คำอธิบำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ส.2/84ก คำขอยกเว้นภำษีสรุ ำสำหรับสุรำที่สง่ ออกไปนอกรำชอำณำจักร
หมวดข้อมูล
ตำมแบบ
1. สำหรับเจ้ำ
พนักงำน

ลำดับ
ข้อมูล
1.1

ชื่อข้อมูล
ทะเบียนรับเลขที่

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

กำรบันทึกเลขทะเบียนรับของหน่วยงำน 002334 หรือ
ตำมลำดับกำรรับหนังสือซึ่งจะเริม่ ลำดับที่ 2334
1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี

2. สำหรับผู้
ประกอบ

1.2

วัน/เดือน/ปี ที่รบั

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบ

10 เม.ย. 2557

1.3

เจ้ำพนักงำนผูร้ ับ

ชื่อเจ้ำพนักงำนที่ได้ทำกำรรับแบบและมี
ชื่อพร้อมทัง้ ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน

นำยกฤตพร ศรีศิริ
(_____)

2.1

วัน/เดือน/ปี (ที่ยื่น วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นคำขอ
คำขอ)

10 เม.ย. 2557

3.1

ชื่อผู้ได้รับใบอนุญำต ชื่อผู้ขอยกเว้นภำษีสุรำ
ทำสุรำ

นำงสำวปนัดดำ
อรรถำทิพย์

3.2

ชื่อโรงงำนสุรำ

วกช. ผลิตสุรำ
พื้นบ้ำนระวะร่วมใจ

3.3

ใบอนุญำตให้ทำสุรำ เลขที่ออกใบอนุญำต
เลขที่

3.4

ลงวันที่

วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญำต

240066

3.5

เลขที่

บ้ำนเลขที่ทสี่ ถำนที่ผลิตสินค้ำตั้งอยู่

39638

3.6

ตรอก/ซอย

ชื่อตรอกหรือซอยทีส่ ถำนที่ผลิตสินค้ำ
ตั้งอยู่
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3.7

ถนน

ชื่อถนนที่สถำนที่ผลิตสินค้ำตัง้ อยู่

สุขุมวิท

3.8

ตำบล/แขวง

ชื่อตำบลหรือแขวงทีส่ ถำนที่ผลิตสินค้ำ

คลองตันเหนือ

อุตสำหกรรม

ชื่อโรงงำนสุรำ

ตั้งอยู่
3.9

อำเภอ/เขต

ชื่ออำเภอหรือเขตทีส่ ถำนที่ผลิตสินค้ำ

เขตวัฒนำ

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

ตั้งอยู่
3.10

จังหวัด

ชื่อจังหวัดทีส่ ถำนทีผ่ ลิตสินค้ำตั้งอยู่

3.11

รหัสไปรษณีย์

หมำยเลขรหัสไปรษณีย์ของทีอ่ ยู่ทสี่ ถำนที่ 10110
ผลิตสินค้ำตั้งอยู่

3.12

โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของที่อยู่ที่
สถำนที่ผลิตสินค้ำตัง้ อยู่

ที่

ลำดับที่ของรำยกำร

ชนิดสุรำ

ชนิดของสินค้ำ

สุรำกลั่น

พิกัดศุลกำกร

ประเภทพิกัดศุลกำกร

-

4.4

ชื่อสุรำ

ชื่อสินค้ำ

ปำกหำน

4.5

แรงแอลกอฮอล์

แรงแอลกอฮอล์โดยปริมำตรของสุรำ
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4. ๒.รำยกำร 4.1
สุรำที่ขอยกเว้น 4.2
ภำษี
4.3

กรุงเทพมหำ
นคร

02-662-1345

หน่วยเป็น ดีกรี
4.6

ขนำดบรรจุ (ลิตร)

ขนำดภำชนะบรรจุสุรำ

4.7

จำนวนภำชนะ (ถัง/ จำนวนภำชนะที่บรรจุ
ขวด/กระป๋อง)

200

4.8

ปริมำณน้ำสุรำ
(ลิตร)

