คำอธิ บำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสำมิ ต คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสำมิ ต
คำขอย้ำยหรือเลิ กหรือโอนกิ จกำร
หมวดข้อมูล
ตามแบบ
สาหรับ
เจ้าหน้าที่

สาหรับผู้
ประกอบ
กิจการ

ชื่อข้อมูล
เลขทีร่ บั

ความหมาย

การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลาดับการรับ
หนังสือ ซึง่ เริม่ ลาดับที่ 1
สาหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วันทีร่ บั
วัน/เดือน/ปี ทีไ่ ด้รบั แบบฟอร์ม
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ทีไ่ ด้ทา
การรับแบบฟอร์ม และมีช่อื
พร้อมทัง้ ตาแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน
เรียน สรรพสามิต
ชื่อสานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่
พืน้ ที่
ทีโ่ รงอุตสาหกรรม/สถาน
บริการ/สถานประกอบการ
นาเข้าตัง้ อยู่
ชื่อ
ชื่อผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม/
ผูน้ าเข้า/ผูป้ ระกอบกิจการ
สถานบริการของผูย้ ่นื แบบ
 บุคคลธรรมดา
กรณีบุคคลธรรมดาเป็ นผูย้ ่นื
แบบ
 นิตบ
ิ ุคคล
กรณีนิตบิ ุคคลเป็ นผูย้ ่นื แบบ
 กิจการร่วมทุน/
กรณีกจิ การร่วมทุนหรือกิจการ
กิจการร่วมค้า
ร่วมค้าเป็ นผูย้ ่นื แบบ
 คณะบุคคล
กรณีคณะบุคคลเป็ นผูย้ ่นื แบบ
 หน่ วยงานราชการ กรณีหน่ วยงานราชการเป็ นผู้
ยื่นแบบ
 บุคคลทีไ่ ม่ใช่
กรณีบุคคลทีไ่ ม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
สัญชาติไทย
เป็ นผูย้ ่นื แบบ
 อื่นๆ
กรณีอ่นื ๆ นอกเหนือจากกรณี
ข้างต้น พร้อมระบุขอ้ มูล

ตัวอย่างข้อมูล
002367

3 พ.ค. 2562
นางสวัสดี มีเฮง
(นักวิชาการ
สรรพสามิต
ชานาญการ)
ชลบุรี 2

สนามกอล์ฟ
รุ่งโรจน์


-

นิตบิ ุคคล

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
เลขประจาตัว
ประชาชน/เลข
ทะเบียนนิตบิ ุคคล/
เลขประจาตัวผูเ้ สีย
ภาษี/หนังสือเดินทาง
(PASSPORT)
ชื่อ……ชื่อสกุล……
เลขประจาตัว
ประชาชน

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

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

เลขประจาตัวประชาชน เลข
ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลข
ประจาตัวผูเ้ สียภาษี หรือ
หนังสือเดินทาง

30118900

ระบุช่อื -ชื่อสกุล และเลข
ประจาตัวประชาชนของ
ผูด้ าเนินการหรือผูข้ ออนุญาต
ทาสุรา กรณีผปู้ ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/
สหกรณ์/ผลิตสุราชุมชน
เลขรหัสประจาบ้านของทีอ่ ยู่ผู้
ยื่นแบบ
บ้านเลขทีข่ องสานักงานใหญ่
ของทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื แบบ
ชื่ออาคารของทีอ่ ยู่ผูย้ ่นื แบบ
ห้องเลขทีข่ องทีอ่ ยู่ผูย้ ่นื แบบ
ชัน้ ทีข่ องอาคารของทีอ่ ยู่ผูย้ ่นื
แบบ
หมู่ทข่ี องทีอ่ ยู่ผูย้ ่นื แบบ
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่ผู้ย่นื
แบบ
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่ผู้ย่นื แบบ
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่ผู้
ยื่นแบบ
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่ผู้
ยื่นแบบ
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่ผู้ย่นื แบบ
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่ผู้ย่นื
แบบ

