คำอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต
คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ
หมวดข้อมูลตามแบบ
ชื่อข้อมูล
สำหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ

วันที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ

ชื่อผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้นำ
เข้า/ผู้ประกอบ
กิจการสถานบริการ

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

สรรพสามิตพื้นที่
สมุทรปราการ
บริษัท มอเตอร์ไทย จำกัด

บุคคลธรรมดา
 นิติบุคคล
 กิจการร่วมทุน/กิจการ
ร่วมค้า
 คณะบุคคล
 หน่วยงานราชการ
 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติ
ไทย
 อื่นๆ

กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีกิจการร่วมทุนหรือกิจการร่วมค้า
เป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีคณะบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีหน่วยงานราชการเป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเป็นผู้
ยื่นแบบ
กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากกรณีข้างต้น
พร้อมระบุข้อมูล
เลขประจำตัวประชาชน/ เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียน 1102200055505
เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลข นิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ประจำตัวผู้เสียภาษี/
หรือหนังสือเดินทาง
หนังสือเดินทาง
(PASSPORT)

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ชื่อ……ชื่อสกุล…… เลข
ประจำตัวประชาชน

เลขรหัสประจำบ้าน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่

สถานที่ตั้งโรง
อุตสาหกรรม/สถาน
บริการ/สถาน
ประกอบการนำเข้า

ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
อีเมล
ชื่อ
เลขที่สาขาภาษีมูลค่าเพิ่ม
ของโรงอุตสาหกรรม/
สถานบริการ
เลขรหัสประจำบ้าน

ความหมาย
ตัวอย่างข้อมูล
ระบุชื่อ-ชื่อสกุล และเลขประจำตัว
นาย สมชาย สุขดี
ประชาชนของผู้ดำเนินการหรือผู้ขอ 1102200055505
อนุญาตทำสุรา กรณีผู้ประกอบการ
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
เลขที่สาขาภาษีมูลค่าเพิ่มของโรง
13445
อุตสาหกรรมหรือสถานบริการตามที่
ปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขรหัสประจำบ้านของสถาน
หมายเลขรหัสประจำบ้าน 11
ประกอบการ
หลักในทะเบียน
บ้านที่ออกให้โดย
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

หมวดข้อมูลตามแบบ

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

มีความประสงค์

 จดทะเบียน
สรรพสามิต
 โรงอุตสาหกรรม

ความหมาย
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านของสถาน
ประกอบการ
ชื่ออาคารของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
ห้องเลขที่ของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
หมู่ที่ของที่อยู่ของสถานประกอบการ
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
ชื่อถนนของที่อยู่ของสถานบริการ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของสถาน
ประกอบการ
อีเมลที่ติดต่อได้ของสถาน
ประกอบการ
กรณีประสงค์จดทะเบียนสรรพสามิต

ตัวอย่างข้อมูล
111
2
สุขาภิบาล2
ห้วยใหญ่
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-239400
-

จดทะเบียนสรรพสามิต
กรณียื่นจดทะเบียนโรงอุตสาหกรรม
โรงอุตสาหกรรม

 สถานบริการ
 สถานประกอบการ
นำเข้า
ตอนสินค้า/บริการ/นำเข้า
ตามพิกัดอัตราภาษี

กรณียื่นจดทะเบียนสถานบริการ
กรณียื่นจดทะเบียนสถาน
ประกอบการนำเข้า
ตอนสินค้า/บริการ/นำเข้า ตามพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

06.01(1)(ข)

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ประเภทสินค้า/บริการ

ความหมาย
ระบุประเภทสินค้าหรือบริการ ตาม
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

ตัวอย่างข้อมูล
รถยนต์นั่ง ความจุกระบอกสูบ
ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์ และมี
การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 150
กรัม/ กิโลเมตร
13 พ.ย. 2562

วันที่เริ่มผลิต/บริการ/
นำเข้า
มีความประสงค์อื่น ๆ ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่
นอกจากจดทะเบียน
สรรพสามิต
 การเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล
 ชื่อและที่อยู่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้นำเข้า/ผู้
ประกอบกิจการสถาน
บริการ
 เพิ่ม/ลด ประเภท
สินค้า/บริการ/นำเข้า
 อื่นๆ

