คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส.04-07 แบบคำขออนุญาตผลิตไพ ตามมาตรา 171
หมวดขอมูลตามแบบ
สำหรับเจาหนาที่

ชื่อขอมูล
เลขที่รับ

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

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

วันที่รับ

วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบ

10 เม.ย. 2562

เจาพนักงานผูรับ

ชื่อเจาพนักงานที่ไดทำการรับแบบและมี นายกฤตพร ศรีศิริ
ชื่อพรอมทั้งตำแหนงในวงเล็บชัดเจน

ชื่อผูขออนุญาต

รัฐวิสาหกิจไทย

ชื่อ

(นักวิชาการสรรพสามิต)

รัฐวิสาหกิจซึ่งเปนผูประกอบ โรงงานผลิตไพพูนทรัพย

อุตสาหกรรม/ผูประกอบกิจการสถาน
บริการ ที่ยื่นขออนุญาต
เลขประจำตัวประชาชน/เลข

หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก / 1-0000-12121-23-1

ทะเบียนนิติบุคคล/เลข

หมายเลขทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหโดย

ประจำตัวผูเสียภาษี

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กระทรวง

พาณิชย / หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษี
อากรตามประกาศของกรมสรรพากรของ
ผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูประกอบการ
กิจการสถานบริการ ที่ยื่นขออนุญาต
เลขทะเบียนสรรพสามิต

หมายเลขทะเบียนสรรพสามิต 10 หลัก ที่ 1100678000
กรมสรรพสามิตออกใหหลังจากยื่นขอจด
ทะเบียนสรรพสามิต

