คาอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-37 แบบคาขอและการอนุญาตทาลายสินค้าที่เสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
หมวดข้อมูล
ตามแบบ
1. สาหรับเจ้า
พนักงาน

2. สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

3. สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ข้อมูล
1.1
ทะเบียนรับเลขที่

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับ
ของหน่วยงานตามลาดับ
การรับหนังสือซึ่งจะเริ่ม
ลาดับที่ 1 สาหรับวันที่ 1
ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบ
ชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทาการ
รับแบบและมีชื่อพร้อมทั้ง
ตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
เลือกช่องนี้หากเป็นผู้ยื่นคา
ขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ที่มีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่
ในกรุงเทพมหานคร
เลือกช่องนี้หากเป็นผู้ยื่นคา
ขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ที่มีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่
ในเขตจังหวัดอื่น
ชื่อบุคคล/นิติบุคคลของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม
ชื่อของโรงงานอุตสาหกรรม

1.2
1.3

วัน เดือน ปี ที่รับ
เจ้าพนักงานผู้รับ

2.1

เรียน  อธิบดีกรม
สรรพสามิต

2.2

เรียน  สรรพสามิต
พื้นที่

3.1

ชื่อผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
ชื่อโรงงาน
อุตสาหกรรม
ประเภทอุตสาหกรรม ชื่อของประเภท
อุตสาหกรรมของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
ทะเบียนสรรพสามิต เลขทะเบียนที่สรรพสามิต
ออกให้ หลังจากยื่นขอจด
ทะเบียนตามแบบ ภษ. 0104
สถานที่ตั้งเลขที่
เลขที่ที่ตั้งของสถานที่
ข้างต้น

3.2
3.3
3.4

3.5

ตัวอย่างข้อมูล
002334 หรือ 2334

1 ก.ค. 2558
นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการสรรพสามิต)
-

 สรรพสามิตพื้นที่ ปทุมธานี

นายถ่าน ไฟแรง
บริษัท ไทยแบตเตอรี่ จากัด
แบตเตอรี่
2557016776

22

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ข้อมูล
3.6
ตรอก/ซอย
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

4. สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

4.1

4.2

5. สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

5.1

ความหมาย

ตรอกหรือซอยของสถานที่
ข้างต้น
ถนน
ถนนของที่มาของสถานที่
ข้างต้น
ตาบล/แขวง
ตาบลหรือแขวงของสถานที่
ข้างต้น
อาเภอ/เขต
อาเภอหรือเขตของสถานที่
ข้างต้น
จังหวัด
จังหวัดของสถานที่ข้างต้น
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ของสถานที่
ข้างต้น
โทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์สาหรับ
ติดต่อของสถานที่ข้างต้น
วันแรกที่สินค้า
วันเดือนปีแรกที่สินค้าเริ่ม
เสียหายหรือเสื่อม
เสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพ
คุณภาพจนใช้การ
จนใช้การไม่ได้ให้ระบุวันที่
ไม่ได้
ผลิตสินค้า วันแรก (เทียบ
กับสินค้าทั้งหมดในกลุ่ม
สินค้าที่เสียหาย)
วันสุดท้ายที่สินค้าที่ วันเดือนปีสุดท้ายที่สินค้า
เสียหายหรือเสื่อม
เสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพ
คุณภาพจนใช้การ
จนใช้การไม่ได้ให้ระบุวันที่
ไม่ได้
ผลิตสินค้า วันสุดท้าย
(เทียบกับสินค้าทั้งหมดใน
กลุ่มสินค้าที่เสียหาย)
 ขอให้เจ้าพนักงาน ความประสงค์ในการยื่น
สรรพสามิตไป
แบบ
ตรวจสอบและยินยอม
ให้ทาลายสินค้าที่
เสียหายหรือเสื่อม
คุณภาพจนใช้การ
ไม่ได้ต่อไป

ตัวอย่างข้อมูล
คลองหลวง-บางขันธ์
คลองสอง
คลองหนึ่ง
ปทุมธานี
12120
02-564-4444
1 เม.ย. 2558

30 มิ.ย. 2558

 ขอให้เจ้าพนักงาน

สรรพสามิตไปตรวจสอบและ
ยินยอมให้ทาลายสินค้าที่
เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจน
ใช้การไม่ได้ต่อไป

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล
5.2

5.3

5.4

6. การ
พิจารณาของ
เจ้าพนักงาน

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

ชื่อข้อมูล
 ได้จัดส่งสินค้ามา

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

ความประสงค์ในการยื่น
แบบ

พร้อมกับคาขอนี้เพื่อ
ขอให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตตรวจสอบ
และยินยอมให้ทาลาย
สินค้าที่เสียหายหรือ
เสื่อมคุณภาพจนใช้
การไม่ได้ต่อไป
ลงชื่อ...ผู้ประกอบ
ลงชื่อผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม (…)
อุตสาหกรรม ผู้รับมอบ
อานาจ พร้อมทั้งลายเซ็นใน
วงเล็บชัดเจน
วันที่
วันที่ยื่นคาขอและการ
อนุญาตทาลายสินค้าที่
เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ
จนใช้การไม่ได้
ความเห็นเจ้าพนักงาน บันทึกความเห็นเจ้า
พนักงานหลังจากพิจารณา
ลงชื่อ
ลงชื่อเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตที่พิจารณา
ตาแหน่ง
ตาแหน่งของเจ้าพนักงานที่
พิจารณา
วันที่
วันที่เจ้าพนักงานพิจารณา
ความเห็นของ
บันทึกความเห็นของ
ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการสานักหลังจาก
พิจารณา
ลงชื่อ...(...)
ลงชื่อผู้อานวยการสานัก
พร้อมทั้งตาแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน
วันที่
วันที่ผู้อานวยการสานัก
พิจารณา
ความเห็นรองอธิบดี บันทึกความเห็นของรอง
อธิบดีหลังจากการพิจารณา

นายถ่าน ไฟแรง
(นายถ่าน ไฟแรง)
1 ก.ค. 2558

เห็นควรอนุญาต
นายพินิจ พิจารณาดี
เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
1 ก.ค. 2558
เห็นควรอนุญาต
นายอานวย การสานัก
(ผู้อานวยการสานัก)
3 ก.ค. 2558
เห็นควรอนุญาต

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

7. คาสั่ง

ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ข้อมูล
6.9
ลงชื่อ...(...)
6.10
7.1

วันที่
คาสั่ง

7.2
7.3

...(...) อธิบดีกรม
สรรพสามิต
สรรพสามิตจังหวัด

7.4

วันที่

ความหมาย
ลงชื่อรองอธิบดีพร้อมทั้ง
ตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วันที่รองอธิบดีพิจารณา
คาสั่งของอธิบดีกรม
สรรพสามิต
ลงชื่ออธิบดีกรมสรรพสามิต
ระบุชื่อตัวบรรจงในวงเล็บ
ชื่อสรรพสามิตพื้นที่รับคา
ขอ
วันที่อธิบดีกรมสรรพสามิต
ที่ได้ออกคาสั่ง/ผู้มีอานาจ
ออกคาสั่ง ที่ได้ออกคาสั่ง

ตัวอย่างข้อมูล
นายรอง อธิบดี
(รองอธิบดีกรมสรรพสามิต)
3 ก.ค. 2558
อนุญาต
นายอธิบดี กรมสรรพสามิต
(นายอธิบดี กรมสรรพสามิต)
ปทุมธานี
4 ก.ค. 2558

