการที่เพิ่มจากที่จดทะเบียนไว้เดิม

  รหัสประเภทกิจการ   ประเภทสินค้าและหรือบริการ (ระบุ)

      ....................................................................................................................................

      ....................................................................................................................................

      ....................................................................................................................................

  5.2 ประเภทของการประกอบกิจการที่ลดจากที่จดทะเบียนไว้เดิม

  รหัสประเภทกิจการ   ประเภทสินค้าและหรือบริการ (ระบุ)

      ....................................................................................................................................

      ....................................................................................................................................

      ....................................................................................................................................

  5.3 เปลี่ยนแปลงประเภทของการประกอบกิจการ เรียงตามลำดับประเภทของสินค้าและหรือ

   บริการของการประกอบกิจการเปนส่วนใหญ่ (เรียงลำดับตามจำนวนรายรับจากมากไปหาน้อย)

  รหัสประเภทกิจการ   ประเภทสินค้าและหรือบริการ (ระบุ)

      ....................................................................................................................................

      ....................................................................................................................................

      ....................................................................................................................................

6.	 รายการเพิ่มจำนวนสาขา.............................สาขา : ตั้งแต่วันที.่.............เดือน..................................พ.ศ. .....................

 สาขาที่   ชื่อสถานประกอบการ...................................................................................................................................................................................................................

 ที่อยู่	:	อาคาร..................................................................ห้องเลขที.่...........................ชั้นที.่.............หมู่บ้าน..............................................................เลขที.่...............................หมูท่ี.่.................

 ตรอก/ซอย.................................................................................ถนน.................................................................................ตำบล/แขวง................................................................................................

 อำเภอ/เขต.....................................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์................................................................... 

 ประเภทสถานประกอบการ		  บ้านพักอาศัย   อาคารพาณิชย์   อาคารสำนักงาน   อาคารโรงงาน   อาคารชุด   อ่ืนๆ.............................................
 (ถ้าเพิ่มสาขามากกว่า 1 แห่ง ให้ใช้กระดาษต่อ)

7.	 รายการลดจำนวนสาขา.............................สาขา : ตั้งแต่วันที.่.............เดือน..................................พ.ศ. .....................

 สาขาที่   ชื่อสถานประกอบการ...................................................................................................................................................................................................................

 ที่อยู่	:	อาคาร..................................................................ห้องเลขที.่...........................ชั้นที.่.............หมู่บ้าน..............................................................เลขที.่...............................หมูท่ี.่.................

 ตรอก/ซอย.................................................................................ถนน.................................................................................ตำบล/แขวง................................................................................................

 อำเภอ/เขต.....................................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์................................................................... 
 (ถ้าลดสาขามากกว่า 1 แห่ง ให้ใช้กระดาษต่อ)

8.	 แปรสภาพกิจการ	:	ตั้งแต่วันที.่.............เดือน..................................พ.ศ. .....................

	 นิติบุคคล (เดิม) ...................................................................................................................แปรสภาพเปน........................................................................................................................................

 เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม)...........................................................................................เลขทะเบียนนิติบุคคล (ใหม่)...........................................................................................................

9.	 เปลี่ยนชื่อผู้ประกอบการ	:	ตั้งแต่วันที.่.............เดือน..................................พ.ศ. .....................

 	 สำหรับบุคคลธรรมดา	/	ห้างหุ้นส่วนสามัญ	/	คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

	 	 คำนำหน้านามเดิม.......................................................................................................เปลี่ยนเปน............................................................................................................................................

  ชื่อเดิม...............................................................................................................................เปลี่ยนเปน............................................................................................................................................

  นามสกุลเดิม...................................................................................................................เปลี่ยนเปน...........................................................................................................................................

  สำหรับนิติบุคคล

	 ชื่อนิติบุคคลเดิม............................................................................................................เปลี่ยนเปน............................................................................................................................................

	

รหัส

ประเภทกิจการ

   1 = ผลิต

   2 = ส่งออก

   3 = ขายส่ง

   4 = ขายปลีก

   5 = ให้บริการ

	

สำหรับเจ้าหน้าที่

(ISIC-RD)



 
    10.	เปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ	:	ตั้งแต่วันที.่.............เดือน..................................พ.ศ. .....................

