คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส.06-20 แบบคำขอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการสำหรับไพ
หมวดขอมูลตามแบบ
สำหรับเจาหนาที่

ชื่อขอมูล
เลขที่รับ

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

การบันทึกเลขทะเบียนรับของหนวยงาน 002334 หรือ 2334
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งจะเริ่มลำดับ
ที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกป

วันที่รับ

วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบ

10 เม.ย. 2557

เจาพนักงานผูรับ

ชื่อเจาพนักงานที่ไดทำการรับแบบและมี นายกฤตพร ศรีศิริ
ชื่อพรอมทั้งตำแหนงในวงเล็บชัดเจน

สรรพสามิตพื้นที่...
ชื่อผูขออนุญาต

ชื่อ

(นักวิชาการสรรพสามิต)
กรุงเทพฯ

ชื่อ

รัฐวิสาหกิจซึ่งเปนผูประกอบ นายสมชาย สุขใจ

อุตสาหกรรม/ผูประกอบกิจการสถาน
บริการ ที่ยื่นขออนุญาต
□ บุคคลธรรมดา



□ นิติบุคคล

-

□ หนวยงานราชการ/ อื่น ๆ

-

เลขประจำตัวประชาชน/เลข

หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก / 1-1111-11111-11-1

ทะเบียนนิติบุคคล/เลข

หมายเลขทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหโดย

ประจำตัวผูเสียภาษี

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กระทรวง

พาณิชย / หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษี
อากรตามประกาศของกรมสรรพากรของ
ผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูประกอบการ
กิจการสถานบริการ

ที่ยื่นขอรับ

เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทาง
ราชการ
เลขทะเบียนสรรพสามิต

หมายเลขทะเบียนสรรพสามิต 10 หลัก ที่ 10067800005678901
กรมสรรพสามิตออกใหหลังจากยื่นขอจด
ทะเบียนสรรพสามิต

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
เลขรหัสประจำบาน

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

หมายเลขรหัสประจำบานในทะเบียน

22

บานของผูขอรับเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษีของทางราชการ
ที่ตั้งสำนักงานใหญเลขที่

เลขที่ในทะเบียนบาน

ของผูขอรับ 22

เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทาง
ราชการ
ชื่ออาคาร

ชื่ออาคารในทะเบียนบาน

ของผูขอรับ -

เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทาง
ราชการ
หองเลขที่

หองเลขที่ในทะเบียนบาน

ของผูขอรับ -

เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทาง
ราชการ
ชั้นที่

ชั้นทีใ่ นทะเบียนบานที่

ของผูขอรับ -

เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทาง
ราชการ
หมูที่

ชื่อหมูทใี่ นทะเบียนบาน

ของผูขอรับ -

เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทาง
ราชการ
ตรอก/ซอย

ชื่อตรอก/ซอยในทะเบียนบาน

ของผู -

ขอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของ
ทางราชการ
ถนน

ชื่อถนนในทะเบียนบาน

ของผูขอรับ -

เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทาง
ราชการ
ตำบล/แขวง

ชื่อตำบล/แขวงในทะเบียนบาน

ของผู บางพลัด

ขอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของ
ทางราชการ

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
อำเภอ/เขต

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

ชื่ออำเภอ/เขตในทะเบียนบาน

ของผู บางพลัด

ขอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของ
ทางราชการ
จังหวัด

ชื่อจังหวัดในทะเบียนบาน ของสถานที่ กรุงเทพฯ
ผลิต/ประกอบการ/ขาย

รหัสไปรษณีย

หมายเลขรหัสไปรษณียของที่อยูใน
ทะเบียนบาน

10700

ของสถานที่ผลิต/

ประกอบการ/ขาย
โทรศัพท

เบอรโทรศัพทที่ติดตอได

ของผูขอรับ -

เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทาง
ราชการ
E-mail

อีเมลที่ติดตอได ของผูขอรับเครื่องหมาย แสดงการเสียภาษีของทางราชการ

ที่ตั้งสถาน

ชื่อ

ชื่อสถานที่ประกอบการ/โรงอุตสาหกรรม สมชายพาณิชย

ประกอบการ/โรง

เลขรหัสประจำบาน

หมายเลขรหัสประจำบานในทะเบียน

อุตสาหกรรม

บานที่

22

สถานประกอบการ/โรง

อุตสาหกรรมตั้งอยู
สถานที่ตั้งเลขที่

บานเลขที่ในทะเบียนบาน

ทีส่ ถาน 22

ประกอบการ/โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู
ชื่ออาคาร

ชื่ออาคารในทะเบียนบานทีส่ ถาน

-

ประกอบการ/โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู
หองเลขที่

หองเลขที่ในทะเบียนบานที่สถาน

-

ประกอบการ/โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู
ชั้นที่

ชั้นที่ในทะเบียนบานที่สถาน

-

ประกอบการ/โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู
หมูที่

หมูที่ในทะเบียนบานทีส่ ถาน
ประกอบการ/โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู

-

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
ตรอก/ซอย

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียนบานที่สถาน ประกอบการ/โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู

ถนน

ชื่อถนนในทะเบียนบานที่สถาน

-

ประกอบการ/โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู
ตำบล/แขวง

ชื่อตำบลหรือแขวงในทะเบียนบานที่

บางพลัด

สถานประกอบการ/โรงอุตสาหกรรม
ตั้งอยู
อำเภอ/เขต

ชื่ออำเภอหรือเขตในทะเบียนบานทีส่ ถาน บางพลัด
ประกอบการ/โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู

จังหวัด

ชื่อจังหวัดในทะเบียนบานที่สถาน

กรุงเทพฯ

ประกอบการ/โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู
รหัสไปรษณีย

หมายเลขรหัสไปรษณียของที่อยูใน

10700

ทะเบียนบานที่สถานประกอบการ/โรง
อุตสาหกรรมตั้งอยู
โทรศัพท

เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของสถาน

-

ประกอบการ/โรงอุตสาหกรรม
E-mail

อีเมลที่ติดตอไดของสถานประกอบการ/

-

โรงอุตสาหกรรม
มีความประสงคขอรับ

□ ไพปอก

ประเภทไพที่ขอรับเครื่องหมายแสดงการ  ไพปอก
เสียภาษีของทางราชการ

□ ไพไทย

ประเภทไพที่ขอรับเครื่องหมายแสดงการ

เครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษีของทาง
ราชการสำหรับไพ

เสียภาษีของทางราชการ
ไพผองจีน

ประเภทไพที่ขอรับเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษีของทางราชการ

ไพจีน 4 สี

ประเภทไพที่ขอรับเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษีของทางราชการ

ที่

ลำดับที่

1

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล

ความหมาย

ประเภทไพ

ตัวอยางขอมูล

ประเภทไพที่ขอรับเครื่องหมายแสดงการ ไพปอก
เสียภาษีของทางราชการ

ตรา

ตราของไพ

777

จำนวน

จำนวนไพ

10,000

คาภาษีสรรพสามิต

คาภาษีสรรพสามิตที่ตองชำระ

3,000

จำนวนเครื่องหมายแสดงการ

จำนวนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

200

เสียภาษีของทางราชการ (ดวง) ของทางราชการที่ตองการ
เพื่อนำไปปดบนสำรับไพที่

เพื่อนำไปปดบนสำรับไพที่นำเขามาใน

-

นำเขามาในราชอาณาจักร ณ ราชอาณาจักร ณ สำนักงานศุลกากร/
สำนักงานศุลกากร/ดาน

ดานศุลกากร ระบุชื่อดานที่นำเขา

ศุลกากร
เอกสารประกอบการ

แบบรายการภาษีสรรพสามิต

พิจารณา

แบบรายการภาษีสรรพสามิต

1 ฉบับ

ประกอบการพิจารณากรณีในประเทศ
ใบเสร็จรับเงินคาภาษี

(รวม ใบเสร็จรับเงินคาภาษี (รวมภาษีที่ชำระ 1 ฉบับ

ภาษีที่ชำระทั้งสิ้น)

ทั้งสิ้น)

ประกอบการพิจารณากรณีใน

ประเทศ
แบบรายการภาษีสรรพสามิต

แบบรายการภาษีสรรพสามิต หรือ ใบขน

หรือ ใบขนสินคาขาเขา

สินคาขาเขา ประกอบการพิจารณากรณี
นำเขา

ใบเสร็จรับเงินคาภาษี

(รวม ใบเสร็จรับเงินคาภาษี (รวมภาษีที่ชำระ

ภาษีที่ชำระทั้งสิ้น)

ทั้งสิ้น) ประกอบการพิจารณากรณีนำเขา

ใบอนุญาตนำไพเขามาใน

ใบอนุญาตนำไพเขามาในราชอาณาจักร

ราชอาณาจักร

ประกอบการพิจารณากรณีนำเขา

ใบแสดงรายการและราคา

ใบแสดงรายการและราคาสินคา

สินคา (INVOICE)

(INVOICE) ประกอบการพิจารณากรณี
นำเขา

คำรับรอง

ลงชื่อ... (...)

ผูยื่นคำขอรับเครื่องหมายแสดงการเสีย

นายสมชาย สุขใจ (นาย

ภาษีของทางราชการ

สมชาย สุขใจ)

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล

ความหมาย

วันที่

วันที่ยื่นแบบคำขอ

คำสั่งเจาพนักงาน

ความเห็นเจาพนักงาน

ลงความเห็นจากเจาพนักงาน

สรรพสามิต

□ เห็นควรไมจายเครื่องหมาย ระบุเหตุผลในการไมจายเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีของทางราชการ
แสดงการเสียภาษีของทาง

ตัวอยางขอมูล
15 เมษายน 2562

ราชการเนื่องจาก...
□ เห็นควรจายเครื่องหมาย เห็นควรจายเครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษีของทางราชการ
แสดงการเสียภาษีของทาง



ราชการ โดย
ที่

ลำดับรายการ

1

ประเภทไพ

ประเภทสินคา

ไพปอก

ตรา

ตราสินคา

777

จำนวน

จำนวนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

200

ของทางราชการที่จาย
ลงชื่อ... (...)

ลงชื่อเจาหนาที่สรรพสามิต

นายอนุมัติ จัดให (นาย
อนุมัติ จัดให)-

วันที่

วันที่เจาพนักงานสรรพสามิตพิจารณา

17 เมษายน 2562

ไดรับเครื่องหมายแสดงการ

จำนวนเครื่องหมายที่รับ

200

ผูรับเครื่องหมาย

นายสมชาย สุขใจ (นาย

เสียภาษีของทางราชการ
สำหรับสินคาไพจำนวน ... ดวง
ลงชื่อ... (...)

สมชาย สุขใจ)
วันที่

วันทีร่ ับเครื่องหมาย

20 เมษายน 2562

