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

ชื่อข้อมูล
เลขที่รับ

วันที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ

สำหรับผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/เจ้าของ
คลังสินค้าทัณฑ์บน

เรียน สรรพสามิต
พื้นที่/พื้นที่สาขา
ชื่อ

 บุคคลธรรมดา

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่ง
เริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของ
ทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทำการรับ
แบบฟอร์ม และมีชื่อพร้อมทั้งตำแหน่ง
ในวงเล็บชัดเจน
ชื่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรง
อุตสาหกรรม/คลังสินค้าทัณฑ์บนตั้งอยู่
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ชื่อเจ้าของ
คลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บน
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขต
ปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี
กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ยื่นแบบ

ตัวอย่างข้อมูล
2234

12 ธ.ค. 2562
นายธงชัย ใจดี

สรรพสามิตพื้นที่
สมุทรปราการ
นายสมชาย สุขดี

บุคคลธรรมดา
 นิติบุคคล
 กิจการร่วมทุน/
กิจการร่วมค้า
 คณะบุคคล
 หน่วยงาน
ราชการ/อื่นๆ
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
ใบอนุญาตตั้ง
คลังสินค้าทัณฑ์บน
เลขที่
ใบอนุญาตคลังสินค้า
ทัณฑ์บนตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากร เขต

กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีกิจการร่วมทุนหรือกิจการร่วมค้า
เป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีคณะบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีหน่วยงานราชการหรืออื่นๆ
นอกเหนือจากกรณีข้างต้นเป็นผู้ยื่น
แบบ
เลขที่ทะเบียนสรรพสามิต

1122334455

เลขที่ใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน

121314151617189

เลขที่ใบอนุญาตคลังสินค้าทัณฑ์บน
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขต
ปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี

2256

หมวดข้อมูลตามแบบ

ข้อมูลโรงอุตสาหกรรม/
คลังสินค้าทัณฑ์บน

ชื่อข้อมูล
ความหมาย
ตัวอย่างข้อมูล
ปลอดอากร หรือเขต
ประกอบการเสรี เลขที่
เลขรหัสประจำบ้าน
เลขรหัสประจำบ้านของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ หมายเลขรหัสประจำบ้าน 11
หลักในทะเบียน
บ้านที่ออกให้โดย
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
บ้านเลขที่ของสำนักงานใหญ่ของที่อยู่ผู้ 111
เลขที่
ยื่นแบบ
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ห้องเลขที่
ห้องเลขที่ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชั้นที่
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
หมู่ที่
หมู่ที่ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
2
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ถนน
ชื่อถนนของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
สุขาภิบาล2
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ ห้วยใหญ่
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ บางละมุง
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
20150
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นแบบ 038-239400
Email
อีเมลที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นแบบ
ชื่อ
ชื่อโรงอุตสาหกรรม/คลังสินค้าทัณฑ์ บริษัท มอเตอร์ไทย จำกัด
บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือ
เขตประกอบการเสรี
เลขรหัสประจำบ้าน
เลขรหัสประจำบ้านของสถาน
หมายเลขรหัสประจำบ้าน 11
ประกอบการ
หลักในทะเบียน
บ้านที่ออกให้โดย
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
สถานที่ตั้งเลขที่
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านของสถาน
111
ประกอบการ
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ

หมวดข้อมูลตามแบบ

มีความประสงค์

ชื่อข้อมูล
ห้องเลขที่

ความหมาย
ห้องเลขที่ของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
ขั้นที่
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
หมู่ที่
หมู่ที่ของที่อยู่ของสถานประกอบการ
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
ถนน
ชื่อถนนของที่อยู่ของสถานบริการ
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ของสถาน
ประกอบการ
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของสถาน
ประกอบการ
Email
อีเมลที่ติดต่อได้ของสถานประกอบการ
 ขอนำสินค้าออก ประสงค์นำสินค้าออกจากโรง
จากโรงอุตสาหกรรมไป อุตสาหกรรม
เก็บไว้ใน
 คลังสินค้าทัณฑ์ ระบุชื่อและเลขที่ใบอนุญาตของ
บนชื่อ... ใบอนุญาตตั้ง คลังสินค้าทัณฑ์บนที่ประสงค์นำ
คลังสินค้าทัณฑ์บน
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บ
เลขที่
ไว้
 สถานที่อื่นใด
ประสงค์นำสินค้าออกจากโรง
(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
อุตสาหกรรมไปยังสถานที่อื่น
 คลังสินค้าทัณฑ์ กรณีประสงค์นำสินค้าออกจากโรง
บนตามกฎหมายว่า
อุตสาหกรรมไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บน
ด้วยศุลกากร
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
 เขตปลอดอากร
กรณีประสงค์นำสินค้าออกจากโรง
อุตสาหกรรมไปยังเขตปลอดอากร