-

999
9
สุขาภิบาล 2
บางละมุง
ชลบุรี
20150

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
โทรศัพท์

ข้อมูลโรง
อุตสาหกรรม/
สถาน
ประกอบการ

อีเมล
ชื่อ

เลขทีส่ าขา
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ของ
โรงอุตสาหกรรม/
สถานบริการ
เลขรหัสประจาบ้าน
สถานทีต่ งั ้ เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชัน้ ที่
หมู่ท่ี
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต

ความหมาย
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของผู้
ยื่นแบบ
อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ของผูย้ ่นื แบบ
ชื่อโรงอุตสาหกรรม/สถาน
บริการ/สถานประกอบการ
นาเข้า
เลขทีส่ าขาภาษีมลู ค่าเพิม่ ของ
โรงอุตสาหกรรมหรือสถาน
บริการตามทีป่ รากฏในใบ
ทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
เลขรหัสประจาบ้านของสถาน
ประกอบการ
บ้านเลขทีใ่ นทะเบียนบ้านของ
สถานประกอบการ
ชื่ออาคารของทีอ่ ยู่ของสถาน
ประกอบการ
ห้องเลขทีข่ องทีอ่ ยู่ของสถาน
ประกอบการ
ชัน้ ทีข่ องอาคารของทีอ่ ยู่ของ
สถานประกอบการ
หมู่ทข่ี องทีอ่ ยู่ของสถาน
ประกอบการ
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่ของ
สถานประกอบการ
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่ของสถาน
บริการ
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่
ของสถานประกอบการ
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่ของ
สถานประกอบการ

ตัวอย่างข้อมูล
038-955000
สนามกอล์ฟ
รุ่งโรจน์
-

999
9
สุขาภิบาล 2
บางละมุง

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
จังหวัด

วัตถุประสงค์
ในการยื่น
แบบ

ความหมาย

ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่ของสถาน
ประกอบการ
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่ของ
สถานประกอบการ
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของ
สถานประกอบการ
อีเมล
อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ของสถาน
ประกอบการ
 จดทะเบียน
กรณีประสงค์จดทะเบียน
สรรพสามิต
สรรพสามิต
 โรงอุตสาหกรรม
กรณีย่นื จดทะเบียนโรง
อุตสาหกรรม
 สถานบริการ
กรณีย่นื จดทะเบียนสถาน
บริการ
 สถานประกอบการ กรณีย่น
ื จดทะเบียนสถาน
นาเข้า
ประกอบการนาเข้า
ตอนสินค้า/บริการ/
ตอนสินค้า/บริการ/นาเข้า ตาม
นาเข้า ตามพิกดั
พิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต
อัตราภาษี
พ.ศ. 2560
ประเภทสินค้า/บริการ ระบุประเภทสินค้าหรือบริการ
ตามพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต

ตัวอย่างข้อมูล
ชลบุรี
20150
038-955000
จดทะเบียน
สรรพสามิต




สถานบริการ

19.01 (1)
19.01 (2)

ค่าสมาชิก
ค่าเช่าสนาม
กอล์ฟเพือ่
แข่งขัน
วันทีเ่ ริม่ ผลิต/บริการ/ วันทีจ่ ะเริม่ ให้บริการของสถาน 5 มกราคม 2563
นาเข้า
ประกอบกิจการ
 มีความประสงค์
กรณีมคี วามประสงค์อ่นื
อื่นๆ นอกจากจด
นอกจากจดทะเบียน
ทะเบียนสรรพสามิต
ทะเบียนสรรพสามิต ระบุเลขทีท่ ะเบียนสรรพสามิต
เลขที่

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

การเปลีย่ นแปลง
ข้อมูล
 ชื่อและทีอ
่ ยู่ผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผูน้ า
เข้า/ผูป้ ระกอบกิจการ
สถานบริการ
 ชื่อและทีอ
่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม/สถาน
บริการ
 เพิม
่ /ลด ประเภท
สินค้า/บริการ/นาเข้า
 อื่นๆ

