คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส. 08-04 แบบคำขอใชฉลากปดภาชนะบรรจุสุราที่จะนำเขามาในราชอาณาจักร
หมวดขอมูลตาม
แบบ
สำหรับเจาหนาที่

ชื่อขอมูล
เลขที่รับ

วันเดือนป
เจาหนาที่ผูรับ

1. ขอมูลผูประสงคจะ
ขอใชฉลากปดภาชนะ
บรรจุสุราที่จะนำเขา
มาในราชอาณาจักร

ชื่อ
เปนผูไดรับใบอนุญาต
ขายสุรา ประเภทที่ 1
ใบอนุญาตเลขที่
เลขทะเบียนสรรพสามิต

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของหนวยงาน
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1
สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกป
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม
ลายมือชื่อเจาหนาที่ ที่ไดทำการรับ
แบบฟอรม และมีชื่อพรอมทั้ง ตำแหนงใน
วงเล็บชัดเจน
ชื่อผูยื่นแบบ
กรณีผูยื่นคำขอเปนผูไดรับใบอนุญาตขาย
สุรา ประเภทที่ 1

หมายเลขทะเบียนสรรพสามิตที่กรม
สรรพสามิตออกใหหลังจากยื่นขอจด
ทะเบียนสรรพสามิต กรณีที่จดทะเบียน
สรรพสามิตแลว
เลขประจำตัวประชาชน/ หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก /
เลขทะเบียนนิติบุคคล
หมายเลขทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหโดย
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
ของผูประกอบอุตสาหกรรม/
ผูประกอบการกิจการสถานบริการ ที่ยื่น
ขออนุญาต กรณียังมิไดจดทะเบียนภาษี
สรรพสามิต
สถานประกอบการตั้งอยู ชื่ออาคารในทะเบียนบาน ของสถาน
ที่อาคาร
ประกอบการตั้งอยู
ชั้นที่
ชั้นที่ในทะเบียนบานที่ ของสถาน
ประกอบการตั้งอยู
เลขที่
เลขที่ตั้งของสถานประกอบการ/โรง
อุตสาหกรรม
หมูที่
หมูที่ในทะเบียนบานที่สถานประกอบการ
ตั้งอยู

ตัวอยางขอมูล
001241

1 พ.ย. 2562
นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการสรรพสามิต)
นายนำเขา สุรา
25620012377889

11100011007890123

อาคารไทนำเขา
22
7

หมวดขอมูลตาม
แบบ

ชื่อขอมูล
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท

2. วัตถุประสงคของ
การยื่นคำขอ

3. เอกสารหรือ
หลักฐาน

E-mail
ที่
ชนิดสุรา
ชื่อสุรา
แรงแอลกอฮอล
ชนิดภาชนะ
ขนาดบรรจุ (ลิตร)
ชื่อผูผลิตสุราใน
ตางประเทศ
(1) สำเนาใบอนุญาตขาย
สุราประเภทที่ 1
(2) หลักฐานการเปน
ตัวแทนขายสุราที่นำเขา
มาในราชอาณาจักรแต
เพียงผูเดียวซึ่งออกให
โดย
 ผูผลิตสุราใน
ตางประเทศ
 ผูมีสิทธิในตราสินคา

ความหมาย
ชือ่ ตรอกหรือซอยของสถานประกอบการ/
โรงอุตสาหกรรม
ชื่อถนนของที่อยูของสถานประกอบการ/
โรงอุตสาหกรรม
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูของสถาน
ประกอบการ/โรงอุตสาหกรรม
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูของสถาน
ประกอบการ/โรงอุตสาหกรรม
ชื่อจังหวัดของที่อยูของสถาน
ประกอบการ/โรงอุตสาหกรรม
รหัสไปรษณียของที่อยูอ
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของสถาน
ประกอบการ/โรงอุตสาหกรรม
อีเมลที่ติดตอไดของสถานประกอบการ
ลำดับที่รายการ
ชนิดสุรา
ชื่อสุรา
แรงแอลกอฮอล หนวยดีกรี
ชนิดภาชนะ ขวด กระปอง ถัง
ขนาดบรรจุ หนวยลิตร
ระบุชื่อผูผลิตในตางประเทศ
สำเนาใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1
หลักฐานการเปนตัวแทนขายสุราที่นำเขา
มาในราชอาณาจักรแตเพียงผูเดียวซึ่งออก
ใหโดยผูผลิตสุราในตางประเทศ หรือ/และ
ผูมีสิทธิในตราสินคา

ตัวอยางขอมูล

คลองหลวง
คลองสอง
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120
02-564-4444
contact@import.co.th
1
เบียร
German beer
10 ดีกรี
กระปอง
0.3300
Germanbeer.co.th

