คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส. 08-05 แบบคำขออนุญาตขายสุรา
หมวดขอมูลตามแบบ
สำหรับเจาหนาที่

ชื่อขอมูล
เลขที่รับ

วันเดือนป
เจาหนาที่ผูรับ

เรียน เจาพนักงาน
สรรพสามิต สำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่
สาขา...
1. ขอมูลผูประสงคจะขาย ชื่อ
สุรา
เลขทะเบียนสรรพสามิต

เลขประจำตัวประชาชน/
เลขทะเบียนนิติบุคคล

สถานประกอบการขาย สถานประกอบการตั้งอยูที่
สุราหมวดขอมูลตามแบบ อาคาร

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หนวยงานตามลำดับการรับหนังสือ
ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค.
ของทุกป
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม
ลายมือชื่อเจาหนาที่ ที่ไดทำการรับ
แบบฟอรม และมีชื่อพรอมทั้ง
ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
ชื่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่
สาขา ที่ยื่นแบบ

ชื่อผูยื่นแบบคำขอ
หมายเลขทะเบียนสรรพสามิตที่กรม
สรรพสามิตออกใหหลังจากยื่นขอจด
ทะเบียนสรรพสามิต กรณีที่จด
ทะเบียนสรรพสามิตแลว
หมายเลขประจำตัวประชาชน 13
หลัก / หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล
ที่ออกใหโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย ของผูประกอบ
อุตสาหกรรม/ผูประกอบการกิจการ
สถานบริการ ที่ยื่นขออนุญาต กรณี
ยังมิไดจดทะเบียนภาษีสรรพสามิต
ชื่ออาคารในทะเบียนบาน ของสถาน
ประกอบการตั้งอยู

ตัวอยางขอมูล
01111

1 พ.ย. 2562
นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการสรรพสามิต)
ปทุมธานี

นายพานิช ชอบคาขาย
11100011007890123

3100473382565

-

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล

ความหมาย
ชั้นที่
ชั้นที่ในทะเบียนบานที่ ของสถาน
ประกอบการตั้งอยู
เลขที่
เลขที่ตั้งของสถานประกอบการ/โรง
อุตสาหกรรม
หมูที่
หมูที่ในทะเบียนบานที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยูของ
สถานประกอบการ
ถนน
ชื่อถนนของที่อยูของสถานบริการ
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูของ
สถานประกอบการ
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูของ
สถานประกอบการ
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
รหัสไปรษณีย
รหัสไปรษณียของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
โทรศัพท
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของสถาน
ประกอบการ
Email
อีเมลที่ติดตอไดของสถาน
ประกอบการ
2. วัตถุประสงคในการยื่น 2.1  ประสงคจะขอรับ ประสงคจะขอรับใบอนุญาตขายสุรา
คำขอรับใบอนุญาต
ใบอนุญาตขายสุราประเภท ประเภทที่ 1 สำหรับการขายสุราทุก
ที่ 1 สำหรับการขายสุราทุก ชนิด ครั้งหนึ่งจำนวนตั้งแต 10 ลิตร
ชนิด ครั้งหนึ่งจำนวนตั้งแต ขึ้นไป
10 ลิตรขึ้นไป
 โรงอุตสาหกรรมผลิต โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราแชชุมชน
สุราแชชุมชน
 โรงอุตสาหกรรมผลิต โรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นชุมชน
สุรากลั่นชุมชน

ตัวอยางขอมูล
22
7

คลองหลวง
คลองสอง
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120
02-564-4444
contact@sellliqueur.co.th

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
 โรงอุตสาหกรรมผลิต
สุราอื่น ๆ ที่มิใชสุราแช
ชุมชนและสุรากลั่นชุมชน
 สถานประกอบการขาย
สุราอื่น ๆ ที่มิใชโรง
อุตสาหกรรมผลิตสุรา
2.2  ประสงคจะขอรับ
ใบอนุญาตขายสุราประเภท
ที่ 2 สำหรับการขายสุราทุก
ชนิด ครั้งหนึ่งต่ำกวา 10
ลิตร
 คลังสินคาทัณฑบน
ประเภทรานคาปลอดอากร
ตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร
 สถานประกอบการขาย
สุรา ซึ่งไดจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม เลขที่
 สถานประกอบการขาย
สุรา ซึ่งมิไดจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
 โรงอุตสาหกรรมผลิต
สุรา
 รานคาปลอดอากรตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากร
 โรงแรม ภัตตาคาร
รานอาหาร

