คำอธิบายการกรอกขอมูล
ภส.06-20 แบบคำขอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการสำหรับไพ
หมวดขอมูล ลำดับ
ชื่อขอมูล
ตามแบบฟอรม ขอมูล
1. สำหรับ
1.1 เลขที่รับ
เจาหนาที่

2. ขอมูลผู
ขอรับ
เครื่องหมาย
แสดงการเสีย
ภาษีของทาง
ราชการ

ความหมายของขอมูลหลัก

ตัวอยางขอมูล

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

002334 หรือ 2334

1.2

วันที่รับ

1.3

เจาพนักงานผูรับ

2.1

สรรพสามิตพื้นที่...

3.1

ชื่อ

3.2

□ บุคคลธรรมดา

3.3

□ นิติบุคคล

-

3.4

□ หนวยงาน
ราชการ/ อื่น ๆ
เลขประจำตัว
ประชาชน/เลข
ทะเบียนนิติ
บุคคล/เลข
ประจำตัวผูเสีย
ภาษี

-

3.5

ชื่อเจาพนักงานที่ไดทำการรับ
แบบและมีชื่อพรอมทั้งตำแหนง
ในวงเล็บชัดเจน

10 เม.ย. 2557
นายกฤตพร ศรีศิริ
(………….)
-

ชื่อ รัฐวิสาหกิจซึ่งเปนผูประกอบ นายสมพงษ ใจดี
อุตสาหกรรม/ผูประกอบกิจการ
สถานบริการ ที่ยื่นขออนุญาต


หมายเลขประจำตัวประชาชน
1-1111-11111-11-1
13 หลัก / หมายเลขทะเบียนนิติ
บุคคลที่ออกใหโดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย /
หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษี
อากรตามประกาศของ
กรมสรรพากรของผูประกอบ

หมวดขอมูล ลำดับ
ตามแบบฟอรม ขอมูล

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

ชื่อขอมูล

ความหมายของขอมูลหลัก

อุตสาหกรรม/ผูประกอบการ
กิจการสถานบริการ ที่ย่นื ขอรับ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ของทางราชการ
เลขทะเบียน
หมายเลขทะเบียนสรรพสามิต
สรรพสามิต
10 หลัก ที่กรมสรรพสามิตออก
ใหหลังจากยื่นขอจดทะเบียน
สรรพสามิต
เลขรหัสประจำ
หมายเลขรหัสประจำบานใน
บาน
ทะเบียนบานของผูขอรับ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ของทางราชการ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ เลขทีใ่ นทะเบียนบาน ของผู
เลขที่
ขอรับเครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษีของทางราชการ
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารในทะเบียนบาน ของผู
ขอรับเครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษีของทางราชการ
หองเลขที่
หองเลขที่ในทะเบียนบาน ของผู
ขอรับเครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษีของทางราชการ
ชั้นที่
ชั้นที่ในทะเบียนบานที่ ของผู
ขอรับเครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษีของทางราชการ

ตัวอยางขอมูล

1006780000

22

22

-

-

-

หมวดขอมูล ลำดับ
ชื่อขอมูล
ตามแบบฟอรม ขอมูล
3.12 หมูที่

3.13

ตรอก/ซอย

3.14

ถนน

3.15

ตำบล/แขวง

3.16

อำเภอ/เขต

3.17

จังหวัด

3.18

รหัสไปรษณีย

3.19

โทรศัพท

3.20

E-mail

ความหมายของขอมูลหลัก
ชื่อหมูที่ในทะเบียนบาน ของผู
ขอรับเครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษีของทางราชการ
ชื่อตรอก/ซอยในทะเบียนบาน
ของผูขอรับเครื่องหมายแสดง
การเสียภาษีของทางราชการ
ชื่อถนนในทะเบียนบาน ของผู
ขอรับเครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษีของทางราชการ
ชื่อตำบล/แขวงในทะเบียนบาน
ของผูขอรับเครื่องหมายแสดง
การเสียภาษีของทางราชการ
ชื่ออำเภอ/เขตในทะเบียนบาน
ของผูขอรับเครื่องหมายแสดง
การเสียภาษีของทางราชการ
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบาน ของ
สถานที่ผลิต/ประกอบการ/ขาย
หมายเลขรหัสไปรษณียของที่อยู
ในทะเบียนบาน ของสถานที่
ผลิต/ประกอบการ/ขาย
เบอรโทรศัพทที่ติดตอได ของผู
ขอรับเครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษีของทางราชการ
อีเมลที่ติดตอได ของผูขอรับ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ของทางราชการ