หมวดขอมูลตาม
แบบ

4. คำรับรอง

5. การพิจารณาของ
เจาหนาที่

ชื่อขอมูล
(3) ตัวอยางฉลากปด
ภาชนะบรรจุสุรา ลำดับ
ละ 5 ชุด
(4) เอกสารรับรองจาก
ผูผลิตสุราวาไมมีการเติม
สุรากลั่น กรณีขอใช
ฉลากปดภาชนะบรรจุ
สุราแชที่มีแรง
แอลกอฮอลเกินกวา 15
ดีกรี
(5) เอกสารรับรองการใช
วัตถุดิบในการผลิตสุรา
จากผูผลิต กรณีขอใช
ฉลากปดภาชนะบรรจุ
สุราแชชนิดสุราผลไมที่
สวนผสมขององุนหรือ
ไวนองุน
ลงชื่อ... (...)
วัน เดือน ป
 มีความถูกตอง เห็น
ควรอนุมัติใหใชฉลากปด
ภาชนะบรรจุสุราดังกลาว
ให
 ไมถูกตอง ไดแก ...
และแจงเปนหนังสือใหผู
ยื่นคำขอแกไขเพิ่มเติมคำ
ขอ หรือจัดสงเอกสาร
หลักฐานใหถูกตองและ
ครบถวนภายใน
ระยะเวลา ... วัน
ลงชื่อ... (...) ตำแหนง

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

เอกสารประกอบการพิจารณา ตัวอยาง
ฉลากปดภาชนะบรรจุสุรา
เอกสารรับรองจากผูผลิตสุราวาไมมีการ
เติมสุรากลั่น กรณีขอใชฉลากปดภาชนะ
บรรจุสุราแชที่มีแรงแอลกอฮอลเกินกวา
15 ดีกรี

เอกสารรับรองการใชวัตถุดิบในการผลิต
สุราจากผูผลิต กรณีขอใชฉลากปดภาชนะ
บรรจุสุราแชชนิดสุราผลไมที่สวนผสมของ
องุนหรือไวนองุน

ผูยื่นคำขอ
วันที่ยื่นแบบคำขออนุญาต
อนุญาตใหใชฉลากปดภาชนะบรรจุสุรา

นายนำเขา สุรา
(นายนำเขา สุรา)
1 พ.ย. 2562
 มีความถูกตอง เห็น
ควรอนุมัติใหใชฉลากปด
ภาชนะบรรจุสุราดังกลาว
ให

ระบุเหตุผลในการไมอนุญาต

ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิต พรอมชื่อชื่อสกุล ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน

นายชวย พิจารณา
(นายชวย พิจารณา)
เจาพนักงานสรรพสามิต

หมวดขอมูลตาม
แบบ
6. คำสั่งอธิบดี

7. การรับหนังสือ
อนุมัติใหใชฉลากปด
ภาชนะบรรจุสุรา

ชื่อขอมูล

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

วัน เดือน ป
 ใหออกหนังสืออนุมัติ
ใหใชฉลากปดภาชนะ
บรรจุสุรา
 ไมอนุมัติใหใชฉลาก
ปดภาชนะบรรจุสุรา และ
แจงคำสั่งเปนหนังสือใหผู
ยื่นคำขอใบอนุญาตทราบ
ลงชื่อ... (...) ตำแหนง

วันที่เจาพนักงานสรรพสามิตพิจารณา
1 พ.ย. 2562
ใหออกหนังสืออนุมัติใหใชฉลากปดภาชนะ  ใหออกหนังสืออนุมัติ
บรรจุสุรา
ใหใชฉลากปดภาชนะบรรจุ
สุรา
ไมอนุมัติใหใชฉลากปดภาชนะบรรจุสุรา
และแจงคำสั่งเปนหนังสือใหผูยื่นคำขอ
ใบอนุญาตทราบ

วัน เดือน ป
เมื่อวันที่

วัน/เดือน/ป ที่สรรพสามิตพื้นที่พิจารณา
วันที่ผูยื่นคำขอไดรับหนังสืออนุมัติใหใช
ฉลากปดภาชนะบรรจุสุรา
ผูยื่นคำขอที่ไดรับการอนุมติ

ลงชื่อ... (...)
วัน เดือน ป

ลงชื่ออธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผูแทน
พรอมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน

วันที่ลงชื่อรับหนังสืออนุมัติใหใชฉลากปด
ภาชนะบรรจุสุรา

นายอนุมัติ จัดให
(นายอนุมัติ จัดให)
เจาพนักงานสรรพสามิต
พื้นที่
1 พ.ย. 2562
4 พ.ย. 2562
นายนำเขา สุรา
(นายนำเขา สุรา)
6 พ.ย. 2562

