คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส.08-01 แบบคำขออนุญาตนำสุราเขามาในราชอาณาจักร
หมวดขอมูลตามแบบ
สำหรับเจาหนาที่

ชื่อขอมูล
เลขที่รับ

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

การบันทึกเลขทะเบียนรับของหนวยงาน 01111
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งจะเริ่มลำดับ
ที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกป

วันเดือนป

วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบ

เจาหนาที่ผูรับ

ชื่อเจาพนักงานที่ไดทำการรับแบบและมี นายรักชาติ รับเรื่อง
ชื่อพรอมทั้งตำแหนงในวงเล็บชัดเจน

1 พ.ย. 2562
(นักวิชาการสรรพสามิต)

เรียน อธิบดี (ผานเจาพนักงาน ชื่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ปทุมธานี
สรรพสามิต สำนักงาน

ที่ยื่นแบบ

สรรพสามิตพนที่/พื้นที่สาขา
...)
1. ขอมูลผูประสงคจะ

ชื่อ

ชื่อ รัฐวิสาหกิจซึ่งเปนผูประกอบ

นำสุราเชามาใน

อุตสาหกรรม/ผูประกอบกิจการสถาน

ราชอาณาจักร

บริการ ที่ยื่นขออนุญาต
เลขทะเบียนสรรพสามิต

หมายเลขทะเบียนสรรพสามิตที่กรม

นายนำเขา สุรา

11100011007890123

สรรพสามิตออกใหหลังจากยื่นขอจด
ทะเบียนสรรพสามิต กรณีที่จดทะเบียน
สรรพสามิตแลว
เลขประจำตัวประชาชน/เลข

หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก / 1231231231232

ทะเบียนนิติบุคคล

หมายเลขทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหโดย
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย ของผูประกอบอุตสาหกรรม/
ผูประกอบการกิจการสถานบริการ ที่ยื่น
ขออนุญาต กรณียังมิไดจดทะเบียนภาษี
สรรพสามิต

สถานประกอบการตั้งอยูที่

ชื่ออาคารในทะเบียนบาน ของสถาน

อาคาร

ประกอบการตั้งอยู

อาคารไทนำเขา

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
ชั้นที่

ความหมาย
ชั้นที่ในทะเบียนบานที่ ของสถาน

ตัวอยางขอมูล
-

ประกอบการตั้งอยู
เลขที่

เลขที่ในทะเบียนบาน ของสถาน

45

ประกอบการตั้งอยู
หมูที่

หมูที่ในทะเบียนบานที่สถานประกอบการ 7
ตั้งอยู

ตรอก/ซอย

ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียนบานที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู

ถนน

ชื่อถนนในทะเบียนบานที่สถาน

คลองหลวง

ประกอบการตั้งอยู
ตำบล/แขวง

ชื่อตำบลหรือแขวงในทะเบียนบานที่

คลองสอง

สถานประกอบการตั้งอยู
อำเภอ/เขต

ชื่ออำเภอหรือเขตในทะเบียนบานที่สถาน คลองหลวง
ประกอบการตั้งอยู

จังหวัด

ชื่อจังหวัดในทะเบียนบานที่สถาน

ปทุมธานี

ประกอบการตั้งอยู
รหัสไปรษณีย

หมายเลขรหัสไปรษณียของที่อยูใน

12120

ทะเบียนบานที่สถานประกอบการตั้งอยู
โทรศัพท

เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของสถาน

02-564-4444

ประกอบการ
E-mail

อีเมลที่ติดตอไดของสถานประกอบการ

2. วัตถุประสงคของ

2.1  จะนำสุราที่ผลิตจาก

การยื่นคำขอใบรับ

ประเทศ ... เขามาใน

ประสงคจะนำสุราที่ผลิตจากตางประเทศ  จะนำสุราที่ผลิตจาก
เขามาในราชอาณาจักร ระบุประเทศที่ ประเทศ เยอรมัน เขามา

อนุญาต

ราชอาณาจักร

ผลิต, ชื่อดาน และจังหวัดสำนักงาน

ในราชอาณาจักร

โดยผานสำนักงานศุลกากร/

ศุลกากร/ดานศุลกากร

โดยผานสำนักงาน

ดานศุลกากร... จังหวัด...

