คาอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 01-01 แบบคาขอจดทะเบียนสรรพสามิต คาขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต
คาขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ
หมวดข้อมูลตามแบบ
สาหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อข้อมูล
เลขที่รับ

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของหน่วยงาน
ตามลาดับการรับหนังสือ ซึ่งเริ่มลาดับที่ 1
สาหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วันที่รับ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม
เจ้าหน้าที่ผู้รับ
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทาการรับ
แบบฟอร์ม และมีชื่อพร้อมทั้งตาแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน
1. ชื่อผู้ประกอบ
เรียน สรรพสามิตพื้นที่ ชื่อสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรง
อุตสาหกรรม/ผู้นาเข้า/ผู้
อุตสาหกรรม/สถานบริการ/สถาน
ประกอบกิจการสถาน
ประกอบการนาเข้าตั้งอยู่
บริการ
ชื่อ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นาเข้า/ผู้
ประกอบกิจการสถานบริการของผู้ยื่นแบบ
 บุคคลธรรมดา
กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ยื่นแบบ
 นิติบุคคล
กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ
 กิจการร่วมทุน/
กรณีกจิ การร่วมทุนหรือกิจการร่วมค้าเป็นผู้
กิจการร่วมค้า
ยื่นแบบ
 คณะบุคคล
กรณีคณะบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ
 หน่วยงานราชการ
กรณีหน่วยงานราชการเป็นผูย้ น่ื แบบ
 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติ กรณีบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเป็นผู้ยื่นแบบ
ไทย
 อื่นๆ
กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากกรณีข้างต้น พร้อม
ระบุข้อมูล
เลขประจาตัวประชาชน/ เลขประจาตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติ
เลขทะเบียนนิติบุคคล/ บุคคล เลขประจาตัวผู้เสียภาษี หรือหนังสือ
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/ เดินทาง
หนังสือเดินทาง
(PASSPORT)
ชื่อ……ชื่อสกุล…… เลข ระบุชื่อ-ชื่อสกุล และเลขประจาตัวประชาชน
ประจาตัวประชาชน
ของผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตทาสุรา
กรณีผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม
เกษตรกร/สหกรณ์/ผลิตสุราชุมชน

ตัวอย่างข้อมูล
11223

9 ก.พ. 2563
นายวินัย เข้มแข็ง
(นักวิชาการ
สรรพสามิต)
ปทุมธานี

บริษัท สารทาลาย ไทย
แลนด์ จากัด
 นิติบุคคล

1359900011222

นายอากาศ ชาติไทย

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
เลขรหัสประจาบ้าน
ที่ตั้งสานักงานใหญ่เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
อีเมล

2. สถานที่ตั้งโรง
อุตสาหกรรม/สถาน
บริการ/สถาน
ประกอบการนาเข้า
หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อ

ความหมาย
เลขรหัสประจาบ้านของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
บ้านเลขที่ของสานักงานใหญ่ของที่อยู่ผู้ยื่น
แบบ
ชื่ออาคารของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ห้องเลขที่ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
หมู่ที่ของที่อยูผ่ ู้ยื่นแบบ
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่อถนนของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่อตาบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่ออาเภอหรือเขตของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
รหัสไปรษณียข์ องที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นแบบ
อีเมลที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นแบบ

ชื่อโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ/สถาน
ประกอบการนาเข้า
เลขที่สาขาภาษีมูลค่าเพิ่ม เลขที่สาขาภาษีมูลค่าเพิ่มของโรง
ของโรงอุตสาหกรรม/
อุตสาหกรรมหรือสถานบริการตามที่ปรากฏ
สถานบริการ
ในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขรหัสประจาบ้าน
เลขรหัสประจาบ้านของสถานประกอบการ
สถานที่ตั้งเลขที่
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านของสถาน
ประกอบการ
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารของที่อยู่ของสถานประกอบการ
ห้องเลขที่
ห้องเลขที่ของที่อยู่ของสถานประกอบการ
ชั้นที่
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
หมู่ที่
หมู่ที่ของที่อยูข่ องสถานประกอบการ
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
ถนน
ชื่อถนนของที่อยู่ของสถานบริการ
ตาบล/แขวง
ชื่อตาบลหรือแขวงของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
อาเภอ/เขต
ชื่ออาเภอหรือเขตของที่อยู่ของสถาน

