คำอธิบายการกรอกขอมูล
ภส.08-22 แบบคำขออนุญาตขายไพ ตามมาตรา 167 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
หมวดขอมูล
ตามแบบฟอรม
1. สำหรับ
เจาหนาที่

2. ชื่อผูขอ
อนุญาต

ลำดับ
ขอมูล
1.1

เลขที่รับ

1.2

วันที่รับ

1.3

เจาพนักงานผูรับ

2.1

ชื่อ

2.2

□ บุคคลธรรมดา

ชื่อเจาพนักงานที่ไดทำการรับ
แบบและมีชื่อพรอมทั้งตำแหนง
ในวงเล็บชัดเจน
ชื่อ รัฐวิสาหกิจซึ่งเปนผู
ประกอบอุตสาหกรรม/ผู
ประกอบกิจการสถานบริการ ที่
ยื่นขออนุญาต
ผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา

2.3

□ นิติบุคคล

ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล

2.4

□ หนวยงานราชการ/
อื่น ๆ
เลขประจำตัว
ประชาชน/ เลข
ทะเบียนนิติบุคคล/
เลขประจำตัวผูเสีย
ภาษี

ผูขออนุญาตมาจากหนวยงาน
ราชการ หรือ อื่น ๆ

2.5

ชื่อขอมูล

ความหมายของขอมูลหลัก

ตัวอยางขอมูล

การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หนวยงานตามลำดับการรับ
หนังสือ ซึ่งจะเริ่มลำดับที่ 1
สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกป
วัน/เดือน/ป ทีไ่ ดรับแบบ

002334 หรือ 2334

10 เม.ย. 2562
นายกฤตพร ศรีศริ ิ
(………….)
นายสมพงษ ใจดี



หมายเลขประจำตัวประชาชน 1-1111-11111-11-1
13 หลัก / หมายเลขทะเบียน
นิติบุคคลที่ออกใหโดยกรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย / หมายเลขประจำตัว
ผูเสียภาษีอากรตามประกาศ
ของกรมสรรพากรของผู

หมวดขอมูล
ตามแบบฟอรม

ลำดับ
ขอมูล

ชื่อขอมูล

2.6

เลขทะเบียน
สรรพสามิต

2.7

เลขรหัสประจำบาน

2.8
2.9

ที่ตั้งสำนักงานใหญ
เลขที่
ชื่ออาคาร

2.10

หองเลขที่

2.11

ชั้นที่

2.12

หมูที่

2.13

ตรอก/ซอย

2.14

ถนน

2.15

ตำบล/แขวง

ความหมายของขอมูลหลัก
ประกอบอุตสาหกรรม/
ผูประกอบการกิจการสถาน
บริการ ที่ยื่นขออนุญาต
หมายเลขทะเบียนสรรพสามิต
10 หลัก ที่กรมสรรพสามิตออก
ใหหลังจากยื่นขอจดทะเบียน
สรรพสามิต
หมายเลขรหัสประจำบานใน
ทะเบียนบานของผูขออนุญาต
เลขทีใ่ นทะเบียนบาน ของผูขอ
อนุญาต
ชื่ออาคารในทะเบียนบาน ของ
ผูขออนุญาต
หองเลขที่ในทะเบียนบาน ของ
ผูขออนุญาต
ชั้นทีใ่ นทะเบียนบานที่ ของผู
ขออนุญาต
ชื่อหมูที่ในทะเบียนบาน ของผู
ขออนุญาต
ชื่อตรอก/ซอยในทะเบียนบาน
ของผูขออนุญาต
ชื่อถนนในทะเบียนบาน ของผู
ขออนุญาต
ชื่อตำบล/แขวงในทะเบียนบาน
ของผูขออนุญาต

ตัวอยางขอมูล

1112211122

219/2

สุทธิสารวินิจฉัย
สามเสนใน

หมวดขอมูล
ตามแบบฟอรม

3.สถานที่ผลิตไพ

ลำดับ
ขอมูล
2.16

ชื่อขอมูล
อำเภอ/เขต

2.17

จังหวัด

2.18

รหัสไปรษณีย

2.19

โทรศัพท

2.20

E-mail

3.1
3.2

ชื่อ
เลขรหัสประจำบาน

3.3

สถานที่ตั้งเลขที่

3.4

ชื่ออาคาร

3.5

หองเลขที่

3.6

ชั้นที่

3.7

หมูที่

ความหมายของขอมูลหลัก
ชื่ออำเภอ/เขตในทะเบียนบาน
ของผูขออนุญาต
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบาน ของ
สถานที่ผลิต/ประกอบการ/ขาย
หมายเลขรหัสไปรษณียของที่
อยูในทะเบียนบาน ของสถานที่
ผลิต/ประกอบการ/ขาย
เบอรโทรศัพทที่ติดตอได ของผู
ขออนุญาต
อีเมลที่ติดตอได ของผูขอ
อนุญาต
ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ
หมายเลขรหัสประจำบานใน
ทะเบียนบานที่ สถาน
ประกอบการตั้งอยู
บานเลขที่ในทะเบียนบาน ที่
สถานประกอบการตั้งอยู
ชื่ออาคารในทะเบียนบานที่
สถานประกอบการตั้งอยู
หองเลขที่ในทะเบียนบานที่
สถานประกอบการตั้งอยู
ชั้นที่ในทะเบียนบานที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู
หมูที่ในทะเบียนบานทีส่ ถาน
ประกอบการตั้งอยู