เลขรหัสประจำบาน

หมายเลขรหัสประจำบานในทะเบียน

-

บานของผูขออนุญาต
ที่ตั้งสำนักงานใหญเลขที่

เลขที่ในทะเบียนบาน ของผูขออนุญาต

ชื่ออาคาร

ชื่ออาคารในทะเบียนบาน

22

ของผูขอ -

อนุญาต
หองเลขที่

หองเลขที่ในทะเบียนบาน
อนุญาต

ของผูขอ -

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

ชั้นที่

ชั้นทีใ่ นทะเบียนบานที่ ของผูขออนุญาต

-

หมูที่

ชื่อหมูที่ในทะเบียนบาน ของผูขออนุญาต -

ตรอก/ซอย

ชื่อตรอก/ซอยในทะเบียนบาน ของผูขอ อนุญาต

ถนน

ชื่อถนนในทะเบียนบาน ของผูขออนุญาต -

ตำบล/แขวง

ชื่อตำบล/แขวงในทะเบียนบาน ของผูขอ บางพลัด
อนุญาต

อำเภอ/เขต

ชื่ออำเภอ/เขตในทะเบียนบาน ของผูขอ บางพลัด
อนุญาต

จังหวัด

ชื่อจังหวัดในทะเบียนบาน ของสถานที่ กรุงเทพฯ
ผลิต/ประกอบการ/ขาย

รหัสไปรษณีย

หมายเลขรหัสไปรษณียของที่อยูใน
ทะเบียนบาน

10700

ของสถานที่ผลิต/

ประกอบการ/ขาย
โทรศัพท

เบอรโทรศัพทที่ติดตอได

ของผูขอ -

อนุญาต
สถานที่ผลิตไพ

E-mail

อีเมลที่ติดตอได ของผูขออนุญาต

-

ชื่อ

ชื่อสถานที่ผลิตไพ

โรงงานผลิตไพพูนทรัพย

เลขรหัสประจำบาน

หมายเลขรหัสประจำบานในทะเบียน

-

บานที่สถานที่ผลิตสินคา/สถาน
ประกอบการตั้งอยู
สถานที่ตั้งเลขที่

บานเลขที่ในทะเบียนบานที่สถานที่ผลิต

22

สินคา/สถานประกอบการบริการตั้งอยู
ชื่ออาคาร

ชื่ออาคารในทะเบียนบานที่สถานที่ผลิต

-

สินคา/สถานประกอบการบริการตั้งอยู
หองเลขที่

หองเลขที่ในทะเบียนบานที่สถานที่ผลิต
สินคา/สถานประกอบการบริการตั้งอยู

-

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
ชั้นที่

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

ชั้นที่ในทะเบียนบานที่สถานที่ผลิตสินคา/ สถานประกอบการบริการตั้งอยู

หมูที่

หมูที่ในทะเบียนบานที่สถานที่ผลิต

-

สินคา/สถานประกอบการบริการตั้งอยู
ตรอก/ซอย

ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียนบานที่

-

สถานที่ผลิตสินคา/สถานประกอบการ
บริการตั้งอยู
ถนน

ชื่อถนนในทะเบียนบานที่สถานที่ผลิต

-

สินคา/สถานประกอบการบริการตั้งอยู
ตำบล/แขวง

ชื่อตำบลหรือแขวงในทะเบียนบานที่

บางพลัด

สถานที่ผลิตสินคา/สถานประกอบการ
บริการตั้งอยู
อำเภอ/เขต

ชื่ออำเภอหรือเขตในทะเบียนบานที่

บางพลัด

สถานที่ผลิตสินคา/สถานประกอบการ
บริการตั้งอยู
จังหวัด

ชื่อจังหวัดในทะเบียนบานที่สถานที่ผลิต

กรุงเทพฯ

สินคา/สถานประกอบการบริการตั้งอยู
รหัสไปรษณีย

หมายเลขรหัสไปรษณียของที่อยูใน

10700

ทะเบียนบานที่สถานที่ผลิตสินคา/สถาน
ประกอบการบริการตั้งอยู
โทรศัพท

เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของสถานที่ผลิต สินคา/สถานประกอบการบริการ

E-mail

อีเมลที่ติดตอไดของสถานที่ผลิตสินคา/

-

สถานประกอบการบริการ
มีความประสงคขอ

□ ไพปอก

ขออนุญาตผลิตไพปอก

อนุญาตผลิตไพ

□ ไพไทย

ขออนุญาตผลิตไพไทย

□ ไพจีน

ขออนุญาตผลิตไพจีน

□ ไพจีน 4 สี

ขออนุญาตผลิตไพจีน 4 สี



หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

เอกสารประกอบการ

หนังสือจัดตั้งรัฐวิสาหกิจไทย

หนังสือจัดตั้งรัฐวิสาหกิจไทย

1 แผน

พิจารณา

หนังสือมอบอำนาจตาม

หนังสือมอบอำนาจตามกฎหมาย ในกรณี 1 แผน

กฎหมาย ในกรณีที่มีการมอบ ที่มีการมอบอำนาจใหกระทำการแทน
อำนาจใหกระทำการแทน
แผนผังแสดงสถานที่ผลิตไพ

แผนผังแสดงสถานที่ผลิตไพ และบริเวณ 1 แผน

และบริเวณสถานที่ใกลเคียง

สถานที่ใกลเคียงโดยสังเขป

โดยสังเขป
แบบแปลนแผนผังโรง

แบบแปลนแผนผังโรงอุตสาหกรรมไพ ที่ 1 แผน

อุตสาหกรรมไพ ที่ประกอบไป ประกอบไปดวย สถานที่ติดตั้งแมพิมพไพ
ดวย สถานที่ติดตั้งแมพิมพไพ สถานที่เก็บรักษาไพที่เสียภาษีแลว
สถานที่เก็บรักษาไพที่เสียภาษี
แลว
แบบคำขออนุญาตผลิตไพ ตาม ยื่นแบบคำขออนุญาตผลิตไพ
คำรับรอง

แบบ ภส. ...

ใบอนุญาตผลิตไพตอเนื่อง

ลงชื่อ... (...)

ผูย ื่นคำขอ

กรณีขอ
นายสมชาย สุขใจ (นาย
สมชาย สุขใจ)

วันที่
สำหรับเจาพนักงาน

□ เห็นควรอนุญาต

สรรพสามิต

□

วันที่ยื่นแบบคำขออนุญาต

10 เม.ย. 2562
 เห็นควรอนุญาต

เห็นควรไมอนุญาต ระบุเหตุที่ไมอนุญาตจากเจาพนักงาน
สรรพสามิต
เนื่องจาก ...

ลงชื่อ... (...)

เจาพนักงานสรรพสามิต

นายชวย พิจารณา (นาย
ชวย พิจารณา)

วันที่
สำหรับผูอนุญาต

วันทีเ่ จาพนักงานสรรพสามิตลงความเห็น 10 เม.ย. 2562

□ อนุญาต
□ ไมอนุญาต เนื่องจาก...

 อนุญาต
ระบุเหตุผลที่ไมอนุญาตจากอธิบดีกรม
สรรพสามิตหรือผูแทน

ลงชื่อ... (...)

อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผูแทน

นายอนุมัติ จัดให (นาย
อนุมัติ จัดให)-

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
วันที่

ความหมาย
วันทีอ่ ธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผูแทนลง

ตัวอยางขอมูล
15 เม.ย. 2562

ความเห็น
ไดรับใบอนุญาตนำไพ

ลงชื่อ... (...)

ลงชื่อผูรับใบอนุญาต

สมชาย สุขใจ)

เขามาในราชอาณาจักร
แลว

นายสมชาย สุขใจ (นาย

วัน

วัน เดือน ป ที่รับใบอนุญาต

17

เดือน

วัน เดือน ป ที่รับใบอนุญาต

เม.ย.

ป

วัน เดือน ป ที่รับใบอนุญาต

2562