กรณีประสงค์เปลีย่ นแปลง
ข้อมูล
กรณีประสงค์เปลีย่ นชื่อและที่
อยู่ผปู้ ระกอบอุตสาหกรรม/
ผูน้ าเข้า/ผูป้ ระกอบกิจการ
สถานบริการ พร้อมระบุขอ้ มูล



ขอใบแทนใบ
ทะเบียนสรรพสามิต
 ใบทะเบียน
สรรพสามิตชารุดใน
สาระสาคัญ
 ใบทะเบียน
สรรพสามิตสูญหาย
 ขอย้ายโรง
อุตสาหกรรม/สถาน
บริการ/สถาน
ประกอบการนาเข้า
ไปอยู่เลขรหัสประจา
บ้าน
เลขที่


ชื่ออาคาร

กรณีประสงค์เปลีย่ นชื่อและที่
อยู่โรงอุตสาหกรรมหรือสถาน
บริการ
กรณีเพิม่ /ลด ประเภทสินค้า/
บริการ/นาเข้า พร้อมระบุขอ้ มูล
กรณีอ่นื ๆ นอกเหนือจากกรณี
ข้างต้น พร้อมระบุขอ้ มูล
กรณีประสงค์ขอรับใบแทน
ทะเบียนสรรพสามิต
กรณีใบทะเบียนสรรพสามิต
ชารุดในสาระสาคัญ
กรณีใบทะเบียนสรรพสามิตสูญ
หาย
กรณีประสงค์ยา้ ยสถาน
ประกอบการ

เลขรหัสประจาบ้านของสถาน
ประกอบการทีป่ ระสงค์ยา้ ยไป
เลขทีอ่ ยู่ของสถานประกอบการ
ทีป่ ระสงค์ยา้ ยไป
ชื่ออาคารของทีอ่ ยู่ของสถาน
ประกอบการทีป่ ระสงค์ยา้ ยไป

ตัวอย่างข้อมูล

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ห้องเลขที่
ชัน้ ที่

หมู่ท่ี
ตรอก/ซอย

ถนน
ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

อีเมล
ในวันที…
่ เดือน...
พ.ศ....

ความหมาย
ห้องเลขทีข่ องทีอ่ ยู่ของสถาน
ประกอบการทีป่ ระสงค์ยา้ ยไป
ชัน้ ทีข่ องอาคารของทีอ่ ยู่ของ
สถานประกอบการทีป่ ระสงค์
ย้ายไป
หมู่ทข่ี องทีอ่ ยู่ของสถาน
ประกอบการทีป่ ระสงค์ยา้ ยไป
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่ของ
สถานประกอบการทีป่ ระสงค์
ย้ายไป
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่ของสถาน
ประกอบการทีป่ ระสงค์ยา้ ยไป
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่
ของสถานประกอบการที่
ประสงค์ยา้ ยไป
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่ของ
สถานประกอบการทีป่ ระสงค์
ย้ายไป
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่ของสถาน
ประกอบการทีป่ ระสงค์ยา้ ยไป
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่ของ
สถานประกอบการทีป่ ระสงค์
ย้ายไป
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของ
สถานประกอบการทีป่ ระสงค์
ย้ายไป
อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ของสถาน
ประกอบการทีป่ ระสงค์ยา้ ยไป
วัน/เดือน/ปี ทีย่ า้ ยกิจการ

ตัวอย่างข้อมูล

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ขอโอนกิจการ
ให้แก่
 บุคคลธรรมดา

