คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส. 06-12 คำขอรับแสตมปสรรพสามิตสำหรับสุรา
หมวดขอมูลตามแบบ
ชื่อขอมูล
สำหรับเจาหนาที่
เลขที่รับ

วันที่รับ
เจาหนาที่ผูรับ

1. ขอมูลผูประสงคจะ ชื่อ
รับแสตมปสรรพสามิต
เลขทะเบียนสรรพสามิต

ตั้งอยูที่ อาคาร
ชั้นที่
เลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
Email

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของหนวยงาน
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งเริ่มลำดับที่
1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกป
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม
ลายมือชื่อเจาหนาที่ ที่ไดทำการรับ
แบบฟอรม และมีชื่อพรอมทั้งตำแหนงใน
วงเล็บชัดเจน
ชื่อผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูนำเขา/ผู
ประกอบกิจการสถานบริการของผูยื่น
แบบ
เลขทะเบียนสรรพสามิตที่กรม
สรรพสามิตออกใหหลังจากยื่นขอจด
ทะเบียนสรรพสามิต
ชื่ออาคารของที่อยูผูยื่นแบบ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยูผูยื่นแบบ
บานเลขที่ของสถานประกอบการของที่
อยูผูยื่นแบบ
หมูที่ของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่อถนนของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่อจังหวัดของที่อยูผูยื่นแบบ
รหัสไปรษณียของที่อยูผูยื่นแบบ
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของผูยื่นแบบ
อีเมลที่ติดตอไดของผูยื่นแบบ

ตัวอยางขอมูล
01111

1 พ.ย. 2562
นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการ สรรพสามิต)
นายนำเขา สินคา

25570167769805674

22
7
เมืองใหม
คลองหลวง
คลองสอง
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120
02-564-4444
contact@liqueur.co.th

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
 ผูประกอบอุตสาหกรรม
 ผูนำเขา
 ผูอื่น ระบุ

2. วัตถุประสงคของ
การยื่นคำขอ
หมวดขอมูลตามแบบ
หมวดขอมูลตามแบบ
หมวดขอมูลตามแบบ
หมวดขอมูลตามแบบ

 สุราแชชุมชน
 สุรากลั่นชุมชน
 สุราที่ผลิตใน
ราชอาณาจักรอื่น ๆ
นอกจากสุราชุมชน
 สุรานำเขามาในราช
อาณาจักเพื่อขาย
 สุราที่นำเขามาใน
ราชอาณาจักรกรณีอื่น ๆ
นอกจากเพื่อขาย
 สุราอื่น ๆ ระบุ
ที่
ชนิดสุรา
รายการสุรา : ชื่อสุรา
รายการสุรา : แรง
แอลกอฮอล
รายการสุรา : ขนาดบรรจุ
(ลิตร)
รายการสุรา : จำนวนภาชนะ
คาภาษีสรรพสามิต (บาท)
จำนวนแสตมป (ดวง)

ความหมาย
กรณีผูยื่นแบบเปนผูประกอบ
อุตสาหกรรม
กรณีผูยื่นแบบเปนผูนำเขา
กรณีผูยื่นแบบ ไมใชผูประกอบ
อุตสาหกรรมและผูนำเขา ระบุ
กรณีประสงคขอรับแสตมปสำหรับ
ประเภทสุราแชชุมชน
กรณีประสงคขอรับแสตมปสำหรับสุรา
กลั่นชุมชน
กรณีประสงคขอรับแสตมปสำหรับสุราที่
ผลิตในราชอาณาจักรอื่น ๆ นอกจากสุรา
ชุมชน
กรณีประสงคขอรับแสตมปสำหรับสุรา
นำเขามาในราชอาณาจักเพื่อขาย
กรณีประสงคขอรับแสตมปสำหรับสุราที่
นำเขามาในราชอาณาจักรกรณีอื่น ๆ
นอกจากเพื่อขาย
กรณีประสงคขอรับแสตมปสำหรับ
ประเภทยาเคี้ยว
ลำดับรายการ
ประเภทสุราที่ตองการขอรับแสตมป
ชื่อสุรา
แรงแอลกอฮอล

ตัวอยางขอมูล

 ผูนำเขา

 สุรานำเขามาในราช
อาณาจักเพื่อขาย

1
เบียร
Black
10 ดีกรี

ขนาดบรรจุ หนวยลิตร

1.000 ลิตร

จำนวนภาชนะ
คาภาษีสรรพสามิตที่ชำระ
จำนวนแสตมที่ตองการ หนวยเปนดวง

100
26,300
100

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล

หมายเหตุ
 เพื่อนำไปปดบนภาชนะ
บรรจุสุราแชชุมชุนหรือสุรา
กลั่นชุมชน
 เพื่อนำไปเก็บรักษาไวที่
โรงอุตสาหกรรม
 เพื่อนำไปปดภาชนะ
บรรจุสุราที่นำเขามาใน
ราชอาณาจักร ณ สำนักงาน
ศุลกากร/ดานศุลกากร
 เพื่ออื่น ๆ
3. เอกสาร
1. แบบรายการภาษี
ประกอบการพิจารณา สรรพสามิต
กรณีในประเทศ
2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษี
(รวมภาษีที่ชำระทั้งสิ้น)
เอกสารประกอบการ
พิจารณา กรณีสุราที่
นำเขามาใน
ราชอาณาจักร

