คำอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 03-01/2 แบบใบกำกับขนส่งสินค้าตามมาตรา 26 (1) (2) มาตรา 50 วรรคสอง (1)
และมาตรา 103 วรรคสอง
หมวดข้อมูลตามแบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อข้อมูล
เลขที่รับ

วันที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ

สำหรับผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/เจ้าของ
คลังสินค้าทัณฑ์บน

 ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
 เจ้าของ
คลังสินค้า
ชื่อ
 บุคคล
ธรรมดา
 นิติบุคคล
 กิจการร่วม
ทุน/กิจการร่วม
ค้า
 คณะบุคคล
 หน่วยงาน
ราชการ/อื่นๆ

ความหมาย
ตัวอย่างข้อมูล
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
2234
หน่วยงานตามลำดับการรับหนังสือ
ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค.
ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม
12 ธ.ค. 2562
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทำการรับ นายธงชัย ใจดี
แบบฟอร์ม และมีชื่อพร้อมทั้ง
ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ชื่อ
เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน
กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ยื่นแบบ

นาย สมชาย สุขดี

บุคคลธรรมดา
กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีกิจการร่วมทุนหรือกิจการร่วม
ค้าเป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีคณะบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีหน่วยงานราชการหรืออื่นๆ
นอกเหนือจากกรณีข้างต้นเป็นผู้ยื่น
แบบ
เลขที่ทะเบียนสรรพสามิต

ทะเบียน
สรรพสามิตเลขที่
ใบอนุญาตตั้ง
เลขที่ใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์
คลังสินค้าทัณฑ์ บน
บนเลขที่

1122334455
121314151617189

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
เลขรหัสประจำ
บ้าน

ความหมาย
เลขรหัสประจำบ้านของที่อยู่ผู้ยื่น
แบบ

ที่ตั้งสำนักงาน
ใหญ่เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง

บ้านเลขที่ของสำนักงานใหญ่ของที่
อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่ออาคารของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ห้องเลขที่ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
หมู่ที่ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่อตรอกหรือซอยที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่อถนนของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้ยื่น
แบบ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ยื่น
แบบ
อีเมลที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นแบบ
ชื่อโรงอุตสาหกรรม/คลังสินค้าทัณฑ์
บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร
หรือเขตประกอบการเสรี
เลขรหัสประจำบ้านของสถาน
ประกอบการ

อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

ข้อมูลโรงอุตสาหกรรม/
คลังสินค้าทัณฑ์บน

Email
ชื่อ

เลขรหัสประจำ
บ้าน

สถานที่ตั้งเลขที่
ชื่ออาคาร

ตัวอย่างข้อมูล
หมายเลขรหัสประจำบ้าน 11
หลักในทะเบียน
บ้านที่ออกให้โดย
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
111
2
สุขาภิบาล2
ห้วยใหญ่
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-239400
บริษัท ไทยน้ำมัน จำกัด

หมายเลขรหัสประจำบ้าน 11
หลักในทะเบียน
บ้านที่ออกให้โดย
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านของสถาน 111
ประกอบการ
ชื่ออาคารของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ห้องเลขที่
ขั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
Email

รายละเอียดประกอบใบกำกับ ลำดับที่
การขนสินค้า
ประเภททีส่ ินค้า
ตราหรือ
เครื่องหมาย
การค้า
เลขหมายสินค้า
ขนาดหรือแบบ
ปริมาณสุทธิต่อ
หน่วย
จำนวน (หน่วย)
หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น

ความหมาย
ห้องเลขที่ของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
หมู่ที่ของที่อยู่ของสถานประกอบการ
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
ชื่อถนนของที่อยู่ของสถานบริการ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ของ
สถานประกอบการ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของสถาน
ประกอบการ
อีเมลที่ติดต่อได้ของสถาน
ประกอบการ
ลำดับรายการ
ประเภทของสินค้า
ชื่อตราหรือเครื่องหมายการค้าของ
สินค้า

ตัวอย่างข้อมูล
2
สุขาภิบาล2
ห้วยใหญ่
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-239400
1
01.05(1)
เซตโต้ ออย

ขนาดของสินค้าหรือแบบของสินค้า
ปริมาณสุทธิต่อหน่วยของสินค้า

1,000
1,000

จำนวนหน่วยของสินค้า
สำหรับบันทึกเหตุการณ์เพื่อเตือน
ความจำ
จำนวนรวมทั้งสิ้นของสินค้า

ลิตร

1,000

หมวดข้อมูลตามแบบ
ข้อมูลปลายทาง

ชื่อข้อมูล
 ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
 เจ้าของ
คลังสินค้า
ชื่อ

 บุคคล
ธรรมดา
 นิติบุคคล
 กิจการร่วม
ทุน/กิจการร่วม
ค้า
 คณะบุคคล
 หน่วยงาน
ราชการ/อื่นๆ
ทะเบียน
สรรพสามิตเลขที่
ใบอนุญาตตั้ง
คลังสินค้าทัณฑ์
บนเลขที่
เลขรหัสประจำ
บ้าน

สถานที่ตั้งเลขที่
ชื่ออาคาร

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ชื่อ
เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน
คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือ
เขตประกอบการเสรี
กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ยื่นแบบ