ตัวอย่างข้อมูล
123456789123
101
อาคารสมบูรณ์พาณิชย์
1
1
7
เมืองใหม่
คลองหลวง
คลองสอง
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120
02-234-9999
contact@santamlaithailand.co.th
บริษัท สารทาลาย
ไทยแลนด์ จากัด
สานักงานใหญ่

123456789123
101
อาคารสมบูรณ์พาณิชย์
1
1
7
เมืองใหม่
คลองหลวง
คลองสอง
คลองหลวง

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
อีเมล

3. มีความประสงค์
หมวดข้อมูลตามแบบ
หมวดข้อมูลตามแบบ
หมวดข้อมูลตามแบบ
หมวดข้อมูลตามแบบ

3.1  จดทะเบียน
สรรพสามิต
 โรงอุตสาหกรรม
 สถานบริการ
 สถานประกอบการ
นาเข้า
ตอนสินค้า/บริการ/
นาเข้า ตามพิกัดอัตรา
ภาษี
ประเภทสินค้า/บริการ

ความหมาย
ประกอบการ
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ของสถานประกอบการ
รหัสไปรษณียข์ องที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของสถาน
ประกอบการ
อีเมลที่ติดต่อได้ของสถานประกอบการ
กรณีประสงค์จดทะเบียนสรรพสามิต
กรณียน่ื จดทะเบียนโรงอุตสาหกรรม
กรณียน่ื จดทะเบียนสถานบริการ
กรณียน่ื จดทะเบียนสถานประกอบการนาเข้า

ตัวอย่างข้อมูล
ปทุมธานี
12120
02-234-9999
contact@sanlalaithailand.co.th
 จดทะเบียน
สรรพสามิต
 โรงอุตสาหกรรม

ตอนสินค้า/บริการ/นาเข้า ตามพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ตอนที่ 12

ระบุประเภทสินค้าหรือบริการ ตามพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต
วันที่จะเริ่มให้บริการของสถานประกอบ
กิจการ
กรณีมีความประสงค์อนื่ ๆ นอกจากจด
ทะเบียนสรรพสามิต

สารทาลายชั้น
บรรยากาศ
9 ก.พ. 2563

วันที่เริ่มผลิต/บริการ/
นาเข้า
3.2  มีความประสงค์
อืน่ ๆ นอกจากจด
ทะเบียนสรรพสามิต
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่ ระบุเลขที่ทะเบียนสรรพสามิต กรณีมีความ
ประสงค์อื่นนอกจากจดทะเบียน
3.2.1  การ
กรณีประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูล
เปลี่ยนแปลงข้อมูล
 ชื่อและที่อยู่ผู้
กรณีประสงค์เปลี่ยนชื่อและที่อยู่ผู้ประกอบ
ประกอบอุตสาหกรรม/ อุตสาหกรรม/ผู้นาเข้า/ผู้ประกอบกิจการ
ผู้นาเข้า/ผู้ประกอบ
สถานบริการ พร้อมระบุข้อมูล
กิจการสถานบริการ
 เพิ่ม/ลด ประเภท
กรณีเพิ่ม/ลด ประเภทสินค้า/บริการ/นาเข้า
สินค้า/บริการ/นาเข้า
พร้อมระบุข้อมูล
 อื่นๆ
กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากกรณีข้างต้น พร้อม

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
3.2.2  ขอใบแทนใบ
ทะเบียนสรรพสามิต
เนื่องจาก
 ใบทะเบียน
สรรพสามิตชารุดใน
สาระสาคัญ
 ใบทะเบียน
สรรพสามิตสูญหาย
3.2.3  ขอย้ายโรง
อุตสาหกรรม/สถาน
บริการ/สถาน
ประกอบการนาเข้า
ไปอยู่เลขรหัสประจาบ้าน
เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่

ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด

ความหมาย
ระบุข้อมูล
กรณีประสงค์ขอรับใบแทนทะเบียน
สรรพสามิต
กรณีใบทะเบียนสรรพสามิตชารุดใน
สาระสาคัญ
กรณีใบทะเบียนสรรพสามิตสูญหาย
กรณีประสงค์ย้ายสถานประกอบการ

เลขรหัสประจาบ้านของสถานประกอบการที่
ประสงค์ย้ายไป
เลขที่อยู่ของสถานประกอบการที่ประสงค์
ย้ายไป
ชื่ออาคารของที่อยู่ของสถานประกอบการที่
ประสงค์ย้ายไป
ห้องเลขที่ของที่อยู่ของสถานประกอบการที่
ประสงค์ย้ายไป
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการที่ประสงค์ย้ายไป
หมู่ที่ของที่อยูข่ องสถานประกอบการที่
ประสงค์ย้ายไป
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการที่ประสงค์ย้ายไป
ชื่อถนนของที่อยู่ของสถานประกอบการที่
ประสงค์ย้ายไป
ชื่อตาบลหรือแขวงของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการที่ประสงค์ย้ายไป
ชื่ออาเภอหรือเขตของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการที่ประสงค์ย้ายไป
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ของสถานประกอบการที่

ตัวอย่างข้อมูล

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ประสงค์ย้ายไป
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณียข์ องที่อยู่ของสถาน
ประกอบการที่ประสงค์ย้ายไป
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของสถาน
ประกอบการที่ประสงค์ย้ายไป
อีเมล
อีเมลที่ติดต่อได้ของสถานประกอบการที่
ประสงค์ย้ายไป
ในวันที…่ เดือน... พ.ศ.... วัน/เดือน/ปี ที่ย้ายกิจการ
3.2.4  ขอโอนกิจการ กรณีประสงค์โอนกิจการ พร้อมระบุชื่อผู้รับ
ให้แก่
โอน
 บุคคลธรรมดา
กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับโอน
 นิติบุคคล
กรณีนิติบุคคลเป็นผู้รับโอน
 กิจการร่วมทุน/
กรณีกจิ การร่วมทุน/กิจการร่วมค้าเป็นผูร้ บั
กิจการร่วมค้า
โอน
 คณะบุคคล
กรณีคณะบุคคลเป็นผู้รับโอน
 หน่วยงานราชการ
กรณีหน่วยงานราชการเป็นผูร้ บั โอน
 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติ กรณีบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเป็นผู้รับโอน
ไทย
 อื่นๆ
กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากกรณีข้างต้น พร้อม
ระบุข้อมูล
เลขประจาตัวประชาชน/ เลขประจาตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติ
เลขทะเบียนนิติบุคคล/ บุคคล เลขประจาตัวผู้เสียภาษี หรือหนังสือ
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/ เดินทาง
หนังสือเดินทาง
(PASSPORT)
ชื่อ... ชื่อสกุล... เลข
ระบุชื่อ-ชื่อสกุล และเลขประจาตัวประชาชน
ประจาตัวประชาชน
ของผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตทาสุรา
กรณีผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม
เกษตรกร/สหกรณ์/ผลิตสุราชุมชน
เลขรหัสประจาบ้าน
เลขรหัสประจาบ้านในทะเบียนบ้านของผู้รับ
โอน
ที่ตั้งสานักงานใหญ่เลขที่ บ้านเลขที่ของสานักงานใหญ่ของที่อยู่ผู้รับ
โอน
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารของที่อยู่ผู้รับโอน
ห้องเลขที่
ห้องเลขที่ของที่อยู่ผู้รับโอน

