คำอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 03-02 แบบคำขออนุญาตให้มี ขอรับให้มีใบแทนใบอนุญาต หรือขอเลิกสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย ตามมาตรา
30 วรรค 2 และมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
หมวดข้อมูลตามแบบ
ชื่อข้อมูล
สำหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ

วันที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ

ชื่อผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม

เรียน สรรพสามิตพื้นที่

ชื่อ

 บุคคลธรรมดา

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลำดับการรับหนังสือ
ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค.
ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทำการรับ
แบบฟอร์ม และมีชื่อพร้อมทั้ง
ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
ชื่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรง
อุตสาหกรรม/สถานบริการ/สถาน
ประกอบการนำเข้าตั้งอยู่
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นำเข้า/ผู้
ประกอบกิจการสถานบริการของผู้ยื่น
แบบ
กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ยื่นแบบ

ตัวอย่างข้อมูล
2234

12 ธ.ค. 2562
นายธงชัย ใจดี

สมุทรปราการ

บริษัท มอเตอร์ไทย จำกัด

บุคคลธรรมดา
 นิติบุคคล
 กิจการร่วมทุน/กิจการ
ร่วมค้า
 คณะบุคคล
 หน่วยงานราชการ
 อื่นๆ

กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีกิจการร่วมทุนหรือกิจการร่วมค้า
เป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีคณะบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีหน่วยงานราชการเป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากกรณีข้างต้น
พร้อมระบุข้อมูล
เลขประจำตัวประชาชน/ เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียน 1102200055505
เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลข นิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ประจำตัวผู้เสียภาษี/
หรือหนังสือเดินทาง
หนังสือเดินทาง
(PASSPORT)
ชื่อ……ชื่อสกุล…… เลข
ระบุชื่อ-ชื่อสกุล และเลขประจำตัว
นายสมชาย สุขดี
ประจำตัวประชาชน
ประชาชนของผู้ดำเนินการหรือผู้ขอ 1102200055505
อนุญาตทำสุรา กรณีผู้ประกอบการ

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล

เลขรหัสประจำบ้าน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่

โรงอุตสาหกรรม

ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
อีเมล
ชื่อ
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่
สถานที่ตั้งเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต

ความหมาย
ตัวอย่างข้อมูล
วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/
สหกรณ์/ผลิตสุราชุมชน
เลขรหัสประจำบ้านของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ หมายเลขรหัสประจำบ้าน 11
หลักในทะเบียน
บ้านที่ออกให้โดย
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
บ้านเลขที่ของสำนักงานใหญ่ของที่อยู่ 111
ผู้ยื่นแบบ
ชื่ออาคารของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ห้องเลขที่ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
หมู่ที่ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
2
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ ชื่อถนนของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
สุขาภิบาล2
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ ห้วยใหญ่
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ บางละมุง
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
20150
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นแบบ 038-239400
อีเมลที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นแบบ
ชื่อโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ/
บริษัท มอเตอร์ไทย จำกัด
สถานประกอบการนำเข้า
เลขที่ทะเบียนสรรพสามิต
1122334455
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านของสถาน 111
ประกอบการ
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ของสถาน ประกอบการ
ชื่อถนนของที่อยู่ของสถานบริการ
สุขาภิบาล2
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ของสถาน ห้วยใหญ่
ประกอบการ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ของสถาน บางละมุง
ประกอบการ

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

มีความประสงค์

 ขออนุญาตให้มีสถาน
แสดงรถยนต์เพื่อขาย

ความหมาย
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของสถาน
ประกอบการ
ประสงค์ขออนุญาตให้มีสถานแสดง
รถยนต์เพื่อขาย

ชื่อสถานแสดงรถยนต์เพื่อ ชื่อของสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย
ขาย
ดำเนินการโดย
ชือ่ บริษัทหรือโรงอุตสาหกรรมที่
ดำเนินการ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 บุคคลธรรมดา
กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ยื่นแบบ
บัตรประชาชนเลขที่
ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/
เขต
 นิติบุคคล
เลขทะเบียนนิติบุคคลที่
เมื่อวันที่
สถานที่ตั้งเลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

เลขที่บัตรประชาชน
ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/เขต
กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล
วันที่ออกเลขที่ทะเบียนนิติบุคคลให้
สถานที่ตั้งเลขที่
ชื่ออาคารของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ห้องเลขที่ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
หมู่ที่ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่อถนนของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ

ตัวอย่างข้อมูล
ชลบุรี
20150
038-239400

ขออนุญาตให้มีสถานแสดง
รถยนต์เพื่อขาย
ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี
บริษัท มอเตอร์ไทย จำกัด
1102200055505
บุคคลธรรมดา
1102200055505
บางละมุง