ความหมาย
โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราอื่น ๆ ที่
มิใชสุราแชชุมชนและสุรากลั่นชุมชน

ตัวอยางขอมูล

สถานประกอบการขายสุราอื่น ๆ ที่
มิใชโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา
ประสงคจะขอรับใบอนุญาตขายสุรา  ประสงคจะขอรับ
ประเภทที่ 2 สำหรับการขายสุรา ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่
ทุกชนิด ครั้งหนึ่งต่ำกวา 10 ลิตร
2 สำหรับการขายสุราทุกชนิด
ครั้งหนึ่งต่ำกวา 10 ลิตร
คลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคา
ปลอดอากรตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร
สถานประกอบการขายสุรา ซึ่งไดจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ระบุเลขที่
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
สถานประกอบการขายสุรา ซึ่งมิได  สถานประกอบการขาย
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
สุรา ซึ่งมิไดจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
สถานประกอบการขายสุรา กรณี
เปนโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา
สถานประกอบการขายสุรา กรณี
เปนรานคาปลอดอากรตามกฎหมาย
วาดวยศุลกากร
สถานประกอบการขายสุรา กรณี
เปนโรงแรม ภัตตาคาร รานอาหาร

หมวดขอมูลตามแบบ

3. เอกสารหรือหลักฐาน

ชื่อขอมูล
ความหมาย
ตัวอยางขอมูล
 ไนตคลับ ดิสโกเทค ผับ สถานประกอบการขายสุรา กรณี
บาร คอกเทลเลาจน
เปนไนตคลับ ดิสโกเทค ผับ บาร
คอกเทลเลาจน
 สถานอาบน้ำหรืออบตัว สถานประกอบการขายสุรา กรณี
และนวด
เปนสถานอาบน้ำหรืออบตัวและ
นวด
 หางสรรพสินคา/ซูเปอร สถานประกอบการขายสุรา กรณี
มารเกต
เปนหางสรรพสินคา/ซูเปอรมารเกต
 รานสะดวกซื้อ
สถานประกอบการขายสุรา กรณี
เปนรานสะดวกซื้อ
 รานขายของชำ
สถานประกอบการขายสุรา กรณี
 รานขายของชำ
เปนรานขายของชำ
 สมาคมหรือสโมสร
สถานประกอบการขายสุรา กรณี
เปนสมาคมหรือสโมสร
 อื่นๆ ระบุ
สถานประกอบการขายสุรา กรณี
อื่นๆ
(1) บัตรประจำตัว
(1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
ประชาชน หรือบัตรที่ทาง บัตรที่ทางราชการออกให ซึ่งมี
ราชการออกให ซึ่งมี
ภาพถายของผูประสงคจะขายสุรา
ภาพถายของผูประสงคจะ กรณีเปนบุคคลธรรมดา
ขายสุรากรณีเปนบุคคล
ธรรมดา
(2) หนังสือรับรองการจด (2) หนังสือรับรองการจดทะเบียน
ทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออก นิติบุคคล ซึ่งออกใหไมเกิน 6 เดือน
ใหไมเกิน 6 เดือน (กรณี
(กรณีเปนนิติบุคคล)
เปนนิติบุคคล)
(3) บัตรประจำตัว
(3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
ประชาชน หรือบัตรที่ทาง บัตรที่ทางราชการออกให ซึ่งมี
ราชการออกให ซึ่งมี
ภาพถายของผูมีอำนาจลงนาม
ภาพถายของผูมีอำนาจลง ผูกพันนิติบุคคล กรณีเปนนิติบุคคล

หมวดขอมูลตามแบบ

4. คำรับรอง

5. การพิจารณาของเจา
พนักงานสรรพสามิต

ชื่อขอมูล
นามผูกพันนิติบุคคล กรณี
เปนนิติบุคคล
(4) สำเนาทะเบียนบานของ
สถานที่ที่จะขายสุรา หรือ
เอกสารของราชการที่แสดง
สิทธิในบริเวณสถานที่ที่จะ
ขายสุรา
(5) สัญญาเชาและหนังสือ
แสดงความยินยอมใหขาย
สุราของผูใหเชากรณีผู
ประสงคจะขายสุราเปนผู
เชา
(6) แผนผังแสดงบริเวณ
สถานที่ขายสุราและสถานที่
ใกลเคียง
ลงชื่อ… (...)