ปริมำณน้ำสุรำทีส่ ่งออกหน่วยเป็นลิตร

-

4.9

รำคำขำยส่งช่วง
สุดท้ำย

รำคำที่ผู้ได้รบั อนุญำตทำสุรำ ตำมำตรำ
๕ ผู้นำเข้ำสุรำเข้ำมำในรำชอำณำจักร

64

ตำมมำตรำ ๖ ผู้ได้รับใบอนุญำตขำยสุรำ
ประเภทที่ ๑ หรือผู้ได้รบั ใบอนุญำตขำย
สุรำ ประเภทที่ ๒ ตำมมำตรำ ๑๙ แห่ง
พระรำชบัญญัตสิ ุรำ พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้ขำย
สุรำให้แก่ผู้ขำยปลีก โดยรวมค่ำขนส่ง
หรือค่ำบริกำรอย่ำงอื่น ทั้งนี้ ต้องเป็น

0.625

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

รำคำตำมปกติในทำงธุรกิจโดยสุจริตและ
เปิดเผย โดยไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
4.10

ภำษีสุรำต่อภำชนะ

ภำษีสุรำตำมมูลค่ำ (บำท/ภำชนะ)
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ภำษีตำมมูลค่ำ
(บำท/ภำชนะ)
4.11

ภำษีสุรำต่อภำชนะ
ภำษีตำมปริมำณ

ภำษีสุรำตำมปริมำณ (บำท/ภำชนะ)

(บำท/ภำชนะ)
4.12

ภำษีสุรำที่ขอยกเว้น ภำษีสุรำตำมมูลค่ำที่ขอยกเว้น (บำท)

6.75

ตำมมูลค่ำ (บำท)
4.13

ภำษีสุรำที่ขอยกเว้น ภำษีสุรำตำมมูลค่ำที่ขอยกเว้น (สต.)
ตำมมูลค่ำ (สต.)

4.14

ภำษีสุรำที่ขอยกเว้น ภำษีสุรำตำมปริมำณที่ขอยกเว้น (บำท)
ตำมปริมำณ (บำท)

4.15

ภำษีสุรำที่ขอยกเว้น ภำษีสุรำตำมปริมำณที่ขอยกเว้น (สต.)
ตำมปริมำณ(สต.)

5.1

ภำษีสุรำตำมมูลค่ำ

ภำษีสุรำตำมมูลค่ำ (บำท)

(บำท)
5.2

ภำษีสุรำตำมมูลค่ำ

ภำษีสุรำตำมมูลค่ำ (สต.)

(สต.)
5.3

ภำษีสุรำตำม

ภำษีสุรำตำมปริมำณ (บำท.)

ปริมำณ (บำท.)
5.4

ภำษีสุรำตำม

ภำษีสุรำตำมปริมำณ (สต.)

ปริมำณ (สต.)
5.5

รวมภำษีสุรำ (บำท) รวมภำษีสุรำ (บำท)

5.6

รวมภำษีสุรำ (สต.)

รวมภำษีสุรำ (สต.)

0

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

6.1

ได้ตกลงขำยสุรำตำม ผู้รบั ซื้อสุรำที่สง่ ออกไปนอก
รำยกำรข้ำงต้นให้แก่ รำชอำณำจักร

6.2

ที่อยู่

ที่อยู่ผรู้ ับซื้อสุรำ

6.3

สุรำที่ได้รับกำร

ประเทศทีผ่ ลิตสินค้ำที่ต้องกำรนำเข้ำ

ตัวอย่ำงข้อมูล

ยกเว้นภำษีสุรำนี้ จะ
ส่งออกไปยัง
ประเทศ
6.4

ทำงด่ำนศุลกำกร/

ชื่อด่ำนศุลกำกร ที่ผู้นำเข้ำทำกำรนำ

สำนักงำนศุลกำกร

สินค้ำเข้ำ

6.5

จังหวัด

ชื่อจังหวัดที่ด่ำนศุลกำกรนั้นตั้งอยู่

6.6

โดยทำง

ด่ำนศุลกำกรที่ใช้ขนส่งสินค้ำ

-

6.7

ตำมเส้นทำง

เส้นทำงที่ใช้ขนส่งสินค้ำ

-

6.8

ภำยในวันที่

วันที่กำหนดสำหรับกำรขนส่งสินค้ำ

-

6.9

เดือน

เดือนที่กำหนดสำหรับขนส่งสินค้ำ

-

6.10

พ.ศ.

