คำอธิบายการกรอกขอมูล
ภส.04-07 แบบคำขออนุญาตผลิตไพ ตามมาตรา 171 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
หมวดขอมูล ลำดับ
ชื่อขอมูล
ตามแบบฟอรม ขอมูล
1. สำหรับ
1.1 เลขที่รับ
เจาหนาที่

2. ชื่อผูขอ
อนุญาต

1.2

วันที่รับ

1.3

เจาพนักงานผูรับ

2.1

รัฐวิสาหกิจไทย

2.2

เลขประจำตัว
ประชาชน/เลข
ทะเบียนนิติ
บุคคล/เลข
ประจำตัวผูเสีย
ภาษี

2.3

เลขทะเบียน
สรรพสามิต

2.4

เลขรหัสประจำ
บาน

ความหมายของขอมูลหลัก

ตัวอยางขอมูล

การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หนวยงานตามลำดับการรับหนังสือ
ซึ่งจะเริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1
ม.ค. ของทุกป
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบ

002334 หรือ 2334

ชื่อเจาพนักงานที่ไดทำการรับแบบ
และมีชื่อพรอมทั้งตำแหนงในวงเล็บ
ชัดเจน
ชื่อ รัฐวิสาหกิจซึ่งเปนผูประกอบ
อุตสาหกรรม/ผูประกอบกิจการ
สถานบริการ ที่ย่นื ขออนุญาต
หมายเลขประจำตัวประชาชน 13
หลัก / หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล
ที่ออกใหโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย / หมายเลข
ประจำตัวผูเสียภาษีอากรตาม
ประกาศของกรมสรรพากรของผู
ประกอบอุตสาหกรรม/
ผูประกอบการกิจการสถานบริการ
ที่ยื่นขออนุญาต
หมายเลขทะเบียนสรรพสามิต 10
หลัก ที่กรมสรรพสามิตออกให
หลังจากยื่นขอจดทะเบียน
สรรพสามิต
หมายเลขรหัสประจำบานใน
ทะเบียนบานของผูขออนุญาต

นายกฤตพร ศรีศริ ิ
(………….)

10 เม.ย. 2557

โรงงานผลิตไพพูน
ทรัพย
1-0000-12121-231

1100678000
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หมวดขอมูล ลำดับ
ชื่อขอมูล
ตามแบบฟอรม ขอมูล
2.5 ที่ตั้งสำนักงาน
ใหญเลขที่
2.6 ชื่ออาคาร
2.7

หองเลขที่

2.8

ชั้นที่

2.9

หมูที่

2.10

ตรอก/ซอย

2.11

ถนน

2.12

ตำบล/แขวง

2.13

อำเภอ/เขต

2.14

จังหวัด

2.15

รหัสไปรษณีย

2.16

โทรศัพท

2.17
3.สถานที่ผลิตไพ 3.1

E-mail
ชื่อ

ความหมายของขอมูลหลัก
เลขทีใ่ นทะเบียนบาน ของผูขอ
อนุญาต
ชื่ออาคารในทะเบียนบาน ของผูขอ
อนุญาต
หองเลขที่ในทะเบียนบาน ของผูขอ
อนุญาต
ชั้นที่ในทะเบียนบานที่ ของผูขอ
อนุญาต
ชื่อหมูที่ในทะเบียนบาน ของผูขอ
อนุญาต
ชื่อตรอก/ซอยในทะเบียนบาน ของ
ผูขออนุญาต
ชื่อถนนในทะเบียนบาน ของผูขอ
อนุญาต
ชื่อตำบล/แขวงในทะเบียนบาน ของ
ผูขออนุญาต
ชื่ออำเภอ/เขตในทะเบียนบาน ของ
ผูขออนุญาต
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบาน ของ
สถานที่ผลิต/ประกอบการ/ขาย
หมายเลขรหัสไปรษณียของที่อยูใน
ทะเบียนบาน ของสถานที่ผลิต/
ประกอบการ/ขาย
เบอรโทรศัพทที่ติดตอได ของผูขอ
อนุญาต
อีเมลที่ติดตอได ของผูขออนุญาต
ชื่อสถานที่ผลิตไพ

ตัวอยางขอมูล
บางพลัด
บางพลัด
กรุงเทพฯ
10700

โรงงานผลิตไพพูน
ทรัพย

หมวดขอมูล ลำดับ
ชื่อขอมูล
ตามแบบฟอรม ขอมูล
3.2 เลขรหัสประจำ
บาน
3.3

สถานที่ตั้งเลขที่

3.4

ชื่ออาคาร

3.5

หองเลขที่

3.6

ชั้นที่

3.7

หมูที่

3.8

ตรอก/ซอย

3.9

ถนน

3.10

ตำบล/แขวง

ความหมายของขอมูลหลัก
หมายเลขรหัสประจำบานใน
ทะเบียนบานที่สถานที่ผลิตสินคา/
สถานประกอบการตั้งอยู
บานเลขที่ในทะเบียนบานที่สถานที่
ผลิตสินคา/สถานประกอบการ
บริการตั้งอยู
ชื่ออาคารในทะเบียนบานที่สถานที่
ผลิตสินคา/สถานประกอบการ
บริการตั้งอยู
หองเลขที่ในทะเบียนบานที่สถานที่
ผลิตสินคา/สถานประกอบการ
บริการตั้งอยู
ชั้นที่ในทะเบียนบานที่สถานที่ผลิต
สินคา/สถานประกอบการบริการ
ตั้งอยู
หมูที่ในทะเบียนบานที่สถานที่ผลิต
สินคา/สถานประกอบการบริการ
ตั้งอยู
ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียนบานที่
สถานที่ผลิตสินคา/สถาน
ประกอบการบริการตั้งอยู
ชื่อถนนในทะเบียนบานที่สถานที่
ผลิตสินคา/สถานประกอบการ
บริการตั้งอยู
ชื่อตำบลหรือแขวงในทะเบียนบานที่
สถานที่ผลิตสินคา/สถาน
ประกอบการบริการตั้งอยู