contact@import.co.th

ศุลกากร/ดานศุลกากร
สุวรรณภูมิ จังหวัด
สมุทรปราการ

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

 เพื่อขายซึ่งมิใชการขายใน ประสงคจะนำสุราที่ผลิตจากตางประเทศ
คลังสินคาทัณฑบนประเภท

เขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายซึ่งมิใช

รานคาปลอดอากรตาม

การขายในคลังสินคาทัณฑบนประเภท

กฎหมายวาดวยศุลกากร

รานคาปลอดอากรตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร

ประสงคจะนำสุราที่ผลิตจากตางประเทศ  เพื่อขายในคลังสินคา
ทัณฑบนประเภทรานคาปลอด เขามาในราชอาณาจักร เพื่อขายใน
ทัณฑบนประเภทรานคา
 เพื่อขายในคลังสินคา

อากรตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร

คลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอด ปลอดอากรตามกฎหมาย
อากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
วาดวยศุลกากร

 เพื่อเปนตัวอยางสินคา

ประสงคจะนำสุราที่ผลิตจากตางประเทศ

หรือมิใชเพื่อการคาโดยนำเขา เขามาในราชอาณาจักรเพื่อเปนตัวอยาง
ไปในคลังสินคาทัณฑบนตาม

สินคาหรือมิใชเพื่อการคาโดยนำเขาไปใน

กฎหมายวาดวยศุลกากร

คลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร

 เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการ

ประสงคจะนำสุราที่ผลิตจากตางประเทศ

ผลิตสุรา

เขามาในราชอาณาจักรเพื่อใชเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตสุรา

 เพื่ออื่น ๆ (ระบุ)

ประสงคจะนำสุราที่ผลิตจากตางประเทศ
เขามาในราชอาณาจักรเพื่ออื่น ๆ

2.2  จะนำสุราที่ไดรับ

ประสงคจะนำสุราที่ไดรับใบอนุญาตนำ

ใบอนุญาตนำสุราเขามาใน

สุราเขามาในราชอาณาจักรเพื่อสงออกไป

ราชอาณาจักรเพื่อสงออกไปยัง ยังประเทศอื่น ระบุเลขที่ใบอนุญาตและ
ประเทศอื่น ตามใบอนุญาต

จุดประสงคในการนำเขา

เลขที่... เขามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อ...
2.3  จะสงสุราที่ไดรับ

ประสงคจะสงสุราที่ไดรับใบอนุญาตนำ

ใบอนุญาตนำสุราเขามาใน

สุราเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายซึ่ง

ราชอาณาจักรเพื่อขายซึ่งมิใช

มิใชการขายในคลังสินคาทัณฑบน

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

การขายในคลังสินคาทัณฑบน ประเภทรานคาปลอดอากรตามกฎหมาย
ประเภทรานคาปลอดอากร

วาดวยศุลกากร ระบุใบอนุญาต, ประเทศ

ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร

ที่จะสงออก, ระบุชื่อดาน และจังหวัด

ตามใบอนุญาตเลขที่... ออกไป สำนักงานศุลกากร/ดานศุลกากร
ยังประเทศ...โดยผาน
สำนักงานศุลกากร... จังหวัด...
ที่

ลำดับที่ของรายการ

1

ชนิดสุรา

ชนิดสุราที่ประสงคจะนำเขา

เบียร

ประเภทพิกัดศุลกากร

ประเภทพิกัดศุลกากร

2203.00.xx

รหัสสถิติ/หนวย

รหัสสถิติ/หนวย

ชื่อสุรา

ชื่อสุรา

German

แรงแอลกอฮอล

แรงแอลกอฮอล

20 ดีกรี

ราคา C.I.F (เบื้องตน) (บาท/

ราคา C.I.F บาท/ภาชนะ

80

ราคาขายปลีกแนะนำไมรวม

80

ภาชนะ)
ราคาขายปลีกแนะนำไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม (บาท/ภาชนะ) ภาษีมูลคาเพิ่ม ตอภาชนะ
ภาษีสรรพสามิต : อัตราตาม

อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลคา

22

อัตราภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ

430

ภาษีตามมูลคาของสินคาตอภาชนะ

17.6000

ภาษีตามปริมาณของสินคาตอภาชนะ

28.3800

ภาชนะบรรจุ

ขนาดภาชนะบรรจุ

0.3300

จำนวนสุรา (ลิตร)

จำนวนสุรา หนวย ลิตร

33

หมายเหตุ

สาเหตุอื่น ๆ ของสินคา

มูลคา
ภาษีสรรพสามิต : อัตราตาม
ปริมาณ
ภาษีสรรพสามิต : ภาษีตาม
มูลคา (บาท/ภาชนะ)
ภาษีสรรพสามิต : ภาษีตาม
ปริมาณ (บาท/ภาชนะ)

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล

ความหมาย

3. เอกสารหรือ

(1) สำเนาใบแสดงรายการและ สำเนาใบแสดงรายการและราคาสินคา

หลักฐาน

ราคาสินคา (INVOICE)