ตัวอยางขอมูล
-

-

-

บางพลัด

บางพลัด

กรุงเทพฯ
10700

-

-

หมวดขอมูล
ตามแบบฟอรม
3. ที่ตั้งสถาน
ประกอบการ/
โรง
อุตสาหกรรม

ลำดับ
ชื่อขอมูล
ขอมูล
4.1 ชื่อ
4.2

เลขรหัสประจำ
บาน

4.3

สถานที่ตั้งเลขที่

4.4

ชื่ออาคาร

4.5

หองเลขที่

4.6

ชั้นที่

4.7

หมูที่

4.8

ตรอก/ซอย

ความหมายของขอมูลหลัก
ชื่อสถานที่ประกอบการ/โรง
อุตสาหกรรม
หมายเลขรหัสประจำบานใน
ทะเบียนบานที่ สถาน
ประกอบการ/โรงอุตสาหกรรม
ตั้งอยู
บานเลขที่ในทะเบียนบาน ที่
สถานประกอบการ/โรง
อุตสาหกรรมตั้งอยู
ชื่ออาคารในทะเบียนบานที่สถาน
ประกอบการ/โรงอุตสาหกรรม
ตั้งอยู
หองเลขที่ในทะเบียนบานที่สถาน
ประกอบการ/โรงอุตสาหกรรม
ตั้งอยู
ชั้นที่ในทะเบียนบานที่สถาน
ประกอบการ/โรงอุตสาหกรรม
ตั้งอยู
หมูที่ในทะเบียนบานที่สถาน
ประกอบการ/โรงอุตสาหกรรม
ตั้งอยู
ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียน
บานที่สถานประกอบการ/โรง
อุตสาหกรรมตั้งอยู

ตัวอยางขอมูล
สมพงษพาณิชย
22

-

-

-

-

-

หมวดขอมูล ลำดับ
ชื่อขอมูล
ตามแบบฟอรม ขอมูล
4.9 ถนน

4. มีความ
ประสงคขอรับ
เครื่องหมาย

4.10

ตำบล/แขวง

4.11

อำเภอ/เขต

4.12

จังหวัด

4.13

รหัสไปรษณีย

4.14

โทรศัพท

4.15

E-mail

5.1

□ ไพปอก

ความหมายของขอมูลหลัก
ชื่อถนนในทะเบียนบานทีส่ ถาน
ประกอบการ/โรงอุตสาหกรรม
ตั้งอยู
ชื่อตำบลหรือแขวงในทะเบียน
บานที่สถานประกอบการ/โรง
อุตสาหกรรมตั้งอยู
ชื่ออำเภอหรือเขตในทะเบียน
บานที่สถานประกอบการ/โรง
อุตสาหกรรมตั้งอยู
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบานที่
สถานประกอบการ/โรง
อุตสาหกรรมตั้งอยู
หมายเลขรหัสไปรษณียของที่อยู
ในทะเบียนบานที่สถาน
ประกอบการ/โรงอุตสาหกรรม
ตั้งอยู
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของ
สถานประกอบการ/โรง
อุตสาหกรรม
อีเมลที่ติดตอไดของสถาน
ประกอบการ/โรงอุตสาหกรรม
ประเภทไพที่ขอรับเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีของทาง
ราชการ

ตัวอยางขอมูล
-

บางพลัด

บางพลัด

กรุงเทพฯ

10700

-



หมวดขอมูล
ตามแบบฟอรม
แสดงการเสีย
ภาษีของทาง
ราชการสำหรับ
ไพ

ลำดับ
ชื่อขอมูล
ขอมูล
5.2 □ ไพไทย

5.3

5.4

5.5
5.6

5.7
5.8
5.9
5.10

5.11

ความหมายของขอมูลหลัก

ประเภทไพที่ขอรับเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีของทาง
ราชการ
ไพผองจีน
ประเภทไพที่ขอรับเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีของทาง
ราชการ
ไพจีน 4 สี
ประเภทไพที่ขอรับเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีของทาง
ราชการ
ที่
ลำดับที่
ประเภทไพ
ประเภทไพที่ขอรับเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีของทาง
ราชการ
ตรา
ตราของไพ
จำนวน
จำนวนไพ
คาภาษีสรรพสามิต คาภาษีสรรพสามิตที่ตองชำระ
จำนวน
จำนวนเครื่องหมายแสดงการเสีย
เครื่องหมายแสดง ภาษีของทางราชการที่ตองการ
การเสียภาษีของ
ทางราชการ (ดวง)
เพื่อนำไปปดบน เพื่อนำไปปดบนสำรับไพที่นำเขา
สำรับไพที่นำเขา มาในราชอาณาจักร ณ
มาใน
สำนักงานศุลกากร/ดานศุลกากร
ราชอาณาจักร ณ ระบุชื่อดานที่นำเขา
สำนักงาน