ความหมาย

กรณีประสงค์โอนกิจการ พร้อม
ระบุช่อื ผูร้ บั โอน
กรณีบุคคลธรรมดาเป็ นผูร้ บั
โอน
 นิตบ
ิ ุคคล
กรณีนิตบิ ุคคลเป็ นผูร้ บั โอน
 กิจการร่วมทุน/
กรณีกจิ การร่วมทุน/กิจการร่วม
กิจการร่วมค้า
ค้าเป็ นผูร้ บั โอน
 คณะบุคคล
กรณีคณะบุคคลเป็ นผูร้ บั โอน
 หน่ วยงานราชการ กรณีหน่ วยงานราชการเป็ น
ผูร้ บั โอน
 บุคคลทีไ่ ม่ใช่
กรณีบุคคลทีไ่ ม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
สัญชาติไทย
เป็ นผูร้ บั โอน
 อื่นๆ
กรณีอ่นื ๆ นอกเหนือจากกรณี
ข้างต้น พร้อมระบุขอ้ มูล
เลขประจาตัว
เลขประจาตัวประชาชน เลข
ประชาชน/เลข
ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลข
ทะเบียนนิตบิ ุคคล/
ประจาตัวผูเ้ สียภาษี หรือ
เลขประจาตัวผูเ้ สีย
หนังสือเดินทาง
ภาษี/หนังสือเดินทาง
(PASSPORT)
ชื่อ... ชื่อสกุล... เลข ระบุช่อื -ชื่อสกุล และเลข
ประจาตัวประชาชน ประจาตัวประชาชนของ
ผูด้ าเนินการหรือผูข้ ออนุญาต
ทาสุรา กรณีผปู้ ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/
สหกรณ์/ผลิตสุราชุมชน
เลขรหัสประจาบ้าน เลขรหัสประจาบ้านในทะเบียน
บ้านของผูร้ บั โอน
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ บ้านเลขทีข่ องสานักงานใหญ่
เลขที่
ของทีอ่ ยู่ผรู้ บั โอน
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารของทีอ่ ยู่ผูร้ บั โอน


ตัวอย่างข้อมูล

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ห้องเลขที่
ชัน้ ที่
หมู่ท่ี
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
อีเมล
ในวันที.่ .. เดือน...
พ.ศ....
 ขอเลิกกิจการ
ในวันที.่ .. เดือน...
พ.ศ....
 เลิกกิจการ (ปกติ)
 ผูป
้ ระกอบการ
เสียชีวติ ทายาท
ต้องการเลิกกิจการ
 เลิก เนื่องจาก
เปลีย่ นแปลงเลขนิติ
บุคคล

ความหมาย
ห้องเลขทีข่ องทีอ่ ยู่ผูร้ บั โอน
ชัน้ ทีข่ องอาคารของทีอ่ ยู่ผูร้ บั
โอน
หมู่ทข่ี องทีอ่ ยู่ผูร้ บั โอน
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่ผูร้ บั
โอน
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่ผู้รบั โอน
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่
ผูร้ บั โอน
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่ผู้รบั
โอน
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่ผู้รบั โอน
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่ผู้รบั โอน
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของ
ผูร้ บั โอน
อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ของผูร้ บั โอน
วัน/เดือน/ปี ทีโ่ อนกิจการ
กรณีตอ้ งการขอยกเลิกกิจการ
วัน/เดือน/ปี ทีย่ กเลิกกิจการ
กรณีเลิกกิจการปกติ
กรณีผปู้ ระกอบการเสียชีวติ
และทายาทต้องการยกเลิก
กิจการ
กรณีเลิกกิจการเนื่องจาก
เปลีย่ นแปลงเลขนิตบิ ุคคล

ตัวอย่างข้อมูล

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

เอกสาร
ประกอบการ
ดาเนินการ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ในวันทีข่ อโอนหรือ
เลิกกิจการมีภาษี
สรรพสามิตค้างชาระ
ตามบัญชีแบบ...บาท
ในวันทีข่ อโอนหรือ
เลิกกิจการมีสนิ ค้าที่
ชาระภาษีแล้วแต่ยงั
ไม่ได้นาออกจากโรง
อุตสาหกรรมตาม
บัญชีแบบ...บาท
ในวันทีข่ อโอนหรือ
เลิกกิจการมีสนิ ค้าที่
ยังไม่ได้ชาระภาษี
ตามบัญชีแบบ...บาท
ในวันทีข่ อโอนหรือ
เลิกกิจการมีสนิ ค้าที่
อยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์
บนตามบัญชีแบบ...
บาท
หนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย์ (ที่
ออกให้ไม่เกิน 6
เดือน) หรือ บัตร
ประจาตัวประชาชน
หรือบัตรประจาตัวผู้
เสียภาษีอากรของผู้
ยื่นขอ จานวน...แผ่น
หนังสือมอบอานาจ
และบัตรประชาชนผู้
มอบอานาจและผูร้ บั
มอบอานาจ จานวน...
แผ่น