ตัวอย่างข้อมูล
2
สุขาภิบาล2
ห้วยใหญ่
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-239400
ขอนำสินค้าออกจากโรง
อุตสาหกรรมไปเก็บไว้ใน
คลังสินค้าทัณฑ์บน
ชื่อ ไทยเจริญ จำกัด
121314151617189
-

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
 เขตประกอบการ
เสรี
ชื่อ... เลขที่...

ความหมาย
กรณีประสงค์นำสินค้าออกจากโรง
อุตสาหกรรมไปยังเขตประกอบการเสรี
ระบุชื่อสถานที่ และเลขที่ของสถานที่ที่
ประสงค์นำสินค้าไปเก็บไว้
 ขอนำสินค้าออก ประสงค์นำสินค้าออกจากคลังสินค้า
จากคลังสินค้าทัณฑ์บน ทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใด
หรือสถานที่อื่นใด
(คลังสินค้าทัณฑ์บน
ตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร เขตปลอด
อากร หรือเขต
ประกอบการเสรี)
 นำกลับโรง
ระบุชื่อและเลขที่ทะเบียนสรรพสามิต
อุตสาหกรรมชื่อ...
ของโรงอุตสาหกรรม กรณีประสงค์นำ
ทะเบียนสรรพสามิต สินค้าออกจากคลังสินค้ากลับไปยังโรง
เลขที่
อุตสาหกรรมดังกล่าว
 นำไปไว้ ณ
กรณีประสงค์นำสินค้าไปไว้ ณ
คลังสินค้าทัณฑ์บน
คลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใด
หรือสถานที่อื่นใด
(คลังสินค้าทัณฑ์บน
ตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร เขตปลอด
อากร หรือเขต
ประกอบการเสรี) อีก
แห่งหนึ่ง
 คลังสินค้าทัณฑ์ ระบุชื่อและเลขที่ใบอนุญาตของ
บนชื่อ... ใบอนุญาตตั้ง คลังสินค้าทัณฑ์บนที่ประสงค์นำสินค้า
คลังสินค้าทัณฑ์บน
ไปเก็บไว้
เลขที่
 สถานที่อื่นใด
กรณีประสงค์นำไปเก็บไว้สถานที่อื่น
(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 คลังสินค้าทัณฑ์ กรณีประสงค์นำสินค้าออกจาก
บนตามกฎหมายว่า
คลังสินค้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บนตาม
ด้วยศุลกากร
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร

ตัวอย่างข้อมูล

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
 เขตปลอดอากร

ความหมาย
กรณีประสงค์นำสินค้าออกจาก
คลังสินค้าไปยังเขตปลอดอากร
 เขตประกอบการ กรณีประสงค์นำสินค้าออกจาก
เสรี
คลังสินค้าไปยังเขตประกอบการเสรี
 ชื่อ... เลขที่...
ระบุชื่อสถานที่ และเลขที่ของสถานที่
ประสงค์นำสินค้าไปไว้
 ขอนำสินค้าไปเก็บ กรณีเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนเลิก
ใน (กรณีเจ้าของ
กิจการ
คลังสินค้าทัณฑ์บนเลิก
กิจการ)
 โรงอุตสาหกรรม ระบุชื่อและเลขที่ทะเบียนสรรพสามิต
ชื่อ... ทะเบียน
ของโรงอุตสาหกรรมที่ประสงค์นำ
สรรพสามิต เลขที่
สินค้าไปเก็บไว้ กรณีเจ้าของคลังสินค้า
ทัณฑ์บนเลิกกิจการ
 คลังสินค้าทัณฑ์ ระบุชื่อและเลขที่ใบอนุญาตของ
บนชื่อ... ใบอนุญาตตั้ง คลังสินค้าทัณฑ์บนที่ประสงค์นำสินค้า
คลังสินค้าทัณฑ์บน
ไปเก็บไว้ กรณีเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์
เลขที่
บนเลิกกิจการ
 ขอนำสินค้าที่
กรณีประสงค์นำสินค้าที่ส่งออกนอก
ส่งออกนอก
ราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขต
ราชอาณาจักรหรือ
ปลอดอากรส่งกลับคืน
นำเข้าไปในเขตปลอด
อากรส่งกลับคืน
 โรงอุตสาหกรรม ระบุชื่อและเลขที่ทะเบียนสรรพสามิต
ชื่อ... ทะเบียน
ของโรงอุตสาหกรรมที่ประสงค์ส่ง
สรรพสามิต เลขที่
สินค้ากลับคืน
 คลังสินค้าทัณฑ์ ระบุชื่อและเลขที่ใบอนุญาตของ
บนชื่อ... ใบอนุญาตตั้ง คลังสินค้าทัณฑ์บนที่ประสงค์ส่งสินค้า
คลังสินค้าทัณฑ์บน
กลับคืน
เลขที่
 สถานที่อื่นใด
กรณีประสงค์ส่งคืนที่สถานที่อื่น
(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