ตัวอยางขอมูล

1
ไพปอก

777
10,000
3,000
200

-

หมวดขอมูล ลำดับ
ตามแบบฟอรม ขอมูล

6. เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณา

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7. คำรับรอง

7.1
7.2
8.1

ชื่อขอมูล
ศุลกากร/ดาน
ศุลกากร
แบบรายการภาษี
สรรพสามิต

ความหมายของขอมูลหลัก

แบบรายการภาษีสรรพสามิต
ประกอบการพิจารณากรณีใน
ประเทศ
ใบเสร็จรับเงินคา ใบเสร็จรับเงินคาภาษี (รวมภาษี
ภาษี (รวมภาษีที่ ที่ชำระทั้งสิ้น) ประกอบการ
ชำระทั้งสิ้น)
พิจารณากรณีในประเทศ
แบบรายการภาษี แบบรายการภาษีสรรพสามิต
สรรพสามิต หรือ หรือ ใบขนสินคาขาเขา
ใบขนสินคาขาเขา ประกอบการพิจารณากรณี
นำเขา
ใบเสร็จรับเงินคา ใบเสร็จรับเงินคาภาษี (รวมภาษี
ภาษี (รวมภาษีที่ ที่ชำระทั้งสิ้น) ประกอบการ
ชำระทั้งสิ้น)
พิจารณากรณีนำเขา
ใบอนุญาตนำไพ ใบอนุญาตนำไพเขามาใน
เขามาใน
ราชอาณาจักร ประกอบการ
ราชอาณาจักร
พิจารณากรณีนำเขา
ใบแสดงรายการ ใบแสดงรายการและราคาสินคา
และราคาสินคา
(INVOICE) ประกอบการ
(INVOICE)
พิจารณากรณีนำเขา
ลงชื่อ... (...)
ผูยื่นคำขอรับเครื่องหมายแสดง
การเสียภาษีของทางราชการ
วันที่
วันที่ยื่นแบบคำขอ
ความเห็นเจา
ลงความเห็นจากเจาพนักงาน
พนักงาน

ตัวอยางขอมูล

1 ฉบับ

1 ฉบับ

นายสมพงษ ใจดี
15 เมษายน 2562

หมวดขอมูล ลำดับ
ชื่อขอมูล
ตามแบบฟอรม ขอมูล
8. คำสั่งเจา
8.2 □ เห็นควรไมจาย
พนักงาน
เครือ่ งหมายแสดง
สรรพสามิต
การเสียภาษีของ
ทางราชการ
เนื่องจาก...
8.3 □ เห็นควรจาย

8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9. ขอมูลผูรับ
เครื่องหมาย
แสดงการเสีย
ภาษีของทาง
ราชการ

9.1

9.2
9.3

ความหมายของขอมูลหลัก

ตัวอยางขอมูล

ระบุเหตุผลในการไมจาย
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ของทางราชการ

เห็นควรจายเครื่องหมายแสดง
เครื่องหมายแสดง การเสียภาษีของทางราชการ
การเสียภาษีของ
ทางราชการ โดย
ที่
ลำดับรายการ
ประเภทไพ
ประเภทสินคา
ตรา
ตราสินคา
จำนวน
จำนวนเครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษีของทางราชการที่จาย
ลงชื่อ... (...)
ลงชื่อเจาหนาที่สรรพสามิต
วันที่
วันที่เจาพนักงานสรรพสามิต
พิจารณา
ไดรับเครื่องหมาย จำนวนเครื่องหมายที่รับ
แสดงการเสียภาษี
ของทางราชการ
สำหรับสินคาไพ
จำนวน ... ดวง
ลงชื่อ... (...)
ผูรับเครื่องหมาย
วันที่
วันที่รบั เครื่องหมาย



1
ไพปอก
777
200
-

-