มูลค่าภาษีสรรพสามิตค้างชาระ
ตามแบบในวันทีข่ อโอนหรือ
เลิกกิจการ (หน่วยบาท)

ตัวอย่างข้อมูล

มูลค่าสินค้าทีช่ าระภาษีแล้วแต่
ยังไม่ได้นาออกจากโรง
อุตสาหกรรมตามบัญชีแบบใน
วันทีข่ อโอนหรือเลิกกิจการ
(หน่วยบาท)
มูลค่าสินค้าทีย่ งั ไม่ได้ชาระ
ภาษีตามบัญชีแบบในวันทีข่ อ
โอนหรือเลิกกิจการ (หน่วย
บาท)
มูลค่าสินค้าทีอ่ ยู่ในคลังสินค้า
ทัณฑ์บนตามบัญชีแบบในวันที่
ขอโอนหรือเลิกกิจการ (หน่วย
บาท)
จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
ของหนังสือรับรองกระทรวง
พาณิชย์ (ทีอ่ อกให้ไม่เกิน 6
เดือน) หรือ บัตรประจาตัว
ประชาชน
หรือบัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษี
อากรของผูย้ ่นื ขอ

1

จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
ของหนังสือมอบอานาจ และ
บัตรประชาชนผูม้ อบอานาจ
และผูร้ บั มอบอานาจ

1

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ทะเบียนบ้าน แผน
ทีต่ งั ้ ของโรง
อุตสาหกรรม/สถาน
บริการ/สถาน
ประกอบการนาเข้า
จานวน...แผ่น
หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิของ
์
สถานทีท่ ข่ี อจด
ทะเบียนสรรพสามิต
หรือหนังสือยินยอม
ให้ใช้สถานที่ จานวน
...แผ่น
ใบทะเบียน
ภาษีมลู ค่าเพิม่ (ถ้ามี)
จานวน...แผ่น
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานของ
กระทรวง
อุตสาหกรรม
(สาหรับสินค้า
รถยนต์/
รถจักรยานยนต์ท่ี
ประกอบจากชิน้ ส่วน
ใช้แล้ว) จานวน...
แผ่น
ใบทะเบียน
สรรพสามิต (กรณี
เปลีย่ นแปลงข้อมูล
หรือใบทะเบียนชารุด
ในสาระสาคัญ)
จานวน...แผ่น

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
ของทะเบียนบ้าน แผนทีต่ งั ้
ของโรงอุตสาหกรรม/สถาน
บริการ/สถานประกอบการ
นาเข้า

1

จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
ของหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ ์
ของสถานทีท่ ข่ี อจดทะเบียน
สรรพสามิต หรือหนังสือ
ยินยอมให้ใช้สถานที่

-

จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
ของใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่

1

จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
ของใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานของกระทรวง
อุตสาหกรรม (สาหรับสินค้า
รถยนต์/รถจักรยานยนต์ท่ี
ประกอบจากชิน้ ส่วนใช้แล้ว)

จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
ของใบทะเบียนสรรพสามิต
(กรณีเปลีย่ นแปลงข้อมูลหรือ
ใบทะเบียนชารุดใน
สาระสาคัญ)

-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

สาหรับเจ้า
พนักงาน
สรรพสามิต

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

หลักฐานการแจ้ง
ความทีเ่ จ้าหน้าที่
ตารวจออกให้ (กรณี
ใบทะเบียน
สรรพสามิตสูญหาย)
จานวน...แผ่น
บัญชีรายละเอียด
วัตถุดบิ สินค้า
ระหว่างผลิต สินค้า
สาเร็จรูปและบัญชี
รายการค้างชาระภาษี
(กรณียา้ ยหรือโอน
หรือเลิกกิจการ)
จานวน...แผ่น
บัตรประจาตัว
ประชาชนผูร้ บั โอน
จานวน...แผ่น
ลงชื่อ… (...)

จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
ของหลักฐานการแจ้งความที่
เจ้าหน้าทีต่ ารวจออกให้ (กรณี
ใบทะเบียนสรรพสามิตสูญ
หาย)

วันที่
 เห็นควรออก
ทะเบียนสรรพสามิต

ตัวอย่างข้อมูล
-

จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
ของบัญชีรายละเอียดวัตถุดบิ
สินค้าระหว่างผลิต สินค้า
สาเร็จรูปและบัญชีรายการค้าง
ชาระภาษี (กรณียา้ ยหรือโอน
หรือเลิกกิจการ)

จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น)
ของ

-

ลงชื่อผูย้ ่นื คาขอ พร้อมชื่อ-ชื่อ
สกุลในวงเล็บชัดเจน

ปี ใหม่ ยังยื
่ น
(นายปี ใหม่
ยังยื
่ น)
24 ธ.ค. 2562
 เห็นควรออก
ทะเบียน
สรรพสามิต
 เลขที่
02067000000

วัน/เดือน/ปี ทีย่ ่นื แบบ
ความเห็นเจ้าพนักงานกรณี
เห็นควรออกทะเบียน
สรรพสามิต
 โรงอุตสาหกรรม
กรณีย่นื ขอจดทะเบียนสาหรับ
เลขที่
โรงอุตสาหกรรม ระบุเลขที่
 สถานบริการ
กรณีย่นื ขอจดทะเบียนสาหรับ
เลขที่
สถานบริการ ระบุเลขที่
 สถานประกอบการ กรณีย่น
ื ขอจดทะเบียนสาหรับ
นาเข้า เลขที่
สถานประกอบการนาเข้า ระบุ
เลขที่

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

เห็นควร
เปลีย่ นแปลงข้อมูล
ทะเบียนสรรพสามิต
 ใบแทนใบทะเบียน
สรรพสามิต

ความเห็นเจ้าพนักงานกรณี
เห็นควรเปลีย่ นแปลงข้อมูล
ทะเบียนสรรพสามิต
ความเห็นเจ้าพนักงานกรณี
เห็นควรออกใบแทนใบ
ทะเบียนสรรพสามิต
ความเห็นเจ้าพนักงานกรณี
เห็นควรย้ายสถานประกอบการ



ย้ายโรง
อุตสาหกรรม/สถาน
บริการ/สถาน
ประกอบการ
 โอนกิจการ




เลิกกิจการ

ลงชื่อ... (…)

วันที่


อนุญาต



ไม่อนุญาต

ลงชื่อ... (…)

วันที่

ความเห็นเจ้าพนักงานกรณี
เห็นควรในการโอนกิจการ
ความเห็นเจ้าพนักงานกรณี
เห็นควรในการเลิกกิจการ
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล ตาแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ทีเ่ จ้าพนักงาน
สรรพสามิตพิจารณา
ความเห็นสรรพสามิตพืน้ ที่
กรณีอนุญาต
ความเห็นสรรพสามิตพืน้ ที่
กรณีไม่อนุญาต
ลงชื่อสรรพสามิตพืน้ ที่ พร้อม
ชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน

ตัวอย่างข้อมูล

นายธนกิจ ศิริ
เจริญ (เจ้าหน้าที่
สรรพสามิต 3)
29 ธ.ค. 2562


อนุญาต

นางชนิดา ชูใจ
(สรรพสามิต
จังหวัดระยอง)
วัน/เดือน/ปี ทีส่ รรพสามิตพืน้ ที่ 29 ธ.ค. 2562
พิจารณา