ปี พ.ศ. ที่กำหนดในกำรขนส่งสินค้ำ

-

6.11

ได้แนบหลักฐำนรวม จำนวนหลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรยืน
... ฉบับ
เอกสำร

-

6.12

ใบอนุญำตควบคุม
กำรส่งสุรำออกไป

มีใบอนุญำตกำรควบคุมกำรส่งออกไป
นอกรำชอำณำจักร

นอกรำชอำณำจักร
มี
6.13

ใบอนุญำตควบคุม
กำรส่งสุรำออกไป
นอกรำชอำณำจักร
ไม่มี

ไม่มีใบอนุญำตกำรควบคุมกำรส่งออกไป
นอกรำชอำณำจักร

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล
6.14

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

ลงชื่อ .. ผู้ขอยกเว้น ลงชื่อผู้ขอยกเว้นภำษีสุรำ
ภำษีสุรำ

7. ข. กำร
พิจำรณำของ
เจ้ำหน้ำที่

7.1

ควำมเห็นเจ้ำ

บันทึกควำมเห็นเจ้ำพนักงำนหลังจำก

พนักงำนสรรพสำมิต ออกตรวจปฏิบัติกำร
7.2

(ลงชื่อ)...(...)

ลงชื่อเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ที่ได้
ทำกำรพิจำรณำ

9. ค. คำสั่ง
อธิบดี

เห็นควรอนุญำต

7.3

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำน

7.4

วัน/เดือน/ปี

วันที่ที่เจ้ำหน้ำที่แสดงควำมเห็น

8.1

ควำมเห็น
สรรพสำมิตพื้นที่

บันทึกควำมเห็นเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต
พื้นที่หลังจำกออกตรวจปฏิบัติกำร

8.2

(ลงชื่อ)...(...)

ลงชื่อเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ที่ได้
ทำกำรพิจำรณำ

8.3

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำน

8.4

วัน/เดือน/ปี

วันที่ที่เจ้ำหน้ำที่แสดงควำมเห็น

9.1

คำสั่งเพิม่ เติม

ผลกำรพิจำรณำของอธิบดีกรม
สรรพสำมิต

9.2

(ลงชื่อ)...(...)

ลงชื่ออธิบดีกรมสรรพสำมิต

9.3

วัน/เดือน/ปี

วันที่อธิบดีบันทึกควำมเห็น

10.1

สถำนที่เก็บสุรำซึง่
ตั้งอยู่ที่

ที่อยู่ของโรงงำนสุรำหรือสถำนทีเ่ ก็บสุรำ
ที่ขอยกเว้นภำษีสุรำและจะขนออกจำก
โรงงำนสุรำหรือสถำนที่เก็บสุรำ

10.2

(๑)

ชื่อเจ้ำพนักงำนคนที่ 1 ผู้ตรวจสุรำที่ขอ
ยกเว้นภำษี

10.3

(๒)

ชื่อเจ้ำพนักงำนคนที่ 2 ผู้ตรวจสุรำที่ขอ
ยกเว้นภำษี

10.4

(๓)

ชื่อเจ้ำพนักงำนคนที่ 3 ผู้ตรวจสุรำที่ขอ

-

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย
ยกเว้นภำษี

11. กำรตรวจ

10.5

(ลงชื่อ)...(...)

ลงชื่อผู้แต่งตั้งผู้ตรวจสุรำ

10.6

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำน

10.7

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปีที่แต่งตัง้

11.1

ซึ่งตั้งอยูท่ ี่

ที่อยู่ของโรงงำนสุรำหรือสถำนทีเ่ ก็บสุรำ

สุรำ

ที่ขอยกเว้นภำษีสุรำและจะขนออกจำก
โรงงำนสุรำหรือสถำนที่เก็บสุรำ
11.2

เมื่อวันที่

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสุรำที่ได้รับกำร
ยกเว้นภำษีสุรำ ที่เก็บในโรงงำนสุรำหรือ
สถำนที่เก็บสุรำ

11.3

เดือน

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสุรำที่ได้รับกำร
ยกเว้นภำษีสุรำ ที่เก็บในโรงงำนสุรำหรือ
สถำนที่เก็บสุรำ

11.4

พ.ศ.