ตัวอย่างข้อมูล

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย
ชั้นที่
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ผู้รับโอน
หมู่ที่
หมู่ที่ของที่อยูผ่ ู้รับโอน
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ผู้รับโอน
ถนน
ชื่อถนนของที่อยู่ผู้รับโอน
ตาบล/แขวง
ชื่อตาบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้รับโอน
อาเภอ/เขต
ชื่ออาเภอหรือเขตของที่อยู่ผู้รับโอน
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ผู้รับโอน
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณียข์ องที่อยู่ผู้รับโอน
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้รับโอน
อีเมล
อีเมลที่ติดต่อได้ของผู้รับโอน
ในวันที่... เดือน... พ.ศ.... วัน/เดือน/ปี ที่โอนกิจการ
3.2.5  ขอเลิกกิจการ กรณีต้องการขอยกเลิกกิจการ
ในวันที่... เดือน... พ.ศ.... วัน/เดือน/ปี ที่ยกเลิกกิจการ
 เลิกกิจการ (ปกติ)
กรณีเลิกกิจการปกติ
 ผู้ประกอบการ
กรณีผู้ประกอบการเสียชีวิตและทายาท
เสียชีวิต ทายาทต้องการ ต้องการยกเลิกกิจการ
เลิกกิจการ
 เลิก เนื่องจาก
กรณีเลิกกิจการเนื่องจากเปลี่ยนแปลงเลขนิติ
เปลี่ยนแปลงเลขนิติ
บุคคล
บุคคล
ในวันที่ขอโอนหรือเลิก มูลค่าภาษีสรรพสามิตค้างชาระตามแบบใน
กิจการมีภาษีสรรพสามิต วันที่ขอโอนหรือเลิกกิจการ (หน่วยบาท)
ค้างชาระตามบัญชี
แบบ…….บาท
ในวันที่ขอโอนหรือเลิก มูลค่าสินค้าที่ชาระภาษีแล้วแต่ยังไม่ได้นา
กิจการมีสินค้าที่ชาระ
ออกจากโรงอุตสาหกรรมตามบัญชีแบบใน
ภาษีแล้วแต่ยังไม่ได้นา
วันที่ขอโอนหรือเลิกกิจการ (หน่วยบาท)
ออกจากโรงอุตสาหกรรม
ตามบัญชีแบบ…….บาท
ในวันที่ขอโอนหรือเลิก มูลค่าสินค้าที่ยงั ไม่ได้ชาระภาษีตามบัญชี
กิจการมีสินค้าที่ยังไม่ได้ แบบในวันที่ขอโอนหรือเลิกกิจการ (หน่วย
ชาระภาษีตามบัญชี
บาท)
แบบ…….บาท
ในวันที่ขอโอนหรือเลิก มูลค่าสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บนตาม
กิจการมีสินค้าที่อยู่ใน
บัญชีแบบในวันที่ขอโอนหรือเลิกกิจการ

ตัวอย่างข้อมูล

หมวดข้อมูลตามแบบ

4. เอกสารประกอบการ
ดาเนินการ

ชื่อข้อมูล
คลังสินค้าทัณฑ์บนตาม
บัญชีแบบ…….บาท
หนังสือรับรองกระทรวง
พาณิชย์ (ที่ออกให้ไม่เกิน
6 เดือน) หรือ บัตร
ประจาตัวประชาชน
หรือบัตรประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากรของผู้ยื่นขอ
จานวน…..แผ่น
หนังสือมอบอานาจ และ
บัตรประชาชนผู้มอบ
อานาจและผู้รับมอบ
อานาจ จานวน…..แผ่น
ทะเบียนบ้าน แผนที่ตั้ง
ของโรงอุตสาหกรรม/
สถานบริการ/สถาน
ประกอบการนาเข้า
จานวน…..แผ่น
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์
ของสถานที่ที่ขอจด
ทะเบียนสรรพสามิต หรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้
สถานที่ จานวน…..แผ่น
ใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
จานวน…..แผ่น
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานของ
กระทรวงอุตสาหกรรม
(สาหรับสินค้ารถยนต์/
รถจักรยานยนต์ที่
ประกอบจากชิ้นส่วนใช้
แล้ว) จานวน…..แผ่น
ใบทะเบียนสรรพสามิต
(กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

(หน่วยบาท)
จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของหนังสือ
รับรองกระทรวงพาณิชย์ (ที่ออกให้ไม่เกิน 6
เดือน) หรือ บัตรประจาตัวประชาชน
หรือบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ยื่น
ขอ

3

จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของหนังสือมอบ 1
อานาจ และบัตรประชาชนผู้มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ
จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของทะเบียน
บ้าน แผนที่ตั้งของโรงอุตสาหกรรม/สถาน
บริการ/สถานประกอบการนาเข้า

