คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส. 01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต
คำขอยายหรือเลิกหรือโอนกิจการ
หมวดขอมูลตามแบบ
ชื่อขอมูล
สำหรับเจาหนาที่
เลขที่รับ

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของหนวยงาน
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1
สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกป
วันที่รับ
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม
เจาหนาที่ผูรับ
ลายมือชื่อเจาหนาที่ ที่ไดทำการรับ
แบบฟอรม และมีชื่อพรอมทั้งตำแหนงใน
วงเล็บชัดเจน
1. ชื่อผูประกอบ
เรียน สรรพสามิตพื้นที่ ชื่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรง
อุตสาหกรรม/ผูนำเขา/
อุตสาหกรรม/สถานบริการ/สถาน
ผูประกอบกิจการสถาน
ประกอบการนำเขาตั้งอยู
บริการ
ชื่อ
ชื่อผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูนำเขา/ผู
ประกอบกิจการสถานบริการของผูยื่นแบบ
 บุคคลธรรมดา
กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูยื่นแบบ
 นิติบุคคล
กรณีนิติบุคคลเปนผูยื่นแบบ
 กิจการรวมทุน/
กรณีกิจการรวมทุนหรือกิจการรวมคาเปน
กิจการรวมคา
ผูยื่นแบบ
 คณะบุคคล
กรณีคณะบุคคลเปนผูยื่นแบบ
 หนวยงานราชการ กรณีหนวยงานราชการเปนผูยื่นแบบ
 บุคคลที่ไมใช
กรณีบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยเปนผูยื่น
สัญชาติไทย
แบบ
 อื่นๆ
กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากกรณีขางตน
พรอมระบุขอมูล
เลขประจำตัว
เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติ
ประชาชน/เลขทะเบียน บุคคล เลขประจำตัวผูเสียภาษี หรือ
นิติบุคคล/เลขประจำตัว หนังสือเดินทาง
ผูเสียภาษี/หนังสือ
เดินทาง (PASSPORT)
ชื่อ……ชื่อสกุล…… เลข ระบุชื่อ-ชื่อสกุล และเลขประจำตัว
ประจำตัวประชาชน
ประชาชนของผูดำเนินการหรือผูขอ
อนุญาตทำสุรา กรณีผูประกอบการ

ตัวอยางขอมูล
01111

1 พ.ย. 2562
นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการ สรรพสามิต)
ปทุมธานี

โรงงานสุรา
 นิติบุคคล

0104444142125

หมวดขอมูลตามแบบ

2. สถานที่ตั้งโรง
อุตสาหกรรม/สถาน
บริการ/สถาน
ประกอบการนำเขา
หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล

เลขรหัสประจำบาน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
เลขที่
ชื่ออาคาร
หองเลขที่
ชั้นที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
อีเมล
ชื่อ
เลขที่สาขา
ภาษีมูลคาเพิ่มของโรง
อุตสาหกรรม/สถาน
บริการ
เลขรหัสประจำบาน
สถานที่ตั้งเลขที่
ชื่ออาคาร
หองเลขที่
ชั้นที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน

ความหมาย
วิสาหกิจชุมชน/กลุมเกษตรกร/สหกรณ/
ผลิตสุราชุมชน
เลขรหัสประจำบานของที่อยูผูยื่นแบบ
บานเลขที่ของสำนักงานใหญของที่อยูผูยื่น
แบบ
ชื่ออาคารของที่อยูผูยื่นแบบ
หองเลขที่ของที่อยูผูยื่นแบบ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยูผูยื่นแบบ
หมูที่ของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่อถนนของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่อจังหวัดของที่อยูผูยื่นแบบ
รหัสไปรษณียของที่อยูผูยื่นแบบ
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของผูยื่นแบบ
อีเมลที่ติดตอไดของผูยื่นแบบ
ชื่อโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ/สถาน
ประกอบการนำเขา
เลขที่สาขาภาษีมูลคาเพิ่มของโรง
อุตสาหกรรมหรือสถานบริการตามที่
ปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
เลขรหัสประจำบานของสถานประกอบการ
บานเลขที่ในทะเบียนบานของสถาน
ประกอบการ
ชื่ออาคารของที่อยูของสถานประกอบการ
หองเลขที่ของที่อยูของสถานประกอบการ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
หมูที่ของที่อยูของสถานประกอบการ
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
ชื่อถนนของที่อยูของสถานประกอบการ