  สำนักงานใหญ่   สาขาที ่

 ที่อยู่	:	อาคาร................................................................ห้องเลขที.่...........................ชั้นที.่.............หมู่บ้าน.............................................................เลขที.่...............................หมูท่ี.่..................

 ตรอก/ซอย.................................................................................ถนน................................................................................ตำบล/แขวง...............................................................................................

 อำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์...................................................................

 ชื่อสถานประกอบการเดิม......................................................................................................เปลี่ยนเปน........................................................................................................................................

11.หยุดประกอบกิจการชั่วคราว เปนเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน

 ตั้งแตว่ันที.่............เดือน..........................................พ.ศ. ...................... ถึงวันที.่............เดือน..........................................พ.ศ. ......................

  สำนักงานใหญ่   สาขาที ่

 ที่อยู่	:	อาคาร................................................................ห้องเลขที.่...........................ชั้นที.่.............หมู่บ้าน.............................................................เลขที.่...............................หมูท่ี.่..................

 ตรอก/ซอย.................................................................................ถนน................................................................................ตำบล/แขวง...............................................................................................

 อำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์...................................................................

12.	ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เปนบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย	เมื่อวันที.่.............เดือน..................................พ.ศ. ......................

13.	รายการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ	(ระบุ)	: ตั้งแต่วันที.่.............เดือน..................................พ.ศ. .....................

14.	รายการเอกสารที่แนบ ได้แนบเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมนี้ จำนวน........................ฉบับ

   ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทีแ่จ้งการเปลี่ยนแปลง  แผนที่ซึ่งแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป

   ภาพถ่ายหนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล   พร้อมภาพถ่ายของสถานประกอบการแห่งใหม่

   หนังสือมอบอำนาจ        อื่นๆ (ระบุ).........................................................................................................................

   สำเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  .................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการทีแ่จ้งไว้ข้างต้นเปนรายการทีถู่กต้องสมบูรณ์ทุกประการ

              ลงชื่อ..........................................................................ผู้ประกอบการ

               (...........................................................................)

              ยื่นวันที.่......................................................................

หมายเหตุ	: 1. ผู้ประกอบการรายใดไม่แจ้งการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระสำคัญเก่ียวกับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือไม่ย่ืนคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
      ภายในเวลาทีก่ฎหมายกำหนด อาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและหรืออาญา
     2. ภ.พ.09 ใหย้ื่นพร้อมกัน 3 ฉบับ ณ สถานทีต่่อไปนี้
      (1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหย้ื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทีส่ถานประกอบการตั้งอยู่ หรือจะยื่นผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
       ทีส่ถานประกอบการตั้งอยู่ก็ได้
      (2) นอกเขตกรุงเทพมหานคร ใหย้ื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทีส่ถานประกอบการตั้งอยู่
      (3) สำหรับผู้ประกอบการทีอ่ยู่ในความดูแลของสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ใหย้ื่น ณ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ 
       หรือจะยื่นผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ก็ได้

สำหรับเจ้าหน้าที่ 

ประทับตรา
นิติบุคคล

(ถ้ามี)

	 ความเห็นเจ้าหน้าที่ :
 .......................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................

 ลงชื่อ...............................................................................เจ้าหน้าที่
  (.................................................................................)
 ตำแหน่ง..........................................................................

 วันที.่.................................................................................

	 คำสั่ง	:
 .............................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................

 ลงชื่อ...............................................................................ผู้มีอำนาจลงนาม
  (..............................................................................)
 ตำแหน่ง........................................................................

 วันที.่..................................................................................

รายการที่จดทะเบียนไว้เดิม เปลี่ยนแปลงแก้ไขเปน



1.	ชื่อผู้ประกอบการ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

	 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร			

	 1.1	กรณีเปนบุคคลธรรมดา/ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล	:

	 	 ที่อยู่	:	อาคาร...........................................................................ห้องเลขที.่.............................ชั้นที.่............หมู่บ้าน......................................................................เลขที.่..............................

	 	 หมูท่ี.่................ตรอก/ซอย...................................................................ถนน..............................................................................ตำบล/แขวง...........................................................................