111
2
สุขาภิบาล2
ห้วยใหญ่
บางละมุง
ชลบุรี
20150

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย
ตัวอย่างข้อมูล
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นแบบ 038-239400
อีเมล
อีเมลที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นแบบ
 ขอรับใบแทน
ขอรับใบแทนใบอนุญาตให้มีสถาน
ใบอนุญาตให้มีสถานแสดง แสดงรถยนต์เพื่อขาย
รถยนต์เพื่อขาย
 ใบอนุญาตให้มีสถาน เลือกเพื่อขอใบอนุญาตให้มีสถาน
แสดงรถยนต์เพื่อขายชำรุด แสดงรถยนต์เพื่อขายชำรุดใน
ในสาระสำคัญ
สาระสำคัญ
 ใบอนุญาตให้มีสถาน เลือกเพื่อขอใบอนุญาตให้มีสถาน
แสดงรถยนต์เพื่อขายสูญ แสดงรถยนต์เพื่อขายสูญหาย
หาย
 ขอเลิกสถานแสดง
เลือกเพื่อขอยกเลิกสถานแสดงเพื่อ
 ขอเลิกสถานแสดงรถยนต์
รถยนต์เพื่อขาย ณ วันที่.... ขาย วันที่ เดือน พ.ศ.
เพื่อขาย ณ วันที่....เดือน...
เดือน...พ.ศ......
พ.ศ......
ในวันที่ยื่นขอเลิก มีรถยนต์ วันที่ยื่นขอเลิก มีรถยนต์อยู่ในสถาน 10 คัน
อยู่ในสถานแสดงรถยนต์ แสดงรถยนต์เพื่อขายตามบัญชีแนบ
เพื่อขายตามบัญชีแนบ
จำนวน....คัน
จำนวน....คัน
รถยนต์ที่อยู่ในสถานแสดง กรณีประสงค์รถยนต์ที่อยู่ในสถาน
เพื่อขาย ผู้ประกอบ
แสดงเพื่อขาย
อุตสาหกรรมมีความ
ประสงค์
 นำเก็บไว้ในโรง
กรณีประสงค์นำเก็บไว้ในโรง
อุตสาหกรรมชื่อ
อุตสาหกรรมชื่อ
 นำเก็บไว้ในสถาน
กรณีประสงค์นำเก็บไว้ในสถานแสดง  นำเก็บไว้ในสถานแสดง
แสดงรถยนต์เพื่อขายชื่อ รถยนต์เพื่อขายชื่อ
รถยนต์เพื่อขายชื่อ ไทยเจริญ
จำกัด
 ชำระภาษีสำหรับ
กรณีประสงค์ชำระภาษีสำหรับ
รถยนต์นั้น ภายใน
รถยนต์นั้น ภายในระยะเวลาที่อธิบดี
ระยะเวลาที่อธิบดีประกาศ ประกาศกำหนด
กำหนด
เอกสารประกอบการ สำเนาทะเบียนบ้านของ
จำนวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของ
2
ดำเนินการ
สถานแสดงรถยนต์เพื่อ
สำเนาทะเบียนบ้านของสถานแสดง
ขาย จำนวน…..แผ่น
รถยนต์เพื่อขาย

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ
ของสถานแสดงรถยนต์
เพื่อขายหรือยินยอมให้ใช้
สถานที่ จำนวน…..แผ่น
สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนา
บัตรประชาชน สำเนาบัตร
ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
จำนวน…..แผ่น
หนังสือรับรองกระทรวง
พาณิชย์ (ที่ออกให้ไม่เกิน
6 เดือน)
จำนวน…..แผ่น
หลักฐานหนังสือการ
แต่งตั้งเป็นตัวแทนของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม(ถ้า
มี) จำนวน…..แผ่น
หนังสือมอบอำนาจ และ
บัตรประชาชนผู้มอบ
อำนาจและผู้รับมอบ
อำนาจ จำนวน…..แผ่น
ใบอนุญาตให้มีสถานแสดง
รถยนต์เพื่อขายที่ชำรุด
หรือหลักฐานการแจ้งความ
ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกให้
(กรณีที่ขอรับใบแทน)
จำนวน…..แผ่น
ใบอนุญาตให้มีสถานแสดง
รถยนต์เพื่อขาย(กรณีขอ
เลิก) จำนวน…..แผ่น
เอกสารอื่นๆ
จำนวน…..แผ่น
ลงชื่อ… (...)
วันที่

ความหมาย
จำนวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของ
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิของสถาน
แสดงรถยนต์เพื่อขายหรือยินยอมให้
ใช้สถานที่
จำนวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของ
สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตร
ประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
จำนวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของ
หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ที่
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
ของผู้ยื่นขอ
จำนวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของ
หลักฐานหนังสือการแต่งตั้งเป็น
ตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรม

ตัวอย่างข้อมูล
2

2

2

-

จำนวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของ
2
หนังสือมอบอำนาจ และบัตร
ประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ
อำนาจ
จำนวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของ
ใบอนุญาตให้มีสถานแสดงรถยนต์เพื่อ
ขายที่ชำรุดหรือหลักฐานการแจ้ง
ความที่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกให้

จำนวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของ
ใบอนุญาตให้มีสถานแสดงรถยนต์เพื่อ
ขาย(กรณีขอเลิก)
จำนวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของ
เอกสารอื่นๆ
ลงชื่อผู้ยื่นคำขอ พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นแบบ

2

สมชาย สุขดี
(นายสมชาย สุขดี)
12 ธ.ค. 2562

หมวดข้อมูลตามแบบ
ชื่อข้อมูล
สำหรับเจ้าพนักงาน  เห็นควรออกทะเบียน
สรรพสามิต
สรรพสามิต
ลงชื่อ... (…)
วันที่
คำสั่ง

 อนุญาต
 ไม่อนุญาต เนื่องจาก
ลงชื่อ... (...)
วันที่

ความหมาย
ความเห็นเจ้าพนักงานกรณีเห็นควร
ออกทะเบียนสรรพสามิต
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต พร้อม
ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตพิจารณา
สรรพสามิตพื้นที่เห็นควรอนุญาต
สรรพสามิตพื้นที่เห็นควรไม่อนุญาต
พร้อมระบุเหตุผล
ลงชื่อสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมชื่อ-ชื่อ
สกุลในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่สรรพสามิตพื้นที่
พิจารณา

ตัวอย่างข้อมูล
เห็นควรออกทะเบียน
สรรพสามิต
ธงชัย ใจดี
(นายธงชัย ใจดี)
12 ธ.ค. 2562
อนุญาต

มานะ ปีดรี
(นายมานะ ปีดรี)
12 ธ.ค. 2562