4. คำรับรอง

ความหมาย
เพื่อนำไปปดบนภาชนะบรรจุสุราแชชุม
ชุนหรือสุรากลั่นชุมชน
เพื่อนำไปเก็บรักษาไวที่โรงอุตสาหกรรม

ตัวอยางขอมูล
 เพื่อนำไปปดภาชนะ
บรรจุสุราที่นำเขามาใน
ราชอาณาจักร ณ
สำนักงานศุลกากร/ดาน
ศุลกากรหนองคาย

เพื่อนำไปปดภาชนะบรรจุสุราที่นำเขามา
ในราชอาณาจักร ณ สำนักงานศุลกากร/
ดานศุลกากร ระบุชื่อสำนักงานศุลกากร/
ดานศุลกากร ที่นำเขาสินคา
เพื่ออื่น ๆ ระบุเหตุผล
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของแบบ
รายการภาษีสรรพสามิต
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
ใบเสร็จรับเงินคาภาษี (รวมภาษีที่ชำระ
ทั้งสิ้น)
1. ใบขนสินคาขาเขา
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของใบขน
สินคาขาเขา
2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษี
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
และเงินกองทุนตาง ๆ
ใบเสร็จรับเงินคาภาษี และเงินกองทุน
ตาง ๆ
3. ใบอนุญาตนำสุราเขามาใน จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
ราชอาณาจักร
ใบอนุญาตนำสุราเขามาในราชอาณาจักร
4. ใบแสดงรายการและราคา จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของใบแสดง
สินคา (INVOICE)
รายการและราคาสินคา (INVOICE)
ลงชื่อ… (...)
ลงชื่อผูยื่นคำขอ พรอมชื่อ-ชื่อสกุลใน
นายนำเขา สินคา
วงเล็บชัดเจน
(นายนำเขา สินคา)
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่ยื่นแบบ
1 พ.ย. 2562

หมวดขอมูลตามแบบ
ชื่อขอมูล
5. การพิจารณาของ  ไมถูกตอง ไดแก ...
และแจงเปนหนังสือใหผูยื่น
เจาพนักงาน
คำขอแกไขเพิ่มเติมคำขอ
สรรพสามิต
หรือจัดสงเอกสารหรือ
หลักฐานใหถูกตองและ
ครบถวนภายในระยะเวลา ...
วัน
 มีความถูกตอง เห็นควร
จายแสตมปสรรพสามิต
ที่
ชนิดสุรา
รายการสุรา : ชื่อสุรา
รายการสุรา : แรง
แอลกอฮอล
รายการสุรา : ขนาดบรรจุ
(ลิตร)
รายการสุรา : จำนวนภาชนะ
เครื่องหมายขีดฆาแสตมป
สรรพสามิต
หมายเหตุ
ลงชื่อ... (…) ตำแหนง...

วันที่
6. คำสั่งสรรพสามิต
พื้นที่

 จายแสตมปสรรพสามิต
ได
 ไมจายแสตมป
สรรพสามิต เนื่องจาก...

ความหมาย
ความเห็นเจาพนักงานกรณีเห็นควรไม
จายแสตมป ระบุสาเหตุ และกำหนด
ระยะเวลาในการแกไข ใหแกผูยื่นคำขอ

ตัวอยางขอมูล
 มีความถูกตอง เห็น
ควรจายแสตมปสรรพสามิต

ความเห็นเจาพนักงานกรณีเห็นควรจาย
แสตมป
ลำดับรายการ
ประเภทสุราที่ตองการขอรับแสตมป
ชื่อสุรา
แรงแอลกอฮอล

1
เบียร
Black
10 ดีกรี

ขนาดบรรจุ หนวยลิตร

1 ลิตร

จำนวนภาชนะ
เครื่องหมายขีดฆาแสตมปสรรพสามิต

100
100

รายะเอียดอื่นเกี่ยวกับสินคา
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิต พรอมชื่อ- นายชวย พิจารณา
ชื่อสกุล ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
(นายชวย พิจารณา)
เจาพนักงานสรรพสามิต
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงานสรรพสามิต 1 พ.ย. 2562
พิจารณา
ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่เห็นควรจาย  จายแสตมป
แสตมป
สรรพสามิตได
ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่กรณีไมจาย
แสตมป ระบุเหตุผล

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
ลงชื่อ... (…) ตำแหนง...

วันที่

ความหมาย
ลงชื่ออธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผูแทน
พรอมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน

ตัวอยางขอมูล

นายอนุมัติ จัดให
(นายอนุมัติ จัดให)
เจาพนักงานสรรพสามิต
พื้นที่
วัน/เดือน/ป ที่สรรพสามิตพื้นที่พิจารณา 1 พ.ย. 2562