วันที่จะเริ่มให้บริการของสถาน
ประกอบกิจการ
ระบุเลขที่ทะเบียนสรรพสามิต กรณีมี
ความประสงค์อื่นนอกจากจดทะเบียน
กรณีประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูล
-

3.2.2  ขอใบแทนใบ
ทะเบียนสรรพสามิต
เนื่องจาก
 ใบทะเบียน
สรรพสามิตชำรุดใน
สาระสำคัญ
 ใบทะเบียน
สรรพสามิตสูญหาย
3.2.3  ขอย้ายโรง
อุตสาหกรรม/สถาน
บริการ/สถานประกอบการ
นำเข้า
ไปอยู่เลขรหัสประจำบ้าน

-

กรณีประสงค์เปลี่ยนชื่อและที่อยู่ผู้
ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นำเข้า/ผู้
ประกอบกิจการสถานบริการ พร้อม
ระบุข้อมูล
กรณีเพิ่ม/ลด ประเภทสินค้า/บริการ/
นำเข้า พร้อมระบุข้อมูล
กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากกรณีข้างต้น
พร้อมระบุข้อมูล
กรณีประสงค์ขอรับใบแทนทะเบียน
สรรพสามิต

-

กรณีใบทะเบียนสรรพสามิตชำรุดใน
สาระสำคัญ

-

กรณีใบทะเบียนสรรพสามิตสูญหาย

-

กรณีประสงค์ย้ายสถานประกอบการ

-

เลขรหัสประจำบ้านของสถาน
ประกอบการที่ประสงค์ย้ายไป

-

-

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย
เลขที่
เลขที่อยู่ของสถานประกอบการที่
ประสงค์ย้ายไป
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการที่ประสงค์ย้ายไป
ห้องเลขที่
ห้องเลขที่ของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการที่ประสงค์ย้ายไป
ชั้นที่
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการที่ประสงค์ย้ายไป
หมู่ที่
หมู่ที่ของที่อยู่ของสถานประกอบการ
ที่ประสงค์ย้ายไป
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการที่ประสงค์ย้ายไป
ถนน
ชื่อถนนของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการที่ประสงค์ย้ายไป
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการที่ประสงค์ย้ายไป
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการที่ประสงค์ย้ายไป
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการที่ประสงค์ย้ายไป
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการที่ประสงค์ย้ายไป
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของสถาน
ประกอบการที่ประสงค์ย้ายไป
อีเมล
อีเมลที่ติดต่อได้ของสถาน
ประกอบการที่ประสงค์ย้ายไป
ในวันที่… เดือน... พ.ศ.... วัน/เดือน/ปี ที่ย้ายกิจการ
 ขอโอนกิจการให้แก่ กรณีประสงค์โอนกิจการ พร้อมระบุ
ชื่อผู้รับโอน
 บุคคลธรรมดา
กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับโอน
 นิติบุคคล
กรณีนิติบุคคลเป็นผู้รับโอน
 กิจการร่วมทุน/กิจการ กรณีกิจการร่วมทุน/กิจการร่วมค้า
ร่วมค้า
เป็นผู้รับโอน
 คณะบุคคล
กรณีคณะบุคคลเป็นผู้รับโอน

ตัวอย่างข้อมูล
-

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
 หน่วยงานราชการ
 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติ
ไทย
 อื่นๆ

ความหมาย
กรณีหน่วยงานราชการเป็นผู้รับโอน
กรณีบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเป็น
ผู้รับโอน
กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากกรณีข้างต้น
พร้อมระบุข้อมูล
เลขประจำตัวประชาชน/ เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียน เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลข นิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ประจำตัวผู้เสียภาษี/
หรือหนังสือเดินทาง
หนังสือเดินทาง
(PASSPORT)
ชื่อ... ชื่อสกุล... เลข
ระบุชื่อ-ชื่อสกุล และเลขประจำตัว
ประจำตัวประชาชน
ประชาชนของผู้ดำเนินการหรือผู้ขอ
อนุญาตทำสุรา กรณีผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/
สหกรณ์/ผลิตสุราชุมชน
เลขรหัสประจำบ้าน
เลขรหัสประจำบ้านในทะเบียนบ้าน ของผู้รับโอน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ บ้านเลขที่ของสำนักงานใหญ่ของที่อยู่ ผู้รับโอน
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารของที่อยู่ผู้รับโอน
ห้องเลขที่
ห้องเลขที่ของที่อยู่ผู้รับโอน
ชั้นที่
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ผู้รับโอน
หมู่ที่
หมู่ที่ของที่อยู่ผู้รับโอน
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ผู้รับโอน ถนน
ชื่อถนนของที่อยู่ผู้รับโอน
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้รับโอน อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ผู้รับโอน จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ผู้รับโอน
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้รับโอน
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้รับโอน อีเมล
อีเมลที่ติดต่อได้ของผู้รับโอน
ในวันที่... เดือน... พ.ศ.... วัน/เดือน/ปี ที่โอนกิจการ
 ขอเลิกกิจการ
กรณีต้องการขอยกเลิกกิจการ
ในวันที่... เดือน... พ.ศ.... วัน/เดือน/ปี ที่ยกเลิกกิจการ