ตัวอยางขอมูล
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-

-

-

-

-

-

บางพลัด

หมวดขอมูล ลำดับ
ชื่อขอมูล
ตามแบบฟอรม ขอมูล
3.11 อำเภอ/เขต

4.มีความ
ประสงคขอ
อนุญาตผลิตไพ
5. เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณา

3.12

จังหวัด

3.13

รหัสไปรษณีย

3.14

โทรศัพท

3.15

E-mail

4.1
4.2
4.3
4.4
5.1

□ ไพปอก
□ ไพไทย
□ ไพจีน
□ ไพจีน 4 สี
หนังสือจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจไทย
หนังสือมอบ
อำนาจตาม
กฎหมาย ในกรณี
ที่มีการมอบ
อำนาจใหกระทำ
การแทน
แผนผังแสดง
สถานที่ผลิตไพ

5.2

5.3

ความหมายของขอมูลหลัก
ชื่ออำเภอหรือเขตในทะเบียนบานที่
สถานที่ผลิตสินคา/สถาน
ประกอบการบริการตั้งอยู
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบานที่สถานที่
ผลิตสินคา/สถานประกอบการ
บริการตั้งอยู
หมายเลขรหัสไปรษณียของที่อยูใน
ทะเบียนบานที่สถานที่ผลิตสินคา/
สถานประกอบการบริการตั้งอยู
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของสถานที่
ผลิตสินคา/สถานประกอบการ
บริการ
อีเมลที่ติดตอไดของสถานที่ผลิต
สินคา/สถานประกอบการบริการ
ขออนุญาตผลิตไพปอก
ขออนุญาตผลิตไพไทย
ขออนุญาตผลิตไพจีน
ขออนุญาตผลิตไพจีน 4 สี
หนังสือจัดตั้งรัฐวิสาหกิจไทย

ตัวอยางขอมูล
บางพลัด

กรุงเทพฯ

10700

-



1 แผน

หนังสือมอบอำนาจตามกฎหมาย ใน 1 แผน
กรณีที่มีการมอบอำนาจใหกระทำ
การแทน

แผนผังแสดงสถานที่ผลิตไพ และ
บริเวณสถานที่ใกลเคียงโดยสังเขป

1 แผน

หมวดขอมูล ลำดับ
ตามแบบฟอรม ขอมูล

5.4

5.5

6. คำรับรอง

7. สำหรับเจา
พนักงาน
สรรพสามิต

6.1
6.2
7.1
7.2

7.3
7.4
8. สำหรับผู
อนุญาต

8.1
8.2
8.3

ชื่อขอมูล
และบริเวณ
สถานที่ใกลเคียง
โดยสังเขป
แบบแปลนแผนผัง
โรงอุตสาหกรรม
ไพ ที่ประกอบไป
ดวย สถานที่ติดตั้ง
แมพิมพไพ
สถานที่เก็บรักษา
ไพที่เสียภาษีแลว
แบบคำขออนุญาต
ผลิตไพ ตามแบบ
ภส. ...
ลงชื่อ... (...)
วันที่
□ เห็นควร
อนุญาต
□ เห็นควรไม
อนุญาต เนื่องจาก
...
ลงชื่อ... (...)
วันที่
□ อนุญาต
□ ไมอนุญาต
เนื่องจาก...
ลงชื่อ... (...)

ความหมายของขอมูลหลัก

แบบแปลนแผนผังโรงอุตสาหกรรม
ไพ ที่ประกอบไปดวย สถานที่ติดตั้ง
แมพิมพไพ สถานที่เก็บรักษาไพที่
เสียภาษีแลว

ตัวอยางขอมูล

1 แผน

ยื่นแบบคำขออนุญาตผลิตไพ กรณี
ขอใบอนุญาตผลิตไพตอเนื่อง
ผูยื่นคำขอ
วันที่ยื่นแบบคำขออนุญาต

โรงงานผลิตไพพูน
ทรัพย
12 ธันวาคม 2562

ระบุเหตุที่ไมอนุญาตจากเจา
พนักงานสรรพสามิต
เจาพนักงานสรรพสามิต
วันที่เจาพนักงานสรรพสามิตลง
ความเห็น
ระบุเหตุผลที่ไมอนุญาตจากอธิบดี
กรมสรรพสามิตหรือผูแทน
อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผูแทน

-

-

หมวดขอมูล ลำดับ
ชื่อขอมูล
ตามแบบฟอรม ขอมูล
8.4 วันที่
9. การรับ
ใบอนุญาต

ความหมายของขอมูลหลัก

9.1

ลงชื่อ... (...)

วันที่อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือ
ผูแทนลงความเห็น
ลงชื่อผูรับใบอนุญาต

9.2
9.3
9.4

วัน
เดือน
ป

วัน เดือน ป ที่รับใบอนุญาต
วัน เดือน ป ที่รับใบอนุญาต
วัน เดือน ป ที่รับใบอนุญาต

ตัวอยางขอมูล
-