1

จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของหลักฐาน
1
แสดงกรรมสิทธิ์ของสถานที่ที่ขอจดทะเบียน
สรรพสามิต หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานของกระทรวง
อุตสาหกรรม (สาหรับสินค้ารถยนต์/
รถจักรยานยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนใช้
แล้ว)

จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของใบทะเบียน
สรรพสามิต (กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือใบ

1

หมวดข้อมูลตามแบบ

5. คารับรอง

สาหรับเจ้าพนักงาน
สรพพสามิต

ชื่อข้อมูล
หรือใบทะเบียนชารุดใน
สาระสาคัญ) จานวน…..
แผ่น
หลักฐานการแจ้งความที่
เจ้าหน้าที่ตารวจออกให้
(กรณีใบทะเบียน
สรรพสามิตสูญหาย)
จานวน…..แผ่น
บัญชีรายละเอียดวัตถุดิบ
สินค้าระหว่างผลิต สินค้า
สาเร็จรูปและบัญชี
รายการค้างชาระภาษี
(กรณีย้ายหรือโอนหรือ
เลิกกิจการ) จานวน…..
แผ่น
บัตรประจาตัวประชาชน
ผู้รับโอน จานวน…..แผ่น
ลงชื่อ… (...)

ความหมาย
ทะเบียนชารุดในสาระสาคัญ)

ตัวอย่างข้อมูล

จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของหลักฐาน
การแจ้งความที่เจ้าหน้าที่ตารวจออกให้
(กรณีใบทะเบียนสรรพสามิตสูญหาย)

จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของบัญชี
รายละเอียดวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต
สินค้าสาเร็จรูปและบัญชีรายการค้างชาระ
ภาษี (กรณีย้ายหรือโอนหรือเลิกกิจการ)

จานวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของ

ลงชื่อผู้ยื่นคาขอ พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บ
ชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นแบบ
 เห็นควรออกทะเบียน ความเห็นเจ้าพนักงานกรณีเห็นควรออก
สรรพสามิต
ทะเบียนสรรพสามิต
 เห็นควรเปลี่ยนแปลง ความเห็นเจ้าพนักงานกรณีเห็นควร
ข้อมูลทะเบียน
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนสรรพสามิต
สรรพสามิต
 ใบแทนใบทะเบียน ความเห็นเจ้าพนักงานกรณีเห็นควรออกใบ
สรรพสามิต
แทนใบทะเบียนสรรพสามิต
 ย้ายโรง
ความเห็นเจ้าพนักงานกรณีเห็นควรย้าย
อุตสาหกรรม/สถาน
สถานประกอบการ
บริการ/สถาน
ประกอบการ
 โอนกิจการ
ความเห็นเจ้าพนักงานกรณีเห็นควรในการ
โอนกิจการ
 เลิกกิจการ
ความเห็นเจ้าพนักงานกรณีเห็นควรในการ
เลิกกิจการ

นายอากาศ ชาติไทย
(นายอากาศ ชาติไทย)
9 ก.พ. 2563
 เห็นควรออก
ทะเบียนสรรพสามิต

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
 โรงอุตสาหกรรม
 สถานบริการ
 สถานประกอบการ
นาเข้า เลขที่ …
ลงชื่อ... (…)
วันที่

คาสั่ง

 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
ลงชื่อ... (…)
วันที่

ความหมาย
กรณียน่ื ขอจดทะเบียนสาหรับโรง
อุตสาหกรรม
กรณียน่ื ขอจดทะเบียนสาหรับสถานบริการ
กรณียน่ื ขอจดทะเบียนสาหรับสถาน
ประกอบการนาเข้า
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต พร้อมชื่อ-ชื่อ
สกุล ตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต
พิจารณา
ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่กรณีอนุญาต
ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่กรณีไม่อนุญาต
ลงชื่อสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่สรรพสามิตพื้นที่พิจารณา

ตัวอย่างข้อมูล
 โรงอุตสาหกรรม

นายช่วย พิจารณา
(นายช่วย พิจารณา)
9 ก.พ. 2563
 อนุญาต
นายอนุมัติ จัดให้ (นาย
อนุมัติ จัดให้)
9 ก.พ. 2563