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสุรำที่ได้รับกำร
ยกเว้นภำษีสุรำ ที่เก็บในโรงงำนสุรำหรือ
สถำนที่เก็บสุรำ

11.5
11.6

สุรำตำมรำยกำรใน

ผลกำรตรวจสุรำ ที่เก็บในโรงงำนสุรำหรือ

ข้อ ๒

สถำนที่เก็บสุรำ ถูกต้อง

ถูกต้อง

สุรำตำมรำยกำรใน
ข้อ ๒
ดังนี้

ผลกำรตรวจสุรำ ที่เก็บในโรงงำนสุรำหรือ

ไม่ถูกต้อง สถำนที่เก็บสุรำ ไม่ถูกต้อง พร้อม
รำยละเอียด

11.7

บันทึกเพิ่มเติม

บันทึกเพิ่มเติมจำกเจ้ำพนักงำนผู้
ตรวจสอบ

11.8

(ลงชื่อ)...(...)

ลงชื่อเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจสุรำ
คนที่ 1

11.9

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจ

ตัวอย่ำงข้อมูล

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย
สุรำคนที่ 1

11.10

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ทำกำรตรวจของเจ้ำ
พนักงำนสรรพสำมิตคนที่ 1

11.11

(ลงชื่อ)...(...)

ลงชื่อเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจสุรำ
คนที่ 2

11.12

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจ
สุรำคนที่ 2

11.13

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ทำกำรตรวจของเจ้ำ
พนักงำนสรรพสำมิตคนที่ 2

11.14

(ลงชื่อ)...(...)

ลงชื่อเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจสุรำ
คนที่ 3

11.15

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจ
สุรำคนที่ 3

11.16

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ทำกำรตรวจของเจ้ำ
พนักงำนสรรพสำมิตคนที่ 3

สถำนที่เก็บสุรำซึง่
ตั้งอยู่ที่

ที่อยู่ของโรงงำนสุรำหรือสถำนทีเ่ ก็บสุรำ
ที่ขอยกเว้นภำษีสุรำและจะขนออกจำก

12. กำรขนสุรำ 12.1

โรงงำนสุรำหรือสถำนที่เก็บสุรำ
12.2

เมื่อวันที่

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสุรำที่ได้รับกำร
ยกเว้นภำษีสุรำ ที่ขนออกจำกโรงงำนสุรำ
หรือสถำนที่เก็บสุรำ

12.3

เดือน

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสุรำที่ได้รับกำร
ยกเว้นภำษีสุรำ ที่ขนออกจำกโรงงำนสุรำ
หรือสถำนที่เก็บสุรำ

12.4

พ.ศ.

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสุรำที่ได้รับกำร
ยกเว้นภำษีสุรำ ที่ขนออกจำกโรงงำนสุรำ

ตัวอย่ำงข้อมูล

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย
หรือสถำนที่เก็บสุรำ

12.5

สุรำตำมรำยกำรใน
ข้อ ๒ ถูกต้อง

12.6

สุรำตำมรำยกำรใน ผลกำรตรวจสุรำที่ขนออกจำกโรงงำนสุรำ
ข้อ ๒ ไม่ถูกต้อง หรือสถำนที่เก็บสุรำไม่ถูกต้อง พร้อม

12.7

ผลกำรตรวจสุรำที่ขนออกจำกโรงงำนสุรำ
หรือสถำนที่เก็บสุรำถูกต้อง

ดังนี้

รำยละเอียด

บันทึกเพิ่มเติม

บันทึกเพิ่มเติมจำกเจ้ำพนักงำนผู้
ตรวจสอบ

12.8

(ลงชื่อ)...(...)

ลงชื่อเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจสุรำ
คนที่ 1

12.9

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจ
สุรำคนที่ 1

12.10

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ทำกำรตรวจของเจ้ำ
พนักงำนสรรพสำมิตคนที่ 1

12.11

(ลงชื่อ)...(...)

ลงชื่อเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจสุรำ
คนที่ 2

12.12

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจ
สุรำคนที่ 2

12.13

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ทำกำรตรวจของเจ้ำ
พนักงำนสรรพสำมิตคนที่ 2

12.14

(ลงชื่อ)...(...)

ลงชื่อเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจสุรำ
คนที่ 3

12.15

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจ
สุรำคนที่ 3

12.16

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ทำกำรตรวจของเจ้ำ
พนักงำนสรรพสำมิตคนที่ 3

ตัวอย่ำงข้อมูล

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ชื่อข้อมูล

ตำมแบบ
ข้อมูล
13. กำรขนสุรำ 13.1 ขนไปถึง
ไปยังปลำยทำง 13.2 ซึ่งตั้งอยูท่ ี่
13.3

เมื่อวันที่

ควำมหมำย
สถำนที่ปลำยทำงที่ขนสุรำไป
ที่อยู่ของสถำนที่ปลำยทำงที่ขนสุรำไป
วัน/เดือน/ปี ที่สรุ ำถูกขนไปถึงสถำนที่
ปลำยทำง

13.4

เดือน

วัน/เดือน/ปี ที่สรุ ำถูกขนไปถึงสถำนที่
ปลำยทำง

13.5

พ.ศ.

