คำอธิบำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ส.2/74 กำรอนุญำตนำสุรำเข้ำมำในรำชอำณำจักร
หมวดข้อมูล ลำดับ
ตำมแบบ ข้อมูล
1. สำหรับเจ้ำ 1.1
พนักงำน
1.2

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

ใบอนุญำตเล่มที่

เล่มที่ออกใบอนุญำต

เลขที่

เลขที่ออกใบอนุญำต

1.3

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญำต

2. สำหรับผู้
ประกอบ

2.1

วันที่....... . (ที่ยื่นคำ
ขอ)

วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นคำขอ

อุตสำหกรรม

2.2

เดือน............(ที่ยื่นคำ วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นคำขอ
ขอ)

2.3

พ.ศ. .......... (ที่ยื่นคำ วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นคำขอ
ขอ)

3. สำหรับผู้
ประกอบ

3.1

ชื่อผู้ขออนุญำต/ชื่อ
ร้ำนค้ำ

ชื่อผู้ขออนุญำตนำเข้ำสินค้ำ

อุตสำหกรรม

3.2

เลขประจำตัว
ประชำชน/เลข

หมำยเลขประจำตัวประชำชน 13 3032317412
หลักของบุคคลธรรมดำที่เป็นผู้

ทะเบียนนิตบิ ุคคล/
เลขประจำตัวผู้เสีย

ประกอบอุตสำหกรรม/
ผู้ประกอบกำรกิจกำรสถำน

ภำษีอำกร

บริกำร ที่ยื่นขอจดทะเบียน
สรรพสำมิต

3.3

ที่อยู่เลขที่

บ้ำนเลขที่ของผู้นำเข้ำ

39638

3.4

ตรอก/ซอย

ชื่อตรอก/ซอยของผู้นำเข้ำ

สุขุมวิท 33

3.5

ถนน

ชื่อถนนของผู้นำเข้ำ

สุขุมวิท

3.6

ตำบล/แขวง

ชื่อตำบล/แขวงของผู้นำเข้ำ

คลองตันเหนือ

3.7

อำเภอ/เขต

ชื่ออำเภอ/เขตของผู้นำเข้ำ

เขตวัฒนำ

3.8

จังหวัด

ชื่อจังหวัดของผู้นำเข้ำ

กรุงเทพมหำนคร

นำย ณัฎฐชัย เฟื่องฟู
ลอย

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล
3.9

ชื่อข้อมูล
รหัสไปรษณีย์

ควำมหมำย
หมำยเลขรหัสไปรษณีย์ของทีอ่ ยู่

ตัวอย่ำงข้อมูล
10110

ของผู้นำเข้ำ
3.10

โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้

02-662-1345

นำเข้ำ
4. กำรนำเข้ำ

4.1

สินค้ำ
4.2

ขออนุญำตนำสุรำที่

ประเทศทีผ่ ลิตสินค้ำที่ต้องกำร

ผลิตจำกประเทศ

นำเข้ำ

โดยผ่ำนด่ำนศุลกำกร ชื่อด่ำนศุลกำกร ที่ผู้นำเข้ำทำกำร
นำสินค้ำเข้ำ

4.3

จังหวัด

ชื่อจังหวัดที่ด่ำนศุลกำกรนั้นตั้งอยู่

4.4

เพื่อ

จุดประสงค์ในกำรนำเข้ำสินค้ำ

ที่

ลำดับที่ของรำยกำร

ชนิดสุรำ

ชนิดของสินค้ำ

5.
5.1
รำยละเอียด 5.2
สินค้ำที่นำเข้ำ 5.3

ไวน์

ประเภทพิกัดศุลกำกร ประเภทพิกัดศุลกำกร

5.4

รหัสสถิติ/หน่วย

รหัสสถิติ/หน่วย

5.5

ชื่อสุรำ

ชื่อทำงกำรค้ำของสินค้ำสุรำ

Chateau
LalandeBorie 2010

5.6

แรงแอลกอฮอล์

แรงแอลกอฮอล์โดยปริมำตรของ
สุรำ หน่วยเป็น ดีกรี

14

5.7

รำคำ C.I.F/ขวด

2

(เบื้องต้น)
5.8

รำคำขำยส่งช่วง

รำคำที่ผู้ได้รบั อนุญำตทำสุรำ ตำ

สุดท้ำย (บำท/
ภำชนะ)

มำตรำ ๕ ผู้นำเข้ำสุรำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร ตำมมำตรำ ๖ ผู้
ได้รับใบอนุญำตขำยสุรำ ประเภท
ที่ ๑ หรือผู้ได้รับใบอนุญำตขำย
สุรำ ประเภทที่ ๒ ตำมมำตรำ

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

๑๙ แห่งพระรำชบัญญัติสรุ ำ พ.ศ.
๒๔๙๓ ได้ขำยสุรำให้แก่ผู้ขำย
ปลีก โดยรวมค่ำขนส่งหรือ
ค่ำบริกำรอย่ำงอื่น ทัง้ นี้ ต้องเป็น
รำคำตำมปกติในทำงธุรกิจโดย
สุจริตและเปิดเผย โดยไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
5.9

ภำษีสุรำต่อภำชนะ

ภำษีสุรำตำมมูลค่ำ ต่อภำชนะ

(บำท) ตำมมูลค่ำ

หน่วยเป็น บำท

5.10

ภำษีสุรำต่อภำชนะ
(บำท)ตำมปริมำณ

ภำษีสุรำตำมปริมำณ ต่อภำชนะ
หน่วยเป็น บำท

5.11

ภำษีสุรำต่อภำชนะ
(บำท)ตำมปริมำณ

ภำษีสุรำตำมปริมำณ กรณีดีกรี
เกิน ต่อภำชนะ หน่วยเป็น บำท

กรณีดีกรีเกิน
5.12

รวมภำษีตำมปริมำณ รวมภำษีสุรำตำมปริมำณ

5.13

ภำชนะที่บรรจุ ชนิด

5.14

ภำชนะที่บรรจุ ขนำด ขนำดภำชนะที่บรรจุ

ชนิดภำชนะที่บรรจุ

ขวด
0.75

(ลิตร)
5.15

ภำชนะที่บรรจุ

จำนวนภำชนะที่บรรจุ

5
3.75

จำนวน
5.16

จำนวนสุรำ (ลิตร)

จำนวนสุรำ หน่วยเป็น ลิตร

5.17

หมำยเหตุ

หมำยเหตุอื่นๆ นอกเหนือจำกใน
ตำรำงระบุ

6.1

ลงชื่อ ... (ผู้ขอ
อนุญำต) (...)

ลงชื่อผู้ขออนุญำต

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

6.2

ลงชื่อ ... พยำน (...)

ลงชื่อพยำน

6.3

ลงชื่อ ... พยำน (...)

ลงชื่อพยำน

ตัวอย่ำงข้อมูล

