คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส. 06-21 คำขอรับเครื่องหมายที่ใชปดบนภาชนะบรรจุสุราสำหรับสุราที่ขายในคลังสินคาทัณฑบน
ประเภทรานคาปลอดอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
หมวดขอมูลตามแบบ
ชื่อขอมูล
สำหรับเจาหนาที่
เลขที่รับ

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของหนวยงาน
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งเริ่มลำดับที่
1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกป
วันเดือนป
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม
เจาหนาที่ผูรับ
ลายมือชื่อเจาหนาที่ ที่ไดทำการรับ
แบบฟอรม และมีชื่อพรอมทั้งตำแหนงใน
วงเล็บชัดเจน
1. ขอมูลผูประสงคจะ ชื่อ
ชื่อผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูนำเขา/ผู
รับเครื่องหมาย
ประกอบกิจการสถานบริการของผูยื่น
แบบ
ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ เลขที่ ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2
2 เลขที่
ตั้งอยูที่ อาคาร
ชื่ออาคารของที่อยูผูยื่นแบบ
ชั้นที่
ชั้นที่ของอาคารของที่อยูผูยื่นแบบ
เลขที่
บานเลขที่ของสถานประกอบการของที่
อยูผูยื่นแบบ
หมูที่
หมูที่ของที่อยูผูยื่นแบบ
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยูผูยื่นแบบ
ถนน
ชื่อถนนของที่อยูผูยื่นแบบ
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูผูยื่นแบบ
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูผูยื่นแบบ
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยูผูยื่นแบบ
รหัสไปรษณีย
รหัสไปรษณียของที่อยูผูยื่นแบบ
โทรศัพท
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของผูยื่นแบบ
Email
อีเมลที่ติดตอไดของผูยื่นแบบ

ตัวอยางขอมูล
01111

1 พ.ย. 2562
นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการ สรรพสามิต)
นายขาย ปลอดภาษี

25570167769805674
ปลอดภาษี
22

รางน้ำ
พญาไท
ราชเทวี
กรุงเทพ
10400
02-564-4444
contact@taxfree.co.th

หมวดขอมูลตามแบบ
2. วัตถุประสงคของ
การยื่นคำขอ
หมวดขอมูลตามแบบ
หมวดขอมูลตามแบบ
หมวดขอมูลตามแบบ
หมวดขอมูลตามแบบ
3. เอกสารหรือ
หลักฐาน

4. คำรับรอง

5. การพิจารณาของ
เจาพนักงาน
สรรพสามิต

ชื่อขอมูล
 สุราที่ผลิตในประเทศ
 สุรานำเขามาใน
ราชอาณาจักร
จากผูไดรับอนุญาตใหพิมพ
เครื่องหมาย ชื่อ จำนวน...
เลม จำนวน...ดวง
1. สำเนาใบอนุญาตขายสุรา
ประเภทที่ 2 สำหรับ
คลังสินคาทัณฑบนประเภท
รานคาปลอดอากรตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากร
ลงชื่อ… (...)

ความหมาย
กรณีประสงคขอรับแสตมปสำหรับ
ประเภทสุราแชชุมชน
กรณีประสงคขอรับแสตมปสำหรับสุรา
กลั่นชุมชน
ชื่อผูไดรับอนุญาตใหพิมพเครื่องหมาย
จำนวนเลม และจำนวนดวง

ตัวอยางขอมูล
 สุราที่ผลิตในประเทศ

นายรับพิมพ เครื่องหมาย
จำนวน 3 เลม จำนวน 300
ดวง

จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของสำเนา
ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สำหรับ
คลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอด
อากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
ลงชื่อผูยื่นคำขอ พรอมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ป ที่ยื่นแบบ
ความเห็นเจาพนักงานกรณีเห็นควรไม
จายเครื่องหมาย ระบุสาเหตุ และกำหนด
ระยะเวลาในการแกไข ใหแกผูยื่นคำขอ

นายขาย ปลอดภาษี
(นายขาย ปลอดภาษี)
1 พ.ย. 2562
 ถูกตอง เห็นควรอนุมัติ
ใหรับเครื่องหมายได
จำนวน 3 เลม จำนวน 300
ดวง

วันที่
 ไมถูกตอง เนื่องจาก ...
(และแจงเปนหนังสือใหผูยื่น
คำขอแกไขเพิ่มเติมคำขอ
หรือจัดสงเอกสารหรือ
หลักฐานใหถูกตองและ
ครบถวนภายในระยะเวลา ...
วัน)
 ถูกตอง เห็นควรอนุมัติให ความเห็นเจาพนักงานกรณีเห็นควรจาย
รับเครื่องหมายได จำนวน ... เครื่องหมาย
เลม จำนวน...ดวง
ลงชื่อ... (…) ตำแหนง...
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิต พรอมชื่อ- นายชวย พิจารณา
ชื่อสกุล ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
(นายชวย พิจารณา)
เจาพนักงานสรรพสามิต

หมวดขอมูลตามแบบ

ความหมาย
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงานสรรพสามิต
พิจารณา
6. คำสั่งสรรพสามิต  อนุมัติใหรับเครื่องหมาย ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่เห็นควรจาย
พื้นที่/สรรพสามิตพื้นที่ ได จำนวน ...เลม จำนวน... เครื่องหมาย
สาขา
ดวง
 ไมอนุมัติใหรับ
ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่กรณีไมอนุมัติ
เครื่องหมาย เนื่องจาก...
ใหรับเครื่องหมาย ระบุเหตุผล
ลงชื่อ... (…) ตำแหนง...
ลงชื่อเจาหนาที่สรรพสามิตพื้นที่/
สรรพสามิตพื้นที่สาขา พรอมชื่อ-ชื่อสกุล
ในวงเล็บชัดเจน

7. บันทึกของผูไดรับ
อนุญาตใหพิมพ
เครื่องหมาย

ชื่อขอมูล

ตัวอยางขอมูล
1 พ.ย. 2562
 อนุมัติใหรับ
เครื่องหมายได จำนวน 3
เลม จำนวน 300 ดวง

นายอนุมัติ จัดให
(นายอนุมัติ จัดให)
เจาพนักงานสรรพสามิต
พื้นที่
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่สรรพสามิตพื้นที่พิจารณา 1 พ.ย. 2562
ไดจายเครื่องหมายที่ใชปดบน หมายเลขเลมเอกสารที่จายเครื่องหมาย เลมที่ 1001 ถึง เลมที่
ภาชนะสุรา เลมที่... ถึง เลม และจำนวนเลมที่จาย และเลขที่ที่จาย
1003 จำนวน 3 เลม
ที่... จำนวน ... เลม
จำนวนเครื่องหมายที่จาย
หมายเลขเครื่องหมาย
หมายเลขเครื่องหมาย เลขที่
เลขที่ 100101 ถึง เลขที่
... ถึง ... เลขที่... จำนวน ...
100302 จำนวน 300 ดวง
ดวง
ลงชื่อ... (…) ตำแหนง...
ลงชื่อผูไดรับอนุญาตใหพิมพเครื่องหมาย นายรับพิมพ เครื่องหมาย
พรอมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน
(นายรับพิมพ เครื่องหมาย )
เจาพนักงานสรรพสามิต
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่สรรพสามิตพื้นที่พิจารณา 1 พ.ย. 2562

