คำอธิ บำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 03-01/2 แบบใบกำกับกำรขนสิ นค้ำ ตำมมำตรำ 26 (1) (2) และมำตรำ 50 (1)
หมวดข้อมูล
ตามแบบ
สาหรับ
เจ้าหน้าที่

ชื่อข้อมูล
เล่มที่
เลขที่

ข้อมูลต้นทาง
สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม/
เจ้าของ
คลังสินค้า
ทัณฑ์บน

ความหมาย
เล่มทีข่ องใบกากับ

การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลาดับการรับ
หนังสือ ซึง่ เริม่ ลาดับที่ 1
สาหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
ออกเมื่อวันที่
วัน/เดือน/ปี ทบ่ี นั ทึกแบบ
 ผูป
้ ระกอบ
กรณีผปู้ ระกอบอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
เป็ นผูย้ ่นื แบบ
 เจ้าของคลังสินค้า กรณีเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์
ทัณฑ์บน
บนเป็ นผูย้ ่นื แบบ
ชื่อ
ชื่อผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมหรือ
เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน
 บุคคลธรรมดา
กรณีบุคคลธรรมดาเป็ นผูย้ ่นื
แบบ
 นิตบ
ิ ุคคล
กรณีนิตบิ ุคคลเป็ นผูย้ ่นื แบบ
 กิจการร่วมทุน/
กรณีกจิ การร่วมทุนหรือกิจการ
กิจการร่วมค้า
ร่วมร้านค้าเป็ นผูย้ ่นื แบบ
 คณะบุคคล
กรณีคณะบุคคลเป็ นผูย้ ่นื แบบ
 หน่ วยงาน
กรณีหน่วยงานราชการ หรือ
ราชการ/อื่นๆ
อื่นๆ นอกเหนือจากกรณี
ข้างต้นเป็ นผูย้ ่นื แบบ
ทะเบียนสรรพสามิต เลขทีท่ ะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
ใบอนุญาตตัง้
เลขทีใ่ บอนุญาตตัง้ คลังสินค้า
คลังสินค้าทัณฑ์บน ทัณฑ์บน
เลขที่

ตัวอย่างข้อมูล
1
4234

2 ก.พ. 2562


บริษทั ไทยเจริญ
มารีน จากัด



-

0115554005429
-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
เลขรหัสประจาบ้าน
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชัน้ ที่
หมู่ท่ี
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

ข้อมูลต้นทาง
ของโรง
อุตสาหกรรม/
คลังสินค้า
ทัณฑ์บน

Email
ชื่อ
เลขรหัสประจาบ้าน

สถานทีต่ งั ้ เลขที่

ความหมาย
เลขรหัสประจาบ้านในทะเบียน
บ้านผูย้ ่นื แบบ
เลขทีต่ งั ้ ของสานักงานใหญ่ของ
ผูย้ ่นื แบบ
ชื่ออาคารของทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื แบบ
ห้องเลขทีข่ องทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื แบบ
ชัน้ ทีข่ องทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื แบบ
หมู่ทข่ี องทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื แบบ
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื
แบบ
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื แบบ
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่ผู้
ยื่นแบบ
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่ผู้
ยื่นแบบ
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื แบบ
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื
แบบ
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของผู้
ยื่นแบบ
อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ของผูย้ ่นื แบบ
ชื่อโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บน
เลขรหัสประจาบ้านในทะเบียน
บ้านของโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บน
บ้านเลขทีใ่ นทะเบียนบ้านของ
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน

ตัวอย่างข้อมูล
999
9
สุขาภิบาล 2
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-955000
บริษทั ไทยเจริญ
มารีน จากัด
-

999

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ชื่ออาคาร

ห้องเลขที่

ชัน้ ที่
หมู่ท่ี
ตรอก/ซอย

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

ความหมาย
ชื่ออาคารของทีอ่ ยู่ผโู้ รง
อุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน
ห้องเลขทีข่ องทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน
ชัน้ ทีข่ องทีอ่ ยู่โรงอุตสาหกรรม
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน
หมู่ทข่ี องทีอ่ ยู่โรงอุตสาหกรรม
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่ผู้
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของ
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน

ตัวอย่างข้อมูล
-

-

9
-

สุขาภิบาล 2

-

บางละมุง

ชลบุรี

20150

038-955000

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

Email

รายละเอียด
ประกอบ
ใบกากับการ
ขนสินค้า

ข้อมูล
ปลายทาง
ของผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม/
เจ้าของ
คลังสินค้า
ทัณฑ์บน

อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ของโรง
อุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน
ลาดับ
ลาดับรายการสินค้าทีท่ าการ
ขนย้าย
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้าตามพิกดั อัตรา
ภาษี
ตราหรือเครื่องหมาย ตราหรือเครื่องหมายของสินค้า
ทีข่ นย้าย
เลขหมายสินค้า
เลขหมายสินค้าของสินค้าทีข่ น
ย้าย
ขนาดหรือแบบ
ขนาดหรือแบบของสินค้าทีข่ น
ย้าย
ปริมาณสุทธิต่อหน่วย ปริมาณสุทธิต่อหน่วยของ
สินค้าทีข่ นย้าย
จานวน (หน่วย)
จานวนหน่วยของสินค้าทีข่ น
ย้าย
หมายเหตุ
สาหรับบันทึกเหตุการณ์เพือ่
เตือนความจา
รวมทัง้ สิน้
จานวนหน่วยสินค้ารวมทัง้ สิน้
 ผูป
้ ระกอบ
กรณีผรู้ บั ปลายทางเป็ นผู้
อุตสาหกรรม
ประกอบอุตสาหกรรม
 เจ้าของคลังสินค้า กรณีผรู้ บ
ั ปลายทางเป็ นเจ้าของ
ทัณฑ์บน
คลังสินค้าทัณฑ์บน
ชื่อ
ชื่อผูร้ บั ปลายทาง


บุคคลธรรมดา

กรณีผรู้ บั ปลายทางเป็ นบุคคล
ธรรมดา

ตัวอย่างข้อมูล
-

1
18.01 เรือยอชต์
3 ลา
3 ลา


บริษทั เรือไทย
จากัด
-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล


นิตบิ ุคคล

กิจการร่วมทุน/
กิจการร่วมค้า
 คณะบุคคล


หน่วยงาน
ราชการ/อื่นๆ


ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
ใบอนุญาตตัง้
คลังสินค้าทัณฑ์บน
เลขที่
เลขรหัสประจาบ้าน
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชัน้ ที่
หมู่ท่ี
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

กรณีผรู้ บั ปลายทางเป็ นนิติ
บุคคล
กรณีผรู้ บั ปลายทางเป็ นกิจการ
ร่วมทุนหรือกิจการร่วมค้า
กรณีผรู้ บั ปลายทางเป็ นคณะ
บุคคล
กรณีผรู้ บั ปลายทางเป็ น
หน่วยงานราชการ หรืออื่นๆ
นอกเหนือจากกรณีขา้ งต้น
เลขทีท่ ะเบียนสรรพสามิต

-

เลขทีใ่ บอนุญาตตัง้ คลังสินค้า
ทัณฑ์บน

-

เลขรหัสประจาบ้านของผูร้ บั
ปลายทาง
บ้านเลขทีข่ องสานักงานใหญ่
ของผูร้ บั ปลายทาง
ชื่ออาคารของทีอ่ ยู่ผรู้ บั
ปลายทาง
ห้องเลขทีข่ องทีอ่ ยู่ผรู้ บั
ปลายทาง
ชัน้ ทีข่ องทีอ่ ยู่ผรู้ บั ปลายทาง
หมู่ทข่ี องทีอ่ ยู่ผรู้ บั ปลายทาง
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่ผรู้ บั
ปลายทาง
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่ผรู้ บั ปลายทาง
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่
ผูร้ บั ปลายทาง

-

-

1485741954000

111/1
เพชรเกษม
ท่าไทร

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
Email

ข้อมูล
ปลายทาง
ของโรง
อุตสาหกรรม/
คลังสินค้า
ทัณฑ์บน

ชื่อ
เลขรหัสประจาบ้าน

สถานทีต่ งั ้ เลขที่
ชื่ออาคาร

ห้องเลขที่

ชัน้ ที่
หมู่ท่ี
ตรอก/ซอย

ความหมาย
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่ผู้
ผูร้ บั ปลายทาง
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่ผรู้ บั
ปลายทาง
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่ผรู้ บั
ปลายทาง
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของ
ผูร้ บั ปลายทาง
อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ของผูร้ บั
ปลายทาง
ชื่อโรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บน
เลขรหัสประจาบ้านของโรง
อุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน
บ้านเลขทีข่ องโรงอุตสาหกรรม
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน
ชื่ออาคารของทีอ่ ยู่ผโู้ รง
อุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน
ห้องเลขทีข่ องทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน
ชัน้ ทีข่ องทีอ่ ยู่โรงอุตสาหกรรม
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน
หมู่ทข่ี องทีอ่ ยู่โรงอุตสาหกรรม
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน

ตัวอย่างข้อมูล
สองแคว
กรุงเทพฯ
10114
02-524879
บริษทั เรือไทย
จากัด
-

111/1
-

-

-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

Email

การ
ดาเนินการ
ขนส่ง

ชื่อ
บัตรประจาตัว
ประชาชนเลขที่
หมายเลขโทรศัพท์
เลขทะเบียนรถยนต์
(รวมรถพ่วง)/ชื่อเรือ
ออกจาก  โรง
อุตสาหกรรม

ความหมาย
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่ผู้
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของ
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน
อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ของโรง
อุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน
ชื่อผูด้ าเนินการขนส่ง
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ของผูด้ าเนินการขนส่ง
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของ
ผูด้ าเนินการขนส่ง
เลขทะเบียนรถยนต์ รวมรถ
พ่วง หรือชื่อเรือทีใ่ ช้ดาเนินการ
ขนส่ง
กรณีดาเนินการขนส่งออกจาก
โรงอุตสาหกรรม

ตัวอย่างข้อมูล
เพชรเกษม

ท่าไทร

สองแคว

กรุงเทพฯ

10114

02-524879

-

พินิจ สินค้า
1730655741290
094-8576214
กน1486



หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ออกจาก 
คลังสินค้าทัณฑ์บน
เมื่อวันที.่ .. เวลา...
ถึง  โรง
อุตสาหกรรม
ถึง  คลังสินค้า
ทัณฑ์บน
เมื่อวันที.่ .. เวลา...
เส้นทางการขนส่ง
ผ่าน (1) (2) (3)
ลงชื่อ... (...)

การ
ตรวจสอบ
ของเจ้า
พนักงาน
สรรพสามิต
(ต้นทาง)

ความหมาย
กรณีดาเนินการขนส่งออกจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บน
ระบุวนั /เดือน/ปี และเวลาเริม่
ดาเนินการขนส่ง
กรณีดาเนินการขนส่งไปยังโรง
อุตสาหกรรม
กรณีดาเนินการขนส่งไปยัง
คลังสินค้าทัณฑ์บน
ระบุวนั /เดือน/ปี และเวลาที่
สินค้าถึงปลายทาง
ระบุเส้นทางการขนส่ง

ตัวอย่างข้อมูล
2 เม.ย. 2562
เวลา 02:00 น.


2 เม.ย. 2562
เวลา 20:00 น.
ถนนสุขุมวิท

ลงชื่อผูป้ ระกอบการขนส่งหรือ พินิจ สินค้า
พนักงานขับรถยนต์ พร้อมชื่อชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน
 ถูกต้อง
เจ้าพนักงานสรรพสามิต (ต้น 
ทาง) ตรวจสอบข้อมูลใบกากับ
การขนสินค้าแล้วปรากฏว่า
ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
เจ้าพนักงานสรรพสามิต (ต้น เนื่องจาก
ทาง) ตรวจสอบข้อมูลใบกากับ
การขนสินค้าแล้วปรากฏว่าไม่
ถูกต้อง พร้อมระบุเหตุผล
 ผนึกดวงตรากรม
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
 จานวน 1
สรรพสามิตเสร็จ
ตรวจสอบแล้วพร้อมผนึกดวง ได้แก่ xxxxxx
เรียบร้อยแล้ว จานวน ตรากรมสรรพสามิตเสร็จ
...หมายเลข ได้แก่
เรียบร้อยแล้ว ระบุจานวนและ
หมายเลข...
หมายเลข

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ตรวจสอบแล้วและได้
ดาเนินการวิธอี ่นื พร้อมระบุวธิ ี
ลงชื่อ... (...) ตาแหน่ง ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บ
ชัดเจน พร้อมตาแหน่ง


สาหรับเจ้า
พนักงาน
สรรพสามิต
(ปลายทาง)

วิธกี ารอื่น (ระบุ)

ความหมาย

วันที่
 ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง
เนื่องจาก


ลาดับ
ประเภทสินค้า
ตราหรือเครื่องหมาย
หมายเลขสินค้า
ขนาดหรือแบบ
จานวน: ตามใบขน
จานวน: ตรวจวัดได้
จานวน: แตกต่าง
(%)

ตัวอย่างข้อมูล
-

พิชยั ภัทร ธนากร
(เจ้าหน้าที่
สรรพสามิต
ชานาญการ)
วัน/เดือน/ปี ทีท่ าการตรวจสอบ 2 เม.ย. 2562

เจ้าพนักงานสรรพสามิต
(ปลายทาง) ตรวจสอบข้อมูล
ใบกากับการขนสินค้าแล้ว
ปรากฏว่าถูกต้อง
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
(ปลายทาง) ตรวจสอบข้อมูล
ใบกากับการขนสินค้าแล้ว
ปรากฏว่าไม่ถูกต้อง พร้อมระบุ
เหตุผล
ลาดับรายการสินค้า
1
ประเภทสินค้าตามพิกดั อัตรา 18.01 เรือยอชต์
ภาษี
ตราหรือเครื่องหมายของสินค้า ทีข่ นย้าย
เลขหมายสินค้าของสินค้าทีข่ น ย้าย
ขนาดหรือแบบของสินค้าทีข่ น ย้าย
จานวนสินค้าตามใบขนส่ง
3 ลา
จานวนสินค้าทีต่ รวจวัดได้
3 ลา
ระบุเปอร์เซ็นต์ความแตกต่าง 0

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
หมายเหตุ

ความหมาย

สาหรับบันทึกเหตุการณ์เพือ่
เตือนความจา
รวมทัง้ สิน้
จานวนหน่วยทีต่ รวจวัดได้ และ
เปอร์เซ็นต์ความแตกต่าง
ลงชื่อ... (...) ตาแหน่ง ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บ
ชัดเจน พร้อมตาแหน่ง
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทีท่ าการตรวจสอบ

ตัวอย่างข้อมูล
ตรวจวัดได้ 3 ลา
แตกต่าง 3 ลา
ชมพู่ มะเหมีย่ ว
(เจ้าหน้าทีต่ รวจ
สรรพสามิต 7)
2 พ.ค. 2562