ตัวอยางขอมูล
พญาไท
กรุงเทพมหานคร
11130

084-000-24xx
-

-

หมวดขอมูล
ตามแบบฟอรม

ลำดับ
ขอมูล
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

3.14
3.15
4.มีความ
ประสงคขอ
อนุญาตผลิตไพ

4.1

4.2

ชื่อขอมูล

ความหมายของขอมูลหลัก

ตรอก/ซอย

ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียน
บานที่สถานประกอบการตั้งอยู
ถนน
ชื่อถนนในทะเบียนบานทีส่ ถาน
ประกอบการตั้งอยู
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงในทะเบียน
บานที่สถานประกอบการตั้งอยู
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตในทะเบียน
บานที่สถานประกอบการตั้งอยู
จังหวัด
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบานที่
สถานประกอบการตั้งอยู
รหัสไปรษณีย
หมายเลขรหัสไปรษณียของที่
อยูในทะเบียนบานทีส่ ถาน
ประกอบการตั้งอยู
โทรศัพท
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของ
สถานประกอบการ
E-mail
อีเมลที่ติดตอไดของสถาน
ประกอบการ
□ ขายไพประเภทที่ 1 ขออนุญาตขายไพครั้งหนึ่ง
ครั้งหนึ่งจำนวนตั้งแต จำนวนตั้งแต 40 สำรับ
40 สำรับ
□ ขายไพประเภทที่ 2 ขออนุญาตขายไพครั้งหนึ่ง
ขายไพครั้งหนึ่งจำนวน จำนวนต่ำกวา 40 สำรับ
ต่ำกวา 40 สำรับ

4.3

□ สำหรับคลังสินคา
ทัณฑบนประเภท
รานคาปลอดอากร

ขออนุญาตขายทีค่ ลังสินคา
ทัณฑบนประเภทรานคาปลอด

ตัวอยางขอมูล
-

-



หมวดขอมูล
ตามแบบฟอรม

ลำดับ
ขอมูล

ชื่อขอมูล

ความหมายของขอมูลหลัก

ตัวอยางขอมูล

ตามกฎหมายวา
ดวยศุลลากร
4.4

4.5

5. เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณา

5.1
5.2
5.3

5.4

5.5
5.6

อากรตามกฎหมายวาดวยศุล
ลากร
□ สำหรับสถานที่ขาย ขออนุญาตขาย ณ สถานที่ขาย
ไพที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
ไพที่จดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
□ สำหรับสถานที่ขาย ขออนุญาตขาย ณ สถานที่ขาย
ไพที่มิไดจดทะเบียน ไพที่มิไดจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
บัตรประจำตัว
ประชาชน
หนังสือรับรองการ
รัฐวิสาหกิจ
หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล ซึ่ง
ออกใหไมเกิน 6 เดือน
หนังสือมอบอำนาจ
พรอมเอกสารตาม
กฎหมาย ในกรณีที่มี
การมอบอำนาจให
กระทำการแทน
ใบทะเบีน
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
เอกสารสิทธิ์หรือ
สัญญาเชาพรอม
หนังสือแสดงความ
ยินยอมของผูใหเชา

บัตรประจำตัวประชาชน

1 ฉบับ

หนังสือรับรองการรัฐวิสาหกิจ

1 ฉบับ

หนังสือรับรองการจดทะเบียน 1 ฉบับ
นิติบุคคล ซึ่งออกใหไมเกิน 6
เดือน
หนังสือมอบอำนาจพรอม
1 ฉบับ
เอกสารตามกฎหมาย ในกรณีที่
มีการมอบอำนาจใหกระทำการ
แทน
ใบทะเบีนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) เอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเชา
พรอมหนังสือแสดงความ
ยินยอมของผูใหเชา (กรณีเชา
สถานที่) ของสถานที่ขาย

-

หมวดขอมูล
ตามแบบฟอรม

ลำดับ
ขอมูล

5.7
กรณีขอ
ใบอนุญาตผลิต
ไพตอเนื่อง
6. คำรับรอง
7. คำสั่งเจา
พนักงาน
สรรพสามิต

8. การรับ
ใบอนุญาต

5.8

ชื่อขอมูล

ความหมายของขอมูลหลัก

ตัวอยางขอมูล

(กรณีเชาสถานที่) ของ
สถานที่ขาย
แผนผังแสดงสถานที่ แผนผังแสดงสถานที่ขายไพ
1 ฉบับ
ขายไพ โดยสังเขป
โดยสังเขป
ใบอนุญาตขายไพ
กรณีขออนุญาตขายไพตอเนื่อง ประจำปที่ผานมา

6.1
6.2
7.1

ลงชื่อ... (...)
วันที่

7.2

ระบุเหตุผลในการไมอนุญาต

7.3

□ ไมอนุญาต
เนื่องจาก ...
ลงชื่อ... (...)

7.4

วันที่

8.1
8.2
8.3
8.4

ลงชื่อ... (...)
วัน
เดือน
ป

วันทีเ่ จาพนักงานสรรพสามิต
พิจารณา
ลงชื่อผูรับใบอนุญาต
วัน เดือน ป ที่รับใบอนุญาต
วัน เดือน ป ที่รับใบอนุญาต
วัน เดือน ป ที่รับใบอนุญาต

□ อนุญาต

ผูยื่นคำขอ
วันที่ย่นื แบบคำขออนุญาต
อนุญาต

เจาพนักงานสรรพสามิต

นายสมพงษ ใจดี
10/10/2562


นายกฤตพร ศรีศริ ิ
(………….)
24/10/2562
นายสมพงษ ใจดี
27
ต.ค.
2562