ตัวอยางขอมูล

219876554321
22
7
เมืองใหม
คลองหลวง
คลองสอง
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120
02-564-4444
contact@liqueur.co.th
โรงงานสุรา
สำนักงานใหญ

219876554321
22
7
เมืองใหม
คลองหลวง

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท

3. มีความประสงค
หมวดขอมูลตามแบบ
หมวดขอมูลตามแบบ
หมวดขอมูลตามแบบ
หมวดขอมูลตามแบบ

อีเมล
3.1  จดทะเบียน
สรรพสามิต
 โรงอุตสาหกรรม
 สถานบริการ
 สถานประกอบการ
นำเขา
ตอนสินคา/บริการ/
นำเขา ตามพิกัดอัตรา
ภาษี
ประเภทสินคา/บริการ

ความหมาย
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
ชื่อจังหวัดของที่อยูของสถานประกอบการ
รหัสไปรษณียของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของสถาน
ประกอบการ
อีเมลที่ติดตอไดของสถานประกอบการ
กรณีประสงคจดทะเบียนสรรพสามิต
กรณียื่นจดทะเบียนโรงอุตสาหกรรม
กรณียื่นจดทะเบียนสถานบริการ
กรณียื่นจดทะเบียนสถานประกอบการ
นำเขา
ตอนสินคา/บริการ/นำเขา ตามพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ระบุประเภทสินคาหรือบริการ ตามพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต
วันที่เริ่มผลิต/บริการ/ วันที่จะเริ่มใหบริการของสถานประกอบ
นำเขา
กิจการ
3.2  มีความ
กรณีมีความประสงคอื่น ๆ นอกจากจด
ประสงคอื่น ๆ นอกจาก ทะเบียนสรรพสามิต
จดทะเบียนสรรพสามิต
ทะเบียนสรรพสามิต
ระบุเลขที่ทะเบียนสรรพสามิต กรณีมีความ
เลขที่
ประสงคอื่นนอกจากจดทะเบียน
3.2.1  การ
กรณีประสงคเปลี่ยนแปลงขอมูล
เปลี่ยนแปลงขอมูล
 ชื่อและที่อยูผู
กรณีประสงคเปลี่ยนชื่อและที่อยูผูประกอบ
ประกอบอุตสาหกรรม/ อุตสาหกรรม/ผูนำเขา/ผูประกอบกิจการ
ผูนำเขา/ผูประกอบ
สถานบริการ พรอมระบุขอมูล
กิจการสถานบริการ

ตัวอยางขอมูล
คลองสอง
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120
02-564-4444
contact@liqueur.co.th
 จดทะเบียน
สรรพสามิต
 โรงอุตสาหกรรม

ตอนที่ 13

1. สุราแช (ก) ชนิดเบียร
25 ธ.ค. 2562
-

-

-

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
 เพิ่ม/ลด ประเภท
สินคา/บริการ/นำเขา
 อื่น ๆ

ความหมาย
กรณีเพิ่ม/ลด ประเภทสินคา/บริการ/
นำเขา พรอมระบุขอมูล
กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากกรณีขางตน
พรอมระบุขอมูล
3.2.2  ขอใบแทนใบ กรณีประสงคขอรับใบแทนทะเบียน
ทะเบียนสรรพสามิต
สรรพสามิต
เนื่องจาก
 ใบทะเบียน
กรณีใบทะเบียนสรรพสามิตชำรุดใน
สรรพสามิตชำรุดใน
สาระสำคัญ
สาระสำคัญ
 ใบทะเบียน
กรณีใบทะเบียนสรรพสามิตสูญหาย
สรรพสามิตสูญหาย
3.2.3  ขอยายโรง กรณีประสงคยายสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม/สถาน
บริการ/สถาน
ประกอบการนำเขา
ไปอยูเลขรหัสประจำ
เลขรหัสประจำบานของสถานประกอบการ
บาน
ที่ประสงคยายไป
เลขที่
เลขที่อยูของสถานประกอบการที่ประสงค
ยายไป
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารของที่อยูของสถานประกอบการ
ที่ประสงคยายไป
หองเลขที่
หองเลขที่ของที่อยูของสถานประกอบการ
ที่ประสงคยายไป
ชั้นที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง

ชั้นที่ของอาคารของที่อยูของสถาน
ประกอบการที่ประสงคยายไป
หมูที่ของที่อยูของสถานประกอบการที่
ประสงคยายไป
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยูของสถาน
ประกอบการที่ประสงคยายไป
ชื่อถนนของที่อยูของสถานประกอบการที่
ประสงคยายไป
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูของสถาน
ประกอบการที่ประสงคยายไป

ตัวอยางขอมูล
-

-

-

-

-

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
อีเมล
ในวันที…่ เดือน... พ.ศ
....
3.2.4  ขอโอน
กิจการใหแก
 บุคคลธรรมดา
 นิติบุคคล
 กิจการรวมทุน/
กิจการรวมคา
 คณะบุคคล
 หนวยงานราชการ
 บุคคลที่ไมใช
สัญชาติไทย
 อื่น ๆ

ความหมาย
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูของสถาน
ประกอบการที่ประสงคยายไป
ชื่อจังหวัดของที่อยูของสถานประกอบการ
ที่ประสงคยายไป
รหัสไปรษณียของที่อยูของสถาน
ประกอบการที่ประสงคยายไป
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของสถาน
ประกอบการที่ประสงคยายไป
อีเมลที่ติดตอไดของสถานประกอบการที่
ประสงคยายไป
วัน/เดือน/ป ที่ยายกิจการ
กรณีประสงคโอนกิจการ พรอมระบุชื่อผูรับ
โอน
กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูรับโอน
กรณีนิติบุคคลเปนผูรับโอน
กรณีกิจการรวมทุน/กิจการรวมคาเปนผูรับ
โอน
กรณีคณะบุคคลเปนผูรับโอน
กรณีหนวยงานราชการเปนผูรับโอน
กรณีบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยเปนผูรับโอน

กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากกรณีขางตน
พรอมระบุขอมูล
เลขประจำตัว
เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติ
ประชาชน/เลขทะเบียน บุคคล เลขประจำตัวผูเสียภาษี หรือ
นิติบุคคล/เลขประจำตัว หนังสือเดินทาง
ผูเสียภาษี/หนังสือ
เดินทาง (PASSPORT)
ชือ่ ... ชื่อสกุล... เลข
ระบุชื่อ-ชื่อสกุล และเลขประจำตัว
ประจำตัวประชาชน
ประชาชนของผูดำเนินการหรือผูขอ
อนุญาตทำสุรา กรณีผูประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน/กลุมเกษตรกร/สหกรณ/
ผลิตสุราชุมชน

ตัวอยางขอมูล
-

-

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
เลขรหัสประจำบาน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
เลขที่
ชื่ออาคาร
หองเลขที่
ชั้นที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
อีเมล
ในวันที่... เดือน... พ.ศ
....
3.2.5  ขอเลิก
กิจการ
ในวันที่... เดือน... พ.ศ
....
 เลิกกิจการ (ปกติ)
 ผูประกอบการ
เสียชีวิต ทายาท
ตองการเลิกกิจการ
 เลิก เนื่องจาก
เปลี่ยนแปลงเลขนิติ
บุคคล
ในวันที่ขอโอนหรือเลิก
กิจการมีภาษี
สรรพสามิตคางชำระ
ตามบัญชีแบบ…….บาท

ความหมาย
เลขรหัสประจำบานในทะเบียนบานของ
ผูรับโอน
บานเลขที่ของสำนักงานใหญของที่อยูผูรับ
โอน
ชื่ออาคารของที่อยูผูรับโอน
หองเลขที่ของที่อยูผูรับโอน
ชั้นที่ของอาคารของที่อยูผูรับโอน
หมูที่ของที่อยูผูรับโอน
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยูผูรับโอน
ชื่อถนนของที่อยูผูรับโอน
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูผูรับโอน
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูผูรับโอน
ชื่อจังหวัดของที่อยูผูรับโอน
รหัสไปรษณียของที่อยูผูรับโอน
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของผูรับโอน
อีเมลที่ติดตอไดของผูรับโอน
วัน/เดือน/ป ที่โอนกิจการ