ตัวอย่างข้อมูล

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
 เลิกกิจการ (ปกติ)
 ผู้ประกอบการเสียชีวิต
ทายาทต้องการเลิกกิจการ
 เลิก เนื่องจาก
เปลี่ยนแปลงเลขนิติบุคคล
ในวันที่ขอโอนหรือเลิก
กิจการมีภาษีสรรพสามิต
ค้างชำระตามบัญชี
แบบ…….บาท
ในวันที่ขอโอนหรือเลิก
กิจการมีสินค้าที่ชำระภาษี
แล้วแต่ยังไม่ได้นำออกจาก
โรงอุตสาหกรรมตามบัญชี
แบบ…….บาท
ในวันที่ขอโอนหรือเลิก
กิจการมีสินค้าที่ยังไม่ได้
ชำระภาษีตามบัญชี
แบบ…….บาท
ในวันที่ขอโอนหรือเลิก
กิจการมีสินค้าที่อยู่ใน
คลังสินค้าทัณฑ์บนตาม
บัญชีแบบ…….บาท
เอกสารประกอบการ หนังสือรับรองกระทรวง
ดำเนินการ
พาณิชย์ (ที่ออกให้ไม่เกิน
6 เดือน) หรือ บัตร
ประจำตัวประชาชน
หรือบัตรประจำตัวผู้เสีย
ภาษีอากรของผู้ยื่นขอ
จำนวน…..แผ่น
หนังสือมอบอำนาจ และ
บัตรประชาชนผู้มอบ
อำนาจและผู้รับมอบ
อำนาจ จำนวน…..แผ่น

ความหมาย
กรณีเลิกกิจการปกติ
กรณีผู้ประกอบการเสียชีวิตและ
ทายาทต้องการยกเลิกกิจการ
กรณีเลิกกิจการเนื่องจากเปลี่ยนแปลง
เลขนิติบุคคล
มูลค่าภาษีสรรพสามิตค้างชำระตาม
แบบในวันที่ขอโอนหรือเลิกกิจการ
(หน่วยบาท)

ตัวอย่างข้อมูล

มูลค่าสินค้าที่ชำระภาษีแล้วแต่ยัง
ไม่ได้นำออกจากโรงอุตสาหกรรมตาม
บัญชีแบบในวันที่ขอโอนหรือเลิก
กิจการ (หน่วยบาท)
มูลค่าสินค้าที่ยังไม่ได้ชำระภาษีตาม
บัญชีแบบในวันที่ขอโอนหรือเลิก
กิจการ (หน่วยบาท)
มูลค่าสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บน
ตามบัญชีแบบในวันที่ขอโอนหรือเลิก
กิจการ (หน่วยบาท)
จำนวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของ
หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ที่
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) หรือ บัตร
ประจำตัวประชาชน
หรือบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ของผู้ยื่นขอ

2

จำนวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของ
2
หนังสือมอบอำนาจ และบัตร
ประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ
อำนาจ