ตัวอย่างข้อมูล

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
 คลังสินค้าทัณฑ์
บนตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากร
 เขตปลอดอากร
 เขตประกอบการ
เสรี
ชื่อ... เลขที่...
เลขรหัสประจำบ้าน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

ความหมาย
กรณีประสงค์ส่งคืนที่คลังสินค้าทัณฑ์
บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
กรณีประสงค์ส่งคืนที่เขตปลอดอากร
กรณีประสงค์ส่งคืนที่เขตประกอบการ
เสรี
ระบุชื่อสถานที่ และเลขที่ของสถานที่ที่
ประสงค์ส่งคืน
เลขรหัสประจำบ้านของสถาน
ประกอบการที่ย้ายไป
บ้านเลขที่ของสำนักงานใหญ่ของสถาน
ประกอบการที่ย้ายไป
ชื่ออาคารของสถานประกอบการที่ย้าย
ไป
ห้องเลขที่ของสถานประกอบการที่ย้าย
ไป
ชั้นที่ของอาคารของสถานประกอบการ
ที่ย้ายไป
หมู่ที่ของสถานประกอบการที่ย้ายไป
ชื่อตรอกหรือซอยของสถาน
ประกอบการที่ย้ายไป
ชื่อถนนของสถานประกอบการที่ย้าย
ไป
ชื่อตำบลหรือแขวงของสถาน
ประกอบการที่ย้ายไป
ชื่ออำเภอหรือเขตของสถาน
ประกอบการที่ย้ายไป
ชื่อจังหวัดของสถานประกอบการที่ย้าย
ไป
รหัสไปรษณีย์ของสถานประกอบการที่
ย้ายไป
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของสถาน
ประกอบการที่ย้ายไป