วัน/เดือน/ปี ที่สรุ ำถูกขนไปถึงสถำนที่
ปลำยทำง

13.6
13.7

สุรำตำมรำยกำรใน

ผลกำรตรวจสุรำ ที่พื้นทีป่ ลำยทำงตำม

ข้อ ๒

รำยกำรที่ 2 ถูกต้อง

ถูกต้อง

สุรำตำมรำยกำรใน
ข้อ ๒
ดังนี้

ผลกำรตรวจสุรำ ที่พื้นทีป่ ลำยทำงตำม

ไม่ถูกต้อง รำยกำรที่ 2 ไม่ถูกต้อง พร้อมรำยละเอียด

13.8

บันทึกเพิ่มเติม

บันทึกเพิ่มเติมจำกเจ้ำพนักงำนผู้
ตรวจสอบ

13.9

(ลงชื่อ)...(...)

ลงชื่อเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจสุรำ
คนที่ 1

13.10

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจ
สุรำคนที่ 1

13.11

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ทำกำรตรวจของเจ้ำ
พนักงำนสรรพสำมิตคนที่ 1

13.12

(ลงชื่อ)...(...)

ลงชื่อเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจสุรำ
คนที่ 2

13.13

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจ
สุรำคนที่ 2

13.14

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ทำกำรตรวจของเจ้ำ

ตัวอย่ำงข้อมูล

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย
พนักงำนสรรพสำมิตคนที่ 2

13.15

(ลงชื่อ)...(...)

ลงชื่อเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจสุรำ
คนที่ 3

13.16

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจ
สุรำคนที่ 3

13.17

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ทำกำรตรวจของเจ้ำ
พนักงำนสรรพสำมิตคนที่ 3

14. จ. หนังสือ
แจ้งกำรส่งสุรำ

14.1

ใบขนสินค้ำขำออก
เลขที่

เลขที่ใบขนสินค้ำออกไปไปนอก
รำชอำณำจักร

ออกไปนอก
รำชอำณำจักร

14.2

วันที่

วัน/เดือน/ปี ที่ขนสินค้ำออกไปนอก
รำชอำณำจักร

14.3

เดือน

วัน/เดือน/ปี ที่ขนสินค้ำออกไปนอก
รำชอำณำจักร

14.4

พ.ศ.

วัน/เดือน/ปี ที่ขนสินค้ำออกไปนอก
รำชอำณำจักร

14.5

(ลงชื่อ) ... ผู้ขอ
ยกเว้นภำษีสุรำ

ลงชื่อผู้ขอยกเว้นภำษีสุรำ

14.6

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปีที่แจ้งกำรส่งสุรำออกไปนอก
รำชอำณำจักร

15. ฉ. กำร
ตรวจของเจ้ำ
พนักงำน
สรรพสำมิต
พื้นที่ต้นทำง

15.1

กำรตรวจของเจ้ำ

กำรตรวจของเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต

พนักงำนสรรพสำมิต พื้นที่ต้นทำง ถูกต้อง
พื้นที่ต้นทำง ถูกต้อง
15.2

กำรตรวจของเจ้ำ
กำรตรวจของเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต
พนักงำนสรรพสำมิต พื้นที่ต้นทำง ไม่ถกู ต้อง พร้อม
พื้นที่ต้นทำง ไม่
รำยละเอียด
ถูกต้อง ดังนี้

ตัวอย่ำงข้อมูล

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล
15.3

ชื่อข้อมูล
บันทึกเพิ่มเติม

ควำมหมำย
บันทึกเพิ่มเติมจำกเจ้ำพนักงำนผู้
ตรวจสอบ

15.4

(ลงชื่อ)

ลงชื่อเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ต้น
ทำง

15.5

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ต้น
ทำง

15.6

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ทำกำรตรวจของเเจ้ำ
พนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ต้นทำง

ตัวอย่ำงข้อมูล