	 	 อำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์		 	โทรศัพท์....................................................

	 	 วัน/เดือน/ปเกิด.............................................................สัญชาต.ิ......................................................	
	 	 (กรณเีปนห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลทีม่ิใช่นิติบุคคล โปรดแนบรายชื่อและเลขประจำตัวประชาชนของบุคคลธรรมดาทีเ่ปนหุ้นส่วน หรือร่วมเปนคณะบุคคลด้วย) 

	 1.2	กรณีเปนนิติบุคคล	:	(โปรดกรอกรายการในส่วนนีด้้วย)

	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ	(ถ้ามี).......................................................................................................................

	 	 ......................................................................................................................................................................

	 	 วันเดือนปทีจ่ดทะเบียน....................................................................................................................

	 	 จดทะเบียนที.่.........................................................................................................................................

2.	ชื่อ  ที่อยู่สถานประกอบการ	และประเภทสถานประกอบการ

	 2.1	ชื่อและที่อยู่สำนักงานใหญ่	:	ชื่อสถานประกอบการ........................................................................................................................................................................................................
	 	 ที่อยู่	:	อาคาร...........................................................................ห้องเลขที.่.............................ชั้นที.่............หมู่บ้าน......................................................................เลขที.่..............................
	 	 หมูท่ี.่................ตรอก/ซอย...................................................................ถนน..............................................................................ตำบล/แขวง...........................................................................
	 	 อำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์		 	โทรศัพท์....................................................
	 2.2	ชื่อและที่อยู่สาขา	(โปรดกรอกด้านหลัง)	จำนวนทั้งสิ้น.........................สาขา
	 2.3	ประเภทสถานประกอบการ		  บ้านพักอาศัย   อาคารพาณิชย์   อาคารสำนักงาน   อาคารโรงงาน   อาคารชุด   อ่ืนๆ....................................

3.	 	กรณีขอจดทะเบียนก่อนวันเริ่มประกอบกิจการตามข้อ	1	ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร	เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที	่57)	

	 	วันที่รายรับถึงเกณฑ์จดทะเบียน	:	วันที.่...........เดือน................................................พ.ศ.	........................

	 	วันทีแ่จ้งต่ออธิบดีเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	(กรณเีปนกิจการทีไ่ด้รับยกเว้น)	:	วันที.่...........เดือน................................................พ.ศ.	........................

	 ในวันยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	มี	:	(1)	เงินทุนจดทะเบียน	(บาท)	

	 	 	 (2)	รายรับประมาณเดือนละ	(บาท)	

4.	ประเภทของการประกอบกิจการ	เรียงตามลำดับประเภทสินค้าและหรือบริการของการประกอบกิจการส่วนใหญ	่(ระบุลำดับตามจำนวนรายรับจากมากไปหาน้อย)

	 	 ลำดับที	่ รหัสประเภทกิจการ	 	 ประเภทสินค้าและหรือบริการ	(ระบุ)

	 	 		1	 	 ..................................................................................................................

	 	 		2	 	 ..................................................................................................................

	 	 		3	 	 ..................................................................................................................

	 	 		4	 	 ..................................................................................................................

	 	 		5	 	 ..................................................................................................................

	 	 		6	 	 ..................................................................................................................

5.	เอกสารที่แนบ	ได้แนบเอกสารต่างๆ	ตามทีไ่ด้ระบุไว้ในรายละเอียดด้านหลัง

	 มาด้วย	จำนวน...............................ฉบับ

	ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเปนรายการท่ีถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ

	 	 ลงชื่อ.........................................................................................ผู้ประกอบการ

	 	 						(........................................................................................)

	 	 วันที.่.........................................................................................

	 ใหเ้ปนผู้ประกอบการจดทะเบียนไดต้ัéงแต่วันเดือนปทีเ่จ้าพนักงานสรรพากร รับ ภ.พ.01 

 เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบการแสดงรายการ หรือเอกสารหลักฐานเปนเท็จ 

 หรือเปนตัวแทนเชิด หรือมิใช่ผู้ประกอบการซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการที่แท้จริง

ประทับตรา

นิติบุคคล

(ถ้ามี)

รหัส

ประเภทกิจการ

					1	=	ผลิต

					2	=	ส่งออก

					3	=	ขายส่ง

					4	=	ขายปลีก

					5	=	ให้บริการ

สำหรับเจ้าหน้าที ่(ISIC-RD)

ความเห็นเจ้าหน้าที่ :

....................................................................................................................................

