คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส.08-20 แบบคำขออนุญาตนำไพเขามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 175
หมวดขอมูลตามแบบ
สำหรับเจาหนาที่

ชื่อขอมูล
เลขที่รับ

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

การบันทึกเลขทะเบียนรับของหนวยงาน 002334 หรือ 2334
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งจะเริ่มลำดับ
ที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกป

วันที่รับ

วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบ

5 เม.ย. 2562

เจาพนักงานผูรับ

ชื่อเจาพนักงานที่ไดทำการรับแบบและมี นายกฤตพร ศรีศิริ
ชื่อพรอมทั้งตำแหนงในวงเล็บชัดเจน

ชื่อผูขออนุญาต

ชื่อ

ชื่อ

(เจาพนักงานสรรพสามิต)

รัฐวิสาหกิจซึ่งเปนผูประกอบ บริษัท โนเอล จำกัด

อุตสาหกรรม/ผูประกอบกิจการสถาน
บริการ ที่ยื่นขออนุญาต
□ บุคคลธรรมดา

ผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา

-

□ นิติบุคคล

ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล

 นิติบุคคล

□ หนวยงานราชการ/ อื่น ๆ

ผูขออนุญาตมาจากหนวยงานราชการ

-

หรือ อื่น ๆ
เลขประจำตัวประชาชน/เลข

หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก / 1231231231232

ทะเบียนนิติบุคคล/เลข

หมายเลขทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหโดย

ประจำตัวผูเสียภาษี

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กระทรวง

พาณิชย / หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษี
อากรตามประกาศของกรมสรรพากรของ
ผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูประกอบการ
กิจการสถานบริการ ที่ยื่นขออนุญาต
เลขทะเบียนสรรพสามิต

หมายเลขทะเบียนสรรพสามิต 10 หลัก ที่ 11100011007890123
กรมสรรพสามิตออกใหหลังจากยื่นขอจด
ทะเบียนสรรพสามิต

เลขรหัสประจำบาน

หมายเลขรหัสประจำบานในทะเบียน

45

บานของผูขออนุญาต
ที่ตั้งสำนักงานใหญเลขที่

เลขที่ในทะเบียนบาน ของผูขออนุญาต

45

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
ชื่ออาคาร

ความหมาย
ชื่ออาคารในทะเบียนบาน

ตัวอยางขอมูล
ของผูขอ -

อนุญาต
หองเลขที่

หองเลขที่ในทะเบียนบาน

ของผูขอ -

อนุญาต
ชั้นที่

ชั้นทีใ่ นทะเบียนบานที่ ของผูขออนุญาต

-

หมูที่

ชื่อหมูทใี่ นทะเบียนบาน ของผูขออนุญาต -

ตรอก/ซอย

ชื่อตรอก/ซอยในทะเบียนบาน ของผูขอ อนุญาต

ถนน

ชื่อถนนในทะเบียนบาน ของผูขออนุญาต รัชดาภิเษก

ตำบล/แขวง

ชื่อตำบล/แขวงในทะเบียนบาน ของผูขอ สามเสนนอก
อนุญาต

อำเภอ/เขต

ชื่ออำเภอ/เขตในทะเบียนบาน ของผูขอ หวยขวาง
อนุญาต

จังหวัด

ชื่อจังหวัดในทะเบียนบาน ของสถานที่ กรุงเทพฯ
ผลิต/ประกอบการ/ขาย

รหัสไปรษณีย

หมายเลขรหัสไปรษณียของที่อยูใน
ทะเบียนบาน

10900

ของสถานที่ผลิต/

ประกอบการ/ขาย
โทรศัพท

เบอรโทรศัพทที่ติดตอได

ของผูขอ 02-588-00xx

อนุญาต
E-mail

อีเมลที่ติดตอได ของผูขออนุญาต

-

ที่ตั้งสถาน

ชื่อ

ชื่อสถานที่ประกอบการ

-

ประกอบการ

เลขรหัสประจำบาน

หมายเลขรหัสประจำบานในทะเบียน

-

บานที่ สถานประกอบการตั้งอยู
สถานที่ตั้งเลขที่

บานเลขที่ในทะเบียนบาน

ทีส่ ถาน -

ประกอบการตั้งอยู
ชื่ออาคาร

ชื่ออาคารในทะเบียนบานทีส่ ถาน
ประกอบการตั้งอยู

-

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
หองเลขที่

ความหมาย
หองเลขที่ในทะเบียนบานที่สถาน

ตัวอยางขอมูล
-

ประกอบการตั้งอยู
ชั้นที่

ชั้นที่ในทะเบียนบานที่สถานประกอบการ ตั้งอยู

หมูที่

หมูที่ในทะเบียนบานทีส่ ถานประกอบการ ตั้งอยู

ตรอก/ซอย

ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียนบานที่สถาน ประกอบการตั้งอยู