ตัวอยางขอมูล
-

กรณีตองการขอยกเลิกกิจการ

-

วัน/เดือน/ป ที่ยกเลิกกิจการ

-

กรณีเลิกกิจการปกติ
กรณีผูประกอบการเสียชีวิตและทายาท
ตองการยกเลิกกิจการ

-

กรณีเลิกกิจการเนื่องจากเปลี่ยนแปลงเลข
นิติบุคคล

-

มูลคาภาษีสรรพสามิตคางชำระตามแบบใน วันที่ขอโอนหรือเลิกกิจการ (หนวยบาท)

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
ในวันที่ขอโอนหรือเลิก
กิจการมีสินคาที่ชำระ
ภาษีแลวแตยังไมไดนำ
ออกจากโรง
อุตสาหกรรมตามบัญชี
แบบ…….บาท
ในวันที่ขอโอนหรือเลิก
กิจการมีสินคาที่ยังไมได
ชำระภาษีตามบัญชี
แบบ…….บาท
ในวันที่ขอโอนหรือเลิก
กิจการมีสินคาที่อยูใน
คลังสินคาทัณฑบนตาม
บัญชีแบบ…….บาท
4. เอกสารประกอบการ หนังสือรับรองกระทรวง
ดำเนินการ
พาณิชย (ที่ออกใหไม
เกิน 6 เดือน) หรือ บัตร
ประจำตัวประชาชน
หรือบัตรประจำตัวผูเสีย
ภาษีอากรของผูยื่นขอ
จำนวน…..แผน
หนังสือมอบอำนาจ
และบัตรประชาชนผู
มอบอำนาจและผูรับ
มอบอำนาจ จำนวน…..
แผน
ทะเบียนบาน แผนที่ตั้ง
ของโรงอุตสาหกรรม/
สถานบริการ/สถาน
ประกอบการนำเขา
จำนวน…..แผน
หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ของสถานที่ที่
ขอจดทะเบียน
สรรพสามิต หรือ

ความหมาย
มูลคาสินคาที่ชำระภาษีแลวแตยังไมไดนำ ออกจากโรงอุตสาหกรรมตามบัญชีแบบใน
วันที่ขอโอนหรือเลิกกิจการ (หนวยบาท)

มูลคาสินคาที่ยังไมไดชำระภาษีตามบัญชี แบบในวันที่ขอโอนหรือเลิกกิจการ (หนวย
บาท)
มูลคาสินคาที่อยูในคลังสินคาทัณฑบนตาม บัญชีแบบในวันที่ขอโอนหรือเลิกกิจการ
(หนวยบาท)
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของหนังสือ
3
รับรองกระทรวงพาณิชย (ที่ออกใหไมเกิน
6 เดือน) หรือ บัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรประจำตัวผูเสียภาษีอากรของผูยื่น
ขอ

จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของหนังสือ
มอบอำนาจ และบัตรประชาชนผูมอบ
อำนาจและผูรับมอบอำนาจ

1

จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของทะเบียน
บาน แผนที่ตั้งของโรงอุตสาหกรรม/สถาน
บริการ/สถานประกอบการนำเขา

1

จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของหลักฐาน
แสดงกรรมสิทธิ์ของสถานที่ที่ขอจด
ทะเบียนสรรพสามิต หรือหนังสือยินยอม
ใหใชสถานที่