	 	 ลงชื่อ.......................................................................	เจ้าหน้าที่
	 	 วันที.่........................................................................

คำสั่ง	:		อนุมัติให้ออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	สำหรับ

	 สำนักงานใหญ	่ สาขา............................ฉบับ

	 อนุมัติใหเ้ปนผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

	 ตั้งแต่วันที.่...........เดือน........................................พ.ศ.	.....................

	 ลงชื่อ.....................................................................ผู้มีอำนาจลงนาม
	 ตำแหน่ง...............................................................
	 วันที.่.......................................................................

สรรพากรพื้นที.่..............................................................................

สรรพากรพื้นทีส่าขา...................................................................

ผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

ยื่นต่อ

คำขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามประมวลรัษฎากร

ภ.พ.01
 

สำหรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL



ชื่อ  ที่อยู่สาขา	และประเภทสถานประกอบการ	(ถ้าไม่พอกรอกให้ใช้กระดาษต่อ)

สาขาที่ 00001 ชื่อ................................................................................................................................................................ที่อยู่	:	อาคาร................................................................................................

	 ห้องเลขที.่........................ชั้นที.่..............หมู่บ้าน........................................................................เลขที.่............................หมูท่ี.่.........ตรอก/ซอย..............................................................

	 ถนน.............................................................................ตำบล/แขวง..................................................................................อำเภอ/เขต.........................................................................................

	 จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณีย์		 	โทรศัพท์...............................................................................................................................

สาขาที่ 00002	ชื่อ................................................................................................................................................................ที่อยู่	:	อาคาร................................................................................................

	 ห้องเลขที.่........................ชั้นที.่..............หมู่บ้าน........................................................................เลขที.่............................หมูท่ี.่.........ตรอก/ซอย..............................................................

	 ถนน.............................................................................ตำบล/แขวง..................................................................................อำเภอ/เขต.........................................................................................

	 จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณีย์		 	โทรศัพท์...............................................................................................................................

สาขาที่ 00003	ชื่อ................................................................................................................................................................ที่อยู่	:	อาคาร................................................................................................

	 ห้องเลขที.่........................ชั้นที.่..............หมู่บ้าน........................................................................เลขที.่............................หมูท่ี.่.........ตรอก/ซอย..............................................................

	 ถนน.............................................................................ตำบล/แขวง..................................................................................อำเภอ/เขต.........................................................................................

	 จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณีย์		 	โทรศัพท์...............................................................................................................................

สาขาที่ 00004	ชื่อ................................................................................................................................................................ที่อยู่	:	อาคาร................................................................................................

	 ห้องเลขที.่........................ชั้นที.่..............หมู่บ้าน........................................................................เลขที.่............................หมูท่ี.่.........ตรอก/ซอย..............................................................

	 ถนน.............................................................................ตำบล/แขวง..................................................................................อำเภอ/เขต.........................................................................................

	 จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณีย์		 	โทรศัพท์...............................................................................................................................

สาขาที่ 00005	ชื่อ................................................................................................................................................................ที่อยู่	:	อาคาร................................................................................................

	 ห้องเลขที.่........................ชั้นที.่..............หมู่บ้าน........................................................................เลขที.่............................หมูท่ี.่.........ตรอก/ซอย..............................................................

	 ถนน.............................................................................ตำบล/แขวง..................................................................................อำเภอ/เขต.........................................................................................

	 จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณีย์		 	โทรศัพท์...............................................................................................................................

ประเภทสถานประกอบการ		  บ้านพักอาศัย   อาคารพาณิชย์   อาคารสำนักงาน   อาคารโรงงาน   อาคารชุด   อ่ืนๆ...............................................