ตัวอย่างข้อมูล

หมวดข้อมูลตามแบบ

สำหรับเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต

ชื่อข้อมูล

ความหมาย
ตัวอย่างข้อมูล
Email
อีเมลที่ติดต่อได้ของสถานประกอบการ
ที่ย้ายไป
โดยพาหนะ
ระบุพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้า
รถบรรทุก
ตามเส้นทาง (1) (2)
ระบุเส้นทาง
มอเตอร์เวย์ ชลบุรี-วงแหวน
(3)
ลำลูกกา
ตั้งแต่วันที่
วัน/เดือน/ปี ที่ขนส่ง
15 ธันวาคม 2562
ถึงวันที่
วัน/เดือน/ปี ที่ขนส่งเสร็จสิ้น
16 ธันวาคม 2562
ลำดับ
ลำดับรายการสินค้าที่ขออนุญาตขน
1
ย้าย
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษี
รถจักรยานยนต์แบบผสม
พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า
มีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน
50 กรัม/ กิโลเมตร
ตราหรือเครื่องหมาย ตราหรือเครื่องหมายของสินค้าที่ขน
มอเตอร์คาร์
ย้าย
เลขหมายสินค้า
เลขหมายสินค้าของสินค้าที่ขนย้าย
134
ขนาดหรือแบบ
ขนาดหรือแบบของสินค้าที่ขนย้าย
XYZ-C
ปริมาณสุทธิต่อหน่วย ปริมาณสุทธิต่อหน่วยของสินค้าที่ขน 150 cc
ย้าย
จำนวน (หน่วย)
จำนวนหน่วยของสินค้าที่ขนย้าย
10 คัน
หมายเหตุ
สำหรับบันทึกเหตุการณ์เพื่อเตือน
ความจำ
รวมทั้งสิ้น
จำนวนหน่วยสินค้ารวมทั้งสิ้น
10
 เห็นควรอนุญาต เจ้าพนักงานสรรพสามิตเห็นควร
ให้ขนสินค้าได้ ตั้งแต่ อนุญาต พร้อมระบุวัน/เดือน/ปี ที่
เห็นควรอนุญาต ให้ขนสินค้า
วันที่... ถึงวันที่...
อนุญาตให้เริ่มและสิ้นสุดการขนย้าย ได้
15 ธ.ค. 2562 ถึง 16 ธ.ค.
2562
 นำสินค้าออกจาก เจ้าพนักงานสรรพสามิตเห็นควร
โรงอุตสาหกรรมไปเก็บ อนุญาตให้นำสินค้าออกจากโรง
นำสินค้าออกจากโรง
ไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์ อุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในคลังสินค้า
อุตสาหกรรมไปเก็บไว้ใน
บน คลังสินค้าทัณฑ์บน ทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตาม
คลังสินค้าทัณฑ์บน
ตามกฎหมายว่าด้วย

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ศุลกากรเขตปลอด
อากร หรือเขต
ประกอบการเสรี
 นำสินค้าออกจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บน
คลังสินค้าทัณฑ์บน
ตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร เขตปลอด
อากร หรือเขต
ประกอบการเสรี
กลับคืนไปเก็บไว้ในโรง
อุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บน
คลังสินค้าทัณฑ์บน
ตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร เขตปลอด
อากร หรือเขต
ประกอบการเสรีแห่ง
หนึ่ง
 นำสินค้าไปเก็บไว้
ในโรงอุตสาหกรรม
หรือคลังสินค้าทัณฑ์
บน กรณีเจ้าของ
คลังสินค้าทัณฑ์บนเลิก
กิจการ
 นำสินค้าที่ส่งออก
นอกราชอาณาจักร
หรือนำเข้าไปในเขต
ปลอดอากรกลับคืนโรง
อุตสาหกรรม
คลังสินค้าทัณฑ์บน
คลังสินค้าทัณฑ์บน
ตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร เขตปลอด

ความหมาย
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรเขตปลอด
อากร หรือเขตประกอบการเสรี
เจ้าพนักงานสรรพสามิตเห็นควร
อนุญาตให้นำสินค้าออกจากคลังสินค้า
ทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอด
อากร หรือเขตประกอบการเสรี
กลับคืนไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรม
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้า
ทัณฑ์บน ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการ
เสรีแห่งหนึ่ง

เจ้าพนักงานสรรพสามิตเห็นควร
อนุญาตให้นำสินค้าไปเก็บไว้ในโรง
อุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน
กรณีเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนเลิก
กิจการ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตเห็นควร
อนุญาตให้สินค้าที่ส่งออกนอก
ราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขต
ปลอดอากรกลับคืนโรงอุตสาหกรรม
คลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บน
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการ
เสรีอื่น

ตัวอย่างข้อมูล

หมวดข้อมูลตามแบบ

คำสั่ง

ชื่อข้อมูล
ความหมาย
อากร หรือเขต
ประกอบการเสรีอื่น
 เห็นควรไม่อนุญาต เจ้าพนักงานสรรพสามิตเห็นควรไม่
เนื่องจาก
อนุญาต พร้อมระบุเหตุผล
ลงชื่อ... (...)
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต พร้อม
ชื่อ-ชื่อสกุล และตำแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต
พิจารณา
 อนุญาต
สรรพสามิตพื้นที่เห็นควรอนุญาต
 ไม่อนุญาต
สรรพสามิตพื้นที่เห็นควรไม่อนุญาต
เนื่องจาก
พร้อมระบุเหตุผล
ลงชื่อ... (...)
ลงชื่อสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมชื่อ-ชื่อ
สกุลในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ที่สรรพสามิตพื้นที่
พิจารณา

ตัวอย่างข้อมูล

ธงชัย ใจดี
(นายธงชัย ใจดี)
12 ธ.ค. 2562

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

