คำอธิ บำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 05-12 คำขอและกำรอนุญำตทำลำยสิ นค้ำที่เสียหำยหรือเสื่อมคุณภำพจนใช้กำรไม่ได้
หมวดข้อมูล
ตามแบบ
สาหรับ
เจ้าหน้าที่

ชื่อข้อมูล
เลขทีร่ บั

วันทีร่ บั
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั

สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม/
ผูน้ าเข้า

เรียนอธิบดีกรม
สรรพสามิต/
สรรพสามิตพืน้ ที่
ชื่อ


บุคคลธรรมดา

นิตบิ ุคคล
 กิจการร่วมทุน/
กิจการร่วมค้า
 คณะบุคคล
 หน่ วยงาน
ราชการ/อื่นๆ


เลขทะเบียน
สรรพสามิตเลขที่

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลาดับการรับ
หนังสือ ซึง่ เริม่ ลาดับที่ 1
สาหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ทีไ่ ด้รบั แบบฟอร์ม
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ทีไ่ ด้ทา
การรับแบบฟอร์ม และมีช่อื
พร้อมทัง้ ตาแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน
ระบุช่อื พืน้ ทีข่ องสรรพสามิต
พืน้ ที่

4234

ชื่อผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม/
ผูน้ าเข้าทีย่ ่นื คาขอ
กรณีบุคคลธรรมดาเป็ นผูย้ ่นื คา
ขอ
กรณีนิตบิ ุคคลเป็ นผูย้ ่นื คาขอ
กรณีกจิ การร่วมทุน/กิจการร่วม
ค้าเป็ นผูย้ ่นื คาขอ
กรณีคณะบุคคลเป็ นผูย้ ่นื คาขอ
กรณีหน่วยงานราชการ หรือ
อื่นๆ นอกเหนือจากทีร่ ะบุ เป็ น
ผูย้ ่นื คาขอ
เลขทีท่ ะเบียนสรรพสามิต

บริษทั ไทยเจริญ
มารีน จากัด
-

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



-

0115554005429

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
เลขรหัสประจาบ้าน
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชัน้ ที่
หมู่ท่ี
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
E-mail
ข้าพเจ้ามีสนิ ค้าที่
เสียหาย หรือเสือ่ ม
คุณภาพจนใช้การ
ไม่ได้ ตัง้ แต่วนั ที.่ ...
ถึงวันที.่ ..

ความหมาย
เลขรหัสประจาบ้านในทะเบียน
บ้านของผูย้ ่นื คาขอ
บ้านเลขทีข่ องสานักงานใหญ่
ของทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื คาขอ
ชื่ออาคารของทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื คาขอ
ห้องเลขทีข่ องทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื คาขอ
ชัน้ ทีข่ องอาคารของทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื
คาขอ
หมู่ทข่ี องทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื คาขอ
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่ผูย้ ่นื
คาขอ
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่ผู้ย่นื คาขอ
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่ผู้
ยื่นคาขอ
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่ผู้
ยื่นคาขอ
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่ผูย้ ่นื คาขอ
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่ผูย้ ่นื คา
ขอ
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของผู้
ยื่นคาขอ
อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ของผูย้ ่นื คาขอ
ระบุวนั ทีเ่ ริม่ มีสนิ ค้าทีเ่ สียหาย
หรือเสือ่ มสภาพจนใช้การไม่ได้
จนถึงวันสุดท้ายทีม่ สี นิ ค้า
ดังกล่าว

ตัวอย่างข้อมูล
999
9
สุขาภิบาล 2
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-955000
1 ม.ค. 2562 ถึง
วันที่ 31 ม.ค.
2562

หมวดข้อมูล
ตามแบบ
วัตถุประสงค์
ในการยื่นคา
ขอ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ขอให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตไป
ตรวจสอบและ
ควบคุมการทาลาย
สินค้าทีเ่ สียหายหรือ
เสือ่ มคุณภาพจนใช้
การไม่ได้ต่อไป
 ได้จด
ั ส่งสินค้า
พร้อมกับคาขอนี้เพือ่
ขอให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตตรวจสอบ
และควบคุมการ
ทาลายสินค้าที่
เสียหายหรือเสือ่ ม
คุณภาพจนใช้การ
ไม่ได้ต่อไป
 ขอให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตไป
ตรวจสอบและ
ควบคุมการทาลาย
สินค้าทีเ่ สียหายหรือ
เสือ่ มคุณภาพจนใช้
การไม่ได้นอกเขต
พืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบ
ของสานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ทีท่ ่ี
โรงอุตสาหกรรม
ตัง้ อยู่ต่อไป

ประสงค์ให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตไปตรวจสอบและ
ควบคุมการทาลายสินค้าที่
เสียหายหรือเสือ่ มคุณภาพจน
ใช้การไม่ได้ต่อไป

-

ประสงค์ให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตตรวจสอบและ
ควบคุมการทาลายสินค้าที่
เสียหายหรือเสือ่ มคุณภาพจน
ใช้การไม่ได้ต่อไปจากสินค้าที่
จัดส่งมาพร้อมคาขอ





ตัวอย่างข้อมูล

ประสงค์ให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตไปตรวจสอบและ
ควบคุมการทาลายสินค้าที่
เสียหายหรือเสือ่ มคุณภาพจน
ใช้การไม่ได้นอกเขตพืน้ ที่
ความรับผิดชอบของสานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ทีท่ โ่ี รง
อุตสาหกรรมตัง้ อยู่ต่อไป

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ขอให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตไป
ตรวจสอบและให้สง่
สินค้าทีเ่ สียหายหรือ
เสือ่ มคุณภาพจนใช้
การไม่ได้ให้ผู้
ประกอบกิจการบาบัด
และกาจัดสิง่ ปฏิกูล
หรือวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้ว
ซึง่ ได้รบั อนุญาตจาก
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมนาไป
ทาลายต่อไป
ลงชื่อ... (...)


การพิจารณา
ของ
เจ้าหน้าที่

วันที่
ความเห็นเจ้าหน้าที่

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

ประสงค์ให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตไปตรวจสอบและให้
ส่งสินค้าทีเ่ สียหายหรือเสือ่ ม
คุณภาพจนใช้การไม่ได้ให้ผู้
ประกอบกิจการบาบัดและ
กาจัดสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุทไ่ี ม่ใช้
แล้ว ซึง่ ได้รบั อนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมนาไป
ทาลายต่อไป

ลงชื่อผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม/
ผูน้ าเข้า
วัน/เดือน/ปี ทย่ี ่นื คาขอ
ความเห็นของเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ... (...) ตาแหน่ง ลงชื่อเจ้าหน้าทีท่ พ่ี จิ ารณา
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บ
ชัดเจน พร้อมตาแหน่ง
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทพ่ี จิ ารณา
ความเห็นจากหัวหน้า ความเห็นของหัวหน้าฝ่ าย
ฝ่ าย
ลงชื่อ... (...) ตาแหน่ง ลงชื่อหัวหน้าฝ่ ายทีพ่ จิ ารณา
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บ
ชัดเจน พร้อมตาแหน่ง
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทพ่ี จิ ารณา

ปี ใหม่ ยังยื
่ น
2 พ.ค. 2562
เห็นควรอนุมตั ิ

ชัยยา สมทรง
(เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต)
2 พ.ค. 2562
เห็นควรอนุมตั ิ
ตรีรตั น์ พึงมี
(สรรพสามิต
จังหวัดชลบุร)ี
2 พ.ค. 2562