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ทะเบียนบ้าน แผนที่ตั้ง
ของโรงอุตสาหกรรม/
สถานบริการ/สถาน
ประกอบการนำเข้า
จำนวน…..แผ่น
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์
ของสถานที่ที่ขอจด
ทะเบียนสรรพสามิต หรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้
สถานที่ จำนวน…..แผ่น
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี) จำนวน…..แผ่น
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานของกระทรวง
อุตสาหกรรม (สำหรับ
สินค้ารถยนต์/
รถจักรยานยนต์ที่ประกอบ
จากชิ้นส่วนใช้แล้ว)
จำนวน…..แผ่น
ใบทะเบียนสรรพสามิต
(กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูล
หรือใบทะเบียนชำรุดใน
สาระสำคัญ) จำนวน…..
แผ่น
หลักฐานการแจ้งความที่
เจ้าหน้าที่ตำรวจออกให้
(กรณีใบทะเบียน
สรรพสามิตสูญหาย)
จำนวน…..แผ่น
บัญชีรายละเอียดวัตถุดิบ
สินค้าระหว่างผลิต สินค้า
สำเร็จรูปและบัญชีรายการ
ค้างชำระภาษี (กรณีย้าย
หรือโอนหรือเลิกกิจการ)
จำนวน…..แผ่น

ความหมาย
จำนวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของ
ทะเบียนบ้าน แผนที่ตั้งของโรง
อุตสาหกรรม/สถานบริการ/สถาน
ประกอบการนำเข้า

ตัวอย่างข้อมูล
2

จำนวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของ
2
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของสถานที่ที่
ขอจดทะเบียนสรรพสามิต หรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
จำนวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จำนวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของ
กระทรวงอุตสาหกรรม (สำหรับสินค้า
รถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ประกอบ
จากชิ้นส่วนใช้แล้ว)

จำนวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของใบ
ทะเบียนสรรพสามิต (กรณี
เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือใบทะเบียน
ชำรุดในสาระสำคัญ)
จำนวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของ
หลักฐานการแจ้งความที่เจ้าหน้าที่
ตำรวจออกให้ (กรณีใบทะเบียน
สรรพสามิตสูญหาย)
จำนวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของบัญชี
รายละเอียดวัตถุดิบ สินค้าระหว่าง
ผลิต สินค้าสำเร็จรูปและบัญชีรายการ
ค้างชำระภาษี (กรณีย้ายหรือโอนหรือ
เลิกกิจการ)

หมวดข้อมูลตามแบบ

คำรับรอง

ชื่อข้อมูล
บัตรประจำตัวประชาชน
ผู้รับโอน จำนวน…..แผ่น
ลงชื่อ… (...)

สำหรับเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต

วันที่
 เห็นควรออกทะเบียน
สรรพสามิต

ความหมาย
จำนวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของ
ลงชื่อผู้ยื่นคำขอ พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นแบบ
ความเห็นเจ้าพนักงานกรณีเห็นควร
ออกทะเบียนสรรพสามิต

กรณียื่นขอจดทะเบียนสำหรับโรง
อุตสาหกรรม
 สถานบริการ
กรณียื่นขอจดทะเบียนสำหรับสถาน
บริการ
 สถานประกอบการ
กรณียื่นขอจดทะเบียนสำหรับสถาน
นำเข้า
ประกอบการนำเข้า
 เห็นควรเปลี่ยนแปลง ความเห็นเจ้าพนักงานกรณีเห็นควร
ข้อมูลทะเบียนสรรพสามิต เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน
สรรพสามิต
 ใบแทนใบทะเบียน
ความเห็นเจ้าพนักงานกรณีเห็นควร
สรรพสามิต
ออกใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต
 ย้ายโรงอุตสาหกรรม/ ความเห็นเจ้าพนักงานกรณีเห็นควร
สถานบริการ/สถาน
ย้ายสถานประกอบการ
ประกอบการ
 โอนกิจการ
ความเห็นเจ้าพนักงานกรณีเห็นควรใน
การโอนกิจการ
 เลิกกิจการ
ความเห็นเจ้าพนักงานกรณีเห็นควรใน
การเลิกกิจการ
ลงชื่อ... (…)
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต พร้อม
ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตพิจารณา
 อนุญาต
ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่กรณี
อนุญาต
 ไม่อนุญาต
ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่กรณีไม่
อนุญาต

ตัวอย่างข้อมูล
2
สมชาย สุขดี
(นายสมชาย สุขดี)
12 ธ.ค. 2562
เห็นควรออกทะเบียน
สรรพสามิต

 โรงอุตสาหกรรม

โรงอุตสาหกรรม

ธงชัย ใจดี
(นายธงชัย ใจดี)
12 ธ.ค. 2562

อนุญาต

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ลงชื่อ... (…)
วันที่

ความหมาย
ลงชื่อสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมชื่อ-ชื่อ
สกุลในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่สรรพสามิตพื้นที่
พิจารณา

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