1

ตัวอยางขอมูล

หมวดขอมูลตามแบบ

5. คำรับรอง

ชื่อขอมูล
หนังสือยินยอมใหใช
สถานที่ จำนวน…..แผน
ใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
จำนวน…..แผน
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานของ
กระทรวงอุตสาหกรรม
(สำหรับสินคารถยนต/
รถจักรยานยนตท่ี
ประกอบจากชิ้นสวนใช
แลว) จำนวน…..แผน
ใบทะเบียนสรรพสามิต
(กรณีเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหรือใบทะเบียน
ชำรุดในสาระสำคัญ)
จำนวน…..แผน
หลักฐานการแจงความ
ที่เจาหนาที่ตำรวจออก
ให (กรณีใบทะเบียน
สรรพสามิตสูญหาย)
จำนวน…..แผน
บัญชีรายละเอียด
วัตถุดิบ สินคาระหวาง
ผลิต สินคาสำเร็จรูป
และบัญชีรายการคาง
ชำระภาษี (กรณียาย
หรือโอนหรือเลิก
กิจการ) จำนวน…..แผน
บัตรประจำตัว
ประชาชนผูรับโอน
จำนวน…..แผน
ลงชื่อ… (...)
วันที่

ความหมาย

จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของใบ
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

ตัวอยางขอมูล

1

จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานของกระทรวง
อุตสาหกรรม (สำหรับสินคารถยนต/
รถจักรยานยนตท่ปี ระกอบจากชิ้นสวนใช
แลว)

จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของใบ
ทะเบียนสรรพสามิต (กรณีเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหรือใบทะเบียนชำรุดในสาระสำคัญ)

จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของหลักฐาน
การแจงความที่เจาหนาที่ตำรวจออกให
(กรณีใบทะเบียนสรรพสามิตสูญหาย)

-

จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของบัญชี
รายละเอียดวัตถุดิบ สินคาระหวางผลิต
สินคาสำเร็จรูปและบัญชีรายการคางชำระ
ภาษี (กรณียายหรือโอนหรือเลิกกิจการ)

-

จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ

-

ลงชื่อผูยื่นคำขอ พรอมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ป ที่ยื่นแบบ

โรงงานสุรา
1 พ.ย. 2562

หมวดขอมูลตามแบบ
ชื่อขอมูล
สำหรับเจาพนักงาน
 เห็นควรออก
สรรพสามิต
ทะเบียนสรรพสามิต
 เห็นควร
เปลี่ยนแปลงขอมูล
ทะเบียนสรรพสามิต
 ใบแทนใบทะเบียน
สรรพสามิต
 ยายโรง
อุตสาหกรรม/สถาน
บริการ/สถาน
ประกอบการ
 โอนกิจการ

คำสั่ง

ความหมาย
ความเห็นเจาพนักงานกรณีเห็นควรออก
ทะเบียนสรรพสามิต
ความเห็นเจาพนักงานกรณีเห็นควร
เปลี่ยนแปลงขอมูลทะเบียนสรรพสามิต

ตัวอยางขอมูล
 เห็นควรออกทะเบียน
สรรพสามิต

ความเห็นเจาพนักงานกรณีเห็นควรออกใบ
แทนใบทะเบียนสรรพสามิต
ความเห็นเจาพนักงานกรณีเห็นควรยาย
สถานประกอบการ

ความเห็นเจาพนักงานกรณีเห็นควรในการ
โอนกิจการ
 เลิกกิจการ
ความเห็นเจาพนักงานกรณีเห็นควรในการ
เลิกกิจการ
 โรงอุตสาหกรรม
กรณียื่นขอจดทะเบียนสำหรับโรง
อุตสาหกรรม
 สถานบริการ
กรณียื่นขอจดทะเบียนสำหรับสถานบริการ
 สถานประกอบการ กรณียื่นขอจดทะเบียนสำหรับสถาน
นำเขา เลขที่ …
ประกอบการนำเขา
ลงชื่อ... (…)
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิต พรอมชื่อชื่อสกุล ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงานสรรพสามิต
พิจารณา
 อนุญาต
ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่กรณีอนุญาต
 ไมอนุญาต
ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่กรณีไมอนุญาต
ลงชื่อ... (…)
ลงชื่อสรรพสามิตพื้นที่ พรอมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่สรรพสามิตพื้นที่พิจารณา

 โรงอุตสาหกรรม

นายชวย พิจารณา
(นายชวย พิจารณา)
1 พ.ย. 2562
 อนุญาต
นายอนุมัติ จัดให
(นายอนุมัติ จัดให)
1 พ.ย. 2562