ถนน

ชื่อถนนในทะเบียนบานที่สถาน

-

ประกอบการตั้งอยู
ตำบล/แขวง

ชื่อตำบลหรือแขวงในทะเบียนบานที่

-

สถานประกอบการตั้งอยู
อำเภอ/เขต

ชื่ออำเภอหรือเขตในทะเบียนบานทีส่ ถาน ประกอบการตั้งอยู

จังหวัด

ชื่อจังหวัดในทะเบียนบานที่สถาน

-

ประกอบการตั้งอยู
รหัสไปรษณีย

หมายเลขรหัสไปรษณียของที่อยูใน

-

ทะเบียนบานที่สถานประกอบการตั้งอยู
โทรศัพท

เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของสถาน

-

ประกอบการ
E-mail

อีเมลที่ติดตอไดของสถานประกอบการ

-

มีความประสงคขอ

□ ไพปอก

ขออนุญาตนำเขาไพปอก



อนุญาตนำเขา

□ ไพอื่น ๆ

ขออนุญาตนำเขาไพอื่น ๆ ระบุประเภท ไพที่นำเขาดวย

จากประเทศ

ประเทศที่นำเขามา

อเมริกา

ประเทศถิ่นกำเนิด

ประเทศผูผลิตสินคา

-

โดยพาหนะ

ประเภทพาหนะที่ใชนำเขาสินคา

เรือ

ถึงประมาณวันที่

วันที่สินคาถึงดาน

15 เมษายน 2562

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

ดานศุลกากร

ดานที่นำสินคาเขา

ดานระนอง

หลักฐานใบแสดงรายการและ

หลักฐานใบแสดงรายการและราคาสินคา NE-19-0134A

ราคาสินคา (INVOICE) เลขที่

(INVOICE)

ลงวันที่

วันที่แสดงในใบแสดงรายการและราคา

1/4/2562

สินคา (INVOICE)
□ เพื่อขาย

 เพื่อขาย

นำเขามาเพื่อขาย

□ เพื่อขายในคลังสินคาทัณฑ นำเขามาเพื่อขายในคลังสินคาทัณฑบน

-

บน
□ อื่น ๆ
□ มิใชเพื่อการคา

นำเขามมิใชเพื่อการคา

□ สินคาตัวอยาง สถานที่เก็บ นำเขามาเพื่อเปนสินคาตัวอยาง
สถานที่เก็บสินคา
สินคา...

ระบุ -

□

เพื่อสงออกไปนอก นำเขามาเพื่อสงออกไปยังประเทศอื่น ๆ ระบุประเทศที่จะสงออก
ราชอาณาจักรประเทศ...
ดานศุลกากร

ดานศุลกากรที่ใชสงออก

-

รายการที่

ลำดับที่ของรายการ

1

ประเภทพิกัดศุลกากร

พิกัดศุลกากรของสินคา

9504.40.00

รหัสสินคาสรรพสามิต EDI

รหัสสินคาสรรพสามิต EDI ของสินคา

1501010000

ประเภท

ประเภทสินคา

ไพปอก

ไพตรา

ตราของสินคา

Vegas

จำนวนรวมที่นำเขา สำรับ

จำนวนรวมที่นำเขา หนวยรับ

200

จำนวนรวมที่นำเขา ใบ

จำนวนรวมที่นำเขา หนวยใบ

10,800

ราคาขายปลีกแนะนำไมรวม

ราคาขายปลีกแนะนำไมรวม

350

ภาษีมูลคาเพิ่ม (บาท/สำรับ)

ภาษีมูลคาเพิ่ม ตอสำรับ

เอกสารประกอบการ

บัตรประจำตัวประชาชน

บัตรประจำตัวประชาชน

พิจารณา

หนังสือรับรองการจดทะเบียน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
นิติบุคคล ซึ่งออกใหไมเกิน 6 ซึ่งออกใหไมเกิน 6 เดือน
เดือน

1 แผน
1 แผน

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
หนังสือมอบอำนาจพรอม

ความหมาย
หนังสือมอบอำนาจพรอมเอกสารตาม

ตัวอยางขอมูล
1 แผน

เอกสารตามกฎหมาย ในกรณี กฎหมาย ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให
ที่มีการมอบอำนาจใหกระทำ

กระทำการแทน

การแทน
สำเนาใบแสดงรายการและ

สำเนาใบแสดงรายการและราคาสินคา

ราคาสินคา (INVOICE) (ยกเวน (INVOICE)
กรณีสินคาตัวอยางหรือมิใช

1 แผน

(ยกเวนกรณีสินคาตัวอยาง

หรือมิใชเพื่อการคา)

เพื่อการคา)
คำรับรอง

ลงชื่อ... (...)

ผูยื่นคำขอ

นายสมพงษ ใจดี

วันที่

วันที่ยื่นแบบคำขออนุญาต

5 เมษายน 2652

สำหรับเจาพนักงาน

□ เห็นควรอนุญาต

อนุญาตใหนำเขา



สรรพสามิต

□

เห็นควรไมอนุญาต ระบุเหตุผลในการไมอนุญาต

-

เนื่องจาก ...

สำหรับผูอนุญาต

ลงชื่อ... (...)

เจาพนักงานสรรพสามิต

นายพิชัย คงอยู

วันที่

วันที่เจาพนักงานสรรพสามิตพิจารณา

5/4/2562

□ อนุญาต

อนุญาตใหนำเขา



□ ไมอนุญาต เนื่องจาก...

ระบุเหตุผลในการไมอนุญาต

-

ลงชื่อ... (...)

อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผูแทน

นายอนุมัติ จัดให
(นายอนุมัติ จัดให)

วันที่

วันทีอ่ ธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผูแทนลง

7 เมษายน 2652

ความเห็น
ลงชื่อ... (...)

ลงชื่อผูรับใบอนุญาต

นายสมพงษ ใจดี

วัน

วัน เดือน ป ที่รับใบอนุญาต

10

เดือน

วัน เดือน ป ที่รับใบอนุญาต

เมษายน

ป

วัน เดือน ป ที่รับใบอนุญาต

2562