(INVOICE) (ยกเวนกรณีสินคาตัวอยาง

(ยกเวนกรณีสินคาตัวอยาง

หรือมิใชเพื่อการคา)

ตัวอยางขอมูล

หรือมิใชเพื่อการคา)
(2) หลักฐานแสดงคุณสมบัติ

หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูประสงค

ของผูประสงคจะนำสุราเขามา จะนำสุราเขามาในราชอาณาจักร
ในราชอาณาจักร
(3) หนังสืออนุมัติใหใชฉลาก

หนังสืออนุมัติใหใชฉลากปดภาชนะบรรจุ

ปดภาชนะบรรจุสุรา

สุรา

(4) หลักฐานการเปนตัวแทน

หลักฐานการเปนตัวแทนขายสุราที่นำเขา

ขายสุราที่นำเขามาใน

มาในราชอาณาจักรแตเพียงผูเดียวซึ่ง

ราชอาณาจักรแตเพียงผูเดียว

ออกใหโดยผูผลิตสุราในตางประเทศหรือ

ซึ่งออกใหโดยผูผลิตสุราใน

ผูมีสิทธิในตราสินคา

ตางประเทศหรือผูมีสิทธิใน
ตราสินคา
(5) หนังสือรับรองผลการ

หนังสือรับรองผลการวิเคราะหตัวอยาง

วิเคราะหตัวอยางสุราดังกลาว สุราดังกลาววามีคุณสมบัติเปนไปตาม
วามีคุณสมบัติเปนไปตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
4. คำรับรอง

ลงชื่อ... (...)

ผูยื่นคำขอ

นายนำเขา สุรา
(นายนำเขา สุรา)

วัน เดือน ป

วันที่ยื่นแบบคำขออนุญาต

1 พ.ย. 2562

5. การพิจารณาของ

 มีความถูกตอง เห็นควร

อนุญาตใหนำเขา

 มีความถูกตอง เห็น

เจาพนักงาน

ออกใบอนุญาตนำสุราเขามา

ควรออกใบอนุญาตนำ

สรรพสามิต

ในราชอาณาจักรได

สุราเขามาใน

 ไมถูกตอง ไดแก ... และ
แจงเปนหนังสือใหผูยื่นคำขอ

ระบุเหตุผลในการไมอนุญาต

ราชอาณาจักรได

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

แกไขเพิ่มเติมคำขอ หรือจัดสง
เอกสารหลักฐานใหถูกตอง
และครบถวนภายในระยะเวลา
... วัน
ลงชื่อ... (...) ตำแหนง

ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิต พรอมชื่อ- นายชวย พิจารณา
ชื่อสกุล ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน

(นายชวย พิจารณา)
เจาพนักงานสรรพสามิต

6. คำสั่งอธิบดี

วัน เดือน ป

วันที่เจาพนักงานสรรพสามิตพิจารณา

1 พ.ย. 2562

 ใหออกใบอนุญาตนำสุรา

ใหออกใบอนุญาตนำสุราเขามาใน

 ใหออกใบอนุญาตนำ

เขามาในราชอาณาจักร และ

ราชอาณาจักร และแจงใหผูไดรับ

สุราเขามาใน

แจงใหผูไดรับใบอนุญาตมารับ ใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน ราชอาณาจักร และแจง
ใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับ นับแตวันที่ไดรับแจง
ใหผูไดรับใบอนุญาตมา
แตวันที่ไดรับแจง
 ไมออกใบอนุญาตใหนำ

รับใบอนุญาตภายใน 30
ระบุเหตุผลในการไมอนุญาต

วัน นับแตวันที่ไดรับแจง

ลงชื่ออธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผูแทน

นายอนุมัติ จัดให

พรอมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน

(นายอนุมัติ จัดให)

สุราเขามาในราชอาณาจักร
และแจงคำสั่งเปนหนังสือใหผู
ยื่นคำขอใบอนุญาตทราบ
ลงชื่อ... (...) ตำแหนง

เจาพนักงานสรรพสามิต
พื้นที่
7. การรับใบอนุญาต

วัน เดือน ป

วัน/เดือน/ป ที่สรรพสามิตพื้นที่พิจารณา 1 พ.ย. 2562

ลงชื่อ... (...)

ลงชื่อผูรับใบอนุญาต

(นายนำเขา สุรา)

นำสุราเขามาใน
ราชอาณาจักร

นายนำเขา สุรา

วัน เดือน ป

วัน เดือน ป ที่รับใบอนุญาต

3 พ.ย. 2562