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

(4) สำเนาทะเบียนบานของสถานที่
ที่จะขายสุรา หรือเอกสารของ
ราชการที่แสดงสิทธิในบริเวณ
สถานที่ที่จะขายสุรา
(5) สัญญาเชาและหนังสือแสดง
ความยินยอมใหขายสุราของผูใหเชา
กรณีผูประสงคจะขายสุราเปนผูเชา

(6) แผนผังแสดงบริเวณสถานที่ขาย
สุราและสถานที่ใกลเคียง

ลงชื่อผูยื่นคำขอ พรอมชื่อ-ชื่อสกุล
ในวงเล็บชัดเจน
วันเดือนป
วัน/เดือน/ป ที่ยื่นแบบ
 มีความถูกตอง
ความเห็นเจาพนักงานกรณีเห็นควร
ออกใบอนุญาต
 เห็นควรออกใบอนุญาต เห็นควรออกใบอนุญาตขายสุราได
ขายสุราได
 เห็นควรตรวจสอบ
เห็นควรตรวจสอบสถานที่ตั้งของ
สถานที่ตั้งของสถาน
สถานประกอบการ กอนออก
ประกอบการ กอนออก
ใบอนุญาต โดยจะแจงเปนหนังสือให
ใบอนุญาต โดยจะแจงเปน ผูยื่นคำขอทราบ
หนังสือใหผูยื่นคำขอทราบ
 ไมถูกตอง ไดแก...และ ความเห็นเจาพนักงานกรณีเห็นควร
แจงเปนหนังสือใหผูยื่นคำ ไมอนุญาตออกใบอนุญาต พรอม
ขอแกไขเพิ่มเติมคำขอ หรือ ระบุเหตุผล

นายพานิช ชอบคาขาย
(นายพานิช ชอบคาขาย)
1 พ.ย. 2562
 มีความถูกตอง
 เห็นควรออกใบอนุญาต
ขายสุราได

หมวดขอมูลตามแบบ

6. คำสั่งเจาพนักงาน
สรรพสามิต

7. รับใบอนุญาตขายสุรา

ชื่อขอมูล
ความหมาย
จัดสงเอกสารหลักฐานให
ถูกตองและครบถวนภายใน
ระยะเวลา ... วัน
ลงชื่อ... (…) ตำแหนง
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิตผูทำ
การพิจารณา พรอมชื่อ-ชื่อสกุล
วันเดือนป
 ใหออกใบอนุญาตขาย
สุราประเภทที่ ... และแจง
ใหผูไดรับใบอนุญาตมารับ
ใบอนุญาตภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจง
 ไมออกใบอนุญาตขาย
สุรา และแจงคำสั่งเปน
หนังสือใหผูยื่นคำขอ
ใบอนุญาตทราบ
ลงชื่อ... (…) ตำแหนง

วันเดือนป
เมื่อวันที่
ลงชื่อ... (...)
วัน เดือน ป

ตัวอยางขอมูล

นายชวย พิจารณา
(นายชวย พิจารณา)
เจาพนักงานสรรพสามิต
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงานพิจารณา 1 พ.ย. 2562
ใหออกใบอนุญาตขายสุราตาม
 ใหออกใบอนุญาตขายสุรา
ประเภทที่ยื่นขอ และแจงใหผูไดรับ ประเภทที่ 2 และแจงใหผู
ใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน ไดรับใบอนุญาตมารับ
ใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับ
30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
แตวันที่ไดรับแจง
ไมออกใบอนุญาตขายสุรา และแจง
คำสั่งเปนหนังสือใหผูยื่นคำขอ
ใบอนุญาตทราบ
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิตผูทำ
การพิจารณา พรอมชื่อ-ชื่อสกุล

นายอนุมัติ จัดให
(นายอนุมัติ จัดให)
เจาพนักงานสรรพสามิตพื้นที่
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงานพิจารณา 1 พ.ย. 2562
วันที่ผูยื่นคำขอ ไดรับใบอนุญาต
5 พ.ย. 2562
ลงชื่อผูยื่นคำขอที่ไดรับการอนุมติ นายพานิช ชอบคาขาย(นาย
พานิช ชอบคาขาย)
วัน เดือน ป ที่ไดรับใบอนุญาต
5 พ.ย. 2562