นาง แก้วตา ดวงใจ

บุคคลธรรมดา
กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีกิจการร่วมทุนหรือกิจการร่วม
ค้าเป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีคณะบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีหน่วยงานราชการหรืออื่นๆ
นอกเหนือจากกรณีข้างต้นเป็นผู้ยื่น
แบบ
เลขที่ทะเบียนสรรพสามิต

2889773001

เลขที่ใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์
บน
เลขรหัสประจำบ้านของสถาน
ประกอบการ

หมายเลขรหัสประจำบ้าน 11
หลักในทะเบียน
บ้านที่ออกให้โดย
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านของสถาน 22
ประกอบการ
ชื่ออาคารของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ห้องเลขที่
ขั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
Email

ข้อมูลโรงอุตสาหกรรม/
คลังสินค้าทัณฑ์บน
ข้อมูลโรงอุตสาหกรรม/
คลังสินค้าทัณฑ์บน

ชื่อ

เลขรหัสประจำ
บ้าน

สถานที่ตั้งเลขที่
ชื่ออาคาร

ความหมาย
ห้องเลขที่ของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
หมู่ที่ของที่อยู่ของสถานประกอบการ
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
ชื่อถนนของที่อยู่ของสถานบริการ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ของ
สถานประกอบการ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของสถาน
ประกอบการ
อีเมลที่ติดต่อได้ของสถาน
ประกอบการ
ชื่อโรงอุตสาหกรรม/คลังสินค้าทัณฑ์
บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร
หรือเขตประกอบการเสรี
เลขรหัสประจำบ้านของสถาน
ประกอบการ

ตัวอย่างข้อมูล
2
คูคต
ลำลูกกา
ปทุมธานี
12130
098-2240000
บริษัท ออย แคร์ จำกัด

หมายเลขรหัสประจำบ้าน 11
หลักในทะเบียน
บ้านที่ออกให้โดย
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านของสถาน 22
ประกอบการ
ชื่ออาคารของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ห้องเลขที่
ขั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
Email

ผู้ดำเนินการขนส่ง

ชื่อ
บัตรประจำตัว
ประชาชน
โทรศัพท์
ออกจาก โรง
อุตสาหกรรม
 คลังสินค้า
ทัณฑ์บน
วันที่
เวลา
ถึง โรง
อุตสาหกรรม

ความหมาย
ห้องเลขที่ของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
หมู่ที่ของที่อยู่ของสถานประกอบการ
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
ชื่อถนนของที่อยู่ของสถานบริการ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ของ
สถานประกอบการ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของสถาน
ประกอบการ
อีเมลที่ติดต่อได้ของสถาน
ประกอบการ
ลงชื่อผู้ดำเนินการขนส่ง
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
13 หลักผู้ดำเนินการขนส่ง
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ผู้ดำเนินการ
ขนส่ง

ตัวอย่างข้อมูล
2
คูคต
ลำลูกกา
ปทุมธานี
12130
098-2240000
สำราญ ใจดี

0946444484

โรงอุตสาหกรรม

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการขนส่ง
เวลาดำเนินการขนส่ง

11 ธ.ค. 2562
10.00 น
โรงอุตสาหกรรม

หมวดข้อมูลตามแบบ

การตรวจสอบเจ้าหน้าที่
สรรพสามิต(ต้นทาง)

เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ตรวจสอบ(ปลายทาง)

ชื่อข้อมูล
ความหมาย
 คลังสินค้า
ทัณฑ์บน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการขนส่ง
เวลา
เวลาดำเนินการขนส่ง
เส้นทางการขนส่ง
ผ่าน
ลงชื่อ...(....)
ลงชือ่ ผู้ดำเนินการขนส่งพร้อมชื่อ-ชื่อ
สกุล และตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
เนื่องจาก
 ผนึกตรา
สรรพสามิตเสร็จ
เรียบร้อย จำนวน
..หมายเลข…
 วิธีอื่น(ระบุ)
ลงชื่อ... (...)
ลงชื่อสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมชื่อ-ชื่อ
สกุลในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ที่สรรพสามิตพื้นที่
พิจารณา
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
เนื่องจาก
ลำดับที่
ลำดับรายการ
ประเภททีส่ ินค้า ประเภทของสินค้า
ตราหรือ
ชื่อตราหรือเครื่องหมายการค้าของ
เครื่องหมาย
สินค้า
การค้า
เลขหมายสินค้า
ขนาดหรือแบบ ขนาดของสินค้าหรือแบบของสินค้า
จำนวนตามใบ
ขนส่ง
จำนวนตรวจวัด
ได้

ตัวอย่างข้อมูล

11 ธ.ค. 2562
18.00 น
ชลบุรี-วงแหวน ลำลูกกา
สำราญ ใจดี
(นาย สำราญ ใจดี)

มานะ ปีดรี
(นาย มานะ ปีดรี)
12 ธ.ค. 2562

1
01.05(1)
เซตโต้ ออย

1,000

1,000

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ความหมาย
จำนวนแตกต่าง%
หมายเหตุ
สำหรับบันทึกเหตุการณ์เพื่อเตือน
ความจำ
รวมทั้งสิ้น
จำนวนรวมทั้งสิ้นของสินค้า
ลงชื่อ... (...)
ลงชื่อสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมชื่อ-ชื่อ
สกุลในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ที่สรรพสามิตพื้นที่
พิจารณา

ตัวอย่างข้อมูล

1,000
มานะ ปีดรี
(นาย มานะ ปีดรี)
12 ธ.ค. 2562