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

	 1.	ภาพถ่ายสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์	(กรณีเช่า)	หรือภาพถ่ายหนังสือยินยอมให้ใชเ้ปนที่ตั้งสถานประกอบการ	(กรณีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์

  ให้ใช้อสังหาริมทรัพยน์ั้น โดยไม่มีค่าตอบแทน) หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดท่ีระบุว่าสถานท่ีดังกล่าว
  อยู่ในพ้ืนท่ีประกอบการค้าของอาคารชุด (กรณีท่ีสถานท่ีอยู่อาศัยหรือสถานประกอบการต้ังอยู่ในอาคารชุด
	 	 ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด)	 จำนวน............................ฉบับ

	 2.	ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง	หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง	หรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	พร้อมฉบับจริง

	 	 (กรณเีปนบุคคลต่างด้าว)		 จำนวน............................ฉบับ

	 3.	ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ	(กรณเีปนบุคคลต่างด้าว)	 จำนวน............................ฉบับ

	 4.	ภาพถ่ายหนังสือการจัดตั้งคณะบุคคลทีม่ิใช่นิติบุคคล	(กรณเีปนคณะบุคคลทีม่ิใช่นิติบุคคล)	 จำนวน............................ฉบับ

	 5.	ภาพถ่ายหนังสือตั้งตัวแทนเปนลายลักษณ์อักษรซึ่งมีการรับรองโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือบุคคลอื่นทีไ่ด้รับความเห็นชอบ

	 	 จากอธิบดีกรมสรรพากร	(กรณีผู้ประกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจักรมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักรเปนผู้ย่ืนคำขอฯ แทน)	 จำนวน............................ฉบับ

	 6.	ภาพถ่ายเอกสารการดำเนินกิจการร่วมค้า	(ถ้ามี)		 จำนวน............................ฉบับ

	 7.	แผนที่ซึ่งแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป	พร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการนั้น		 จำนวน............................ฉบับ

	 8.	กรณีมอบอำนาจ	หนังสือมอบอำนาจพร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ		 จำนวน............................ฉบับ

	 	 (กรณเีปนบุคคลต่างด้าว ให้ใช้เอกสารตาม 2.)

	 หมายเหตุ	:	 1.	 ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ประสงค์จะเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มต้องยื่นแบบคำขอแจ้งขอใช้สิทธิ

	 		 	 เพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	 (ภ.พ.01.1)	 ก่อน	แล้วจึงยื่นแบบ	ภ.พ.01	ภายใน	 30	 วันนับแต่วันที่ได้ยื่นแบบ	ภ.พ.01.1

	 		 	 หรือจะยื่นพร้อมกับการยื่นแบบ	ภ.พ.01.1	ก็ได้

	 		 2.	 ผู้ประกอบการรายใดซ่ึงมีมูลค่าท่ีได้รับอยู่ในเกณฑ์ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม	แต่ไม่ย่ืนคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมภายในเวลา

	 		 	 ทีก่ฎหมายกำหนดอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและหรืออาญา

	 		 3.	 ภ.พ.01	ใหย้ื่นพร้อมกัน	3	ฉบับ	ณ	สถานทีต่่อไปนี้

	 		 	 (1)	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	ใหย้ื่น	ณ	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทีส่ถานประกอบการตั้งอยู่	หรือจะยื่นผ่านสำนักงานสรรพากร

	 		 	 	 พื้นที่สาขาทีส่ถานประกอบการตั้งอยู่ก็ได้

	 		 	 (2)	 นอกเขตกรุงเทพมหานคร	ใหย้ื่น	ณ	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทีส่ถานประกอบการตั้งอยู่

	 		 	 (3)	 สำหรับผู้ประกอบการท่ีอยู่ในความดูแลของสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่	ให้ย่ืน	ณ	สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่	

	 		 	 	 หรือจะยื่นผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ก็ได้

	 		 4.	 กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง	ใหย้ื่น	ภ.พ.30	เป็นรายสถานประกอบการ	หากประสงค์จะยื่น	ภ.พ.30	รวมกัน	ใหย้ื่น	ภ.พ.02

	 		 	 เพื่อขออนุมัติก่อน	และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว	จึงจะยื่นแบบฯ	รวมกันได้
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