คำอธิ บำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 03-01 แบบคำขออนุญำตตำมมำตรำ 26 (1) (2) มำตรำ 50 วรรคสอง (1)
และมำตรำ 103 วรรคสอง
หมวดข้อมูล
ตามแบบ
สาหรับ
เจ้าหน้าที่

ชื่อข้อมูล
เลขทีร่ บั

วันทีร่ บั
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั

สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม/
เจ้าของ
คลังสินค้า
ทัณฑ์บน

เรียน สรรพสามิต
พืน้ ที/่ พืน้ ทีส่ าขา
ชื่อ



บุคคลธรรมดา

นิตบิ ุคคล
 กิจการร่วมทุน/
กิจการร่วมค้า
 คณะบุคคล
 หน่ วยงาน
ราชการ/อื่นๆ


ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับ
ของหน่วยงานตามลาดับการ
รับหนังสือ ซึง่ เริม่ ลาดับที่ 1
สาหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ทีไ่ ด้รบั
แบบฟอร์ม
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ทีไ่ ด้ทา
การรับแบบฟอร์ม และมีช่อื
พร้อมทัง้ ตาแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน
ชื่อสานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่
ทีโ่ รงอุตสาหกรรม/คลังสินค้า
ทัณฑ์บนตัง้ อยู่
ชื่อผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม/
ชื่อเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์
บน คลังสินค้าทัณฑ์บนตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขต
ปลอดอากร หรือเขต
ประกอบการเสรี
กรณีบุคคลธรรมดาเป็ นผูย้ ่นื
แบบ
กรณีนิตบิ ุคคลเป็ นผูย้ ่นื แบบ
กรณีกจิ การร่วมทุนหรือ
กิจการร่วมค้าเป็ นผูย้ ่นื แบบ
กรณีคณะบุคคลเป็ นผูย้ ่นื แบบ
กรณีหน่วยงานราชการหรือ
อื่นๆ นอกเหนือจากกรณี
ข้างต้นเป็ นผูย้ ่นื แบบ

ตัวอย่างข้อมูล
4234

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

บ.โคมระย้า จากัด



-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
ใบอนุญาตตัง้
คลังสินค้าทัณฑ์บน
เลขที่
ใบอนุญาตคลังสินค้า
ทัณฑ์บนตาม
กฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร เขตปลอด
อากร หรือเขต
ประกอบการเสรี
เลขที่
เลขรหัสประจาบ้าน
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชัน้ ที่
หมู่ท่ี
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

ความหมาย
เลขทีท่ ะเบียนสรรพสามิต

ตัวอย่างข้อมูล
0115554005429

เลขทีใ่ บอนุญาตตัง้ คลังสินค้า
ทัณฑ์บน

-

เลขทีใ่ บอนุญาตคลังสินค้า
ทัณฑ์บนตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร
หรือเขตประกอบการเสรี

เลขรหัสประจาบ้านของทีอ่ ยู่ผู้
ยื่นแบบ
บ้านเลขทีข่ องสานักงานใหญ่
ของทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื แบบ
ชื่ออาคารของทีอ่ ยู่ผูย้ ่นื แบบ
ห้องเลขทีข่ องทีอ่ ยู่ผูย้ ่นื แบบ
ชัน้ ทีข่ องอาคารของทีอ่ ยู่ผูย้ ่นื
แบบ
หมู่ทข่ี องทีอ่ ยู่ผูย้ ่นื แบบ
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่ผู้
ยื่นแบบ
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่ผู้ย่นื แบบ
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่ผู้
ยื่นแบบ
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่ผู้
ยื่นแบบ
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่ผู้ย่นื แบบ
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่ผู้ย่นื
แบบ

999
9
สุขาภิบาล 2
บางละมุง
ชลบุรี
20150

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
โทรศัพท์

ข้อมูลสถาน
ประกอบการ

Email
ชื่อ

เลขรหัสประจาบ้าน
สถานทีต่ งั ้ เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชัน้ ที่
หมู่ท่ี
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด

ความหมาย
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของ
ผูย้ ่นื แบบ
อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ของผูย้ ่นื แบบ
ชื่อโรงอุตสาหกรรม/
คลังสินค้าทัณฑ์บน
คลังสินค้าทัณฑ์บนตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขต
ปลอดอากร หรือเขต
ประกอบการเสรี
เลขรหัสประจาบ้านของสถาน
ประกอบการ
บ้านเลขทีใ่ นทะเบียนบ้าน
ของสถานประกอบการ
ชื่ออาคารของทีอ่ ยู่ของสถาน
ประกอบการ
ห้องเลขทีข่ องทีอ่ ยู่ของสถาน
ประกอบการ
ชัน้ ทีข่ องอาคารของทีอ่ ยู่ของ
สถานประกอบการ
หมู่ทข่ี องทีอ่ ยู่ของสถาน
ประกอบการ
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่
ของสถานประกอบการ
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่ของสถาน
บริการ
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่
ของสถานประกอบการ
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่
ของสถานประกอบการ
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่ของสถาน
ประกอบการ

ตัวอย่างข้อมูล
038-955000
บ.โคมระย้า จากัด

999
9
สุขาภิบาล 2
บางละมุง
ชลบุรี

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
รหัสไปรษณีย์

วัตถุประสงค์
ในการยื่น
แบบ

ความหมาย

รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่ของ
สถานประกอบการ
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของ
สถานประกอบการ
Email
อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ของสถาน
ประกอบการ
 ขอนาสินค้าออก
ประสงค์นาสินค้าออกจากโรง
จากโรงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
ไปเก็บไว้ใน
 คลังสินค้าทัณฑ์
ระบุช่อื และเลขทีใ่ บอนุญาต
บนชื่อ... ใบอนุญาต ของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่
ตัง้ คลังสินค้าทัณฑ์ ประสงค์นาสินค้าออกจากโรง
บน เลขที่
อุตสาหกรรมไปเก็บไว้
 สถานทีอ
่ ่นื ใด
ประสงค์นาสินค้าออกจากโรง
(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) อุตสาหกรรมไปยังสถานทีอ่ ่นื
หมายเหตุ สถานทีอ่ ่นื ใด
หมายถึง คลังสินค้าทัณฑ์บน
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
เขตปลอดการ หรือเลข
ประกอบการเสรี
 คลังสินค้าทัณฑ์
กรณีประสงค์นาสินค้าออก
บนตามกฎหมายว่า จากโรงอุตสาหกรรมไปยัง
ด้วยศุลกากร
คลังสินค้าทัณฑ์บนตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
 เขตปลอดอากร
กรณีประสงค์นาสินค้าออก
จากโรงอุตสาหกรรมไปยัง
เขตปลอดอากร
 เขตประกอบการ
กรณีประสงค์นาสินค้าออก
เสรี
จากโรงอุตสาหกรรมไปยัง
เขตประกอบการเสรี

ตัวอย่างข้อมูล
20150
038-955000
-

-

-

-

-

-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ชื่อ... เลขที.่ ..

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

ระบุช่อื สถานที่ และเลขทีข่ อง สถานทีท่ ป่ี ระสงค์นาสินค้าไป
เก็บไว้

 ขอนาสินค้าออก
ประสงค์นาสินค้าออกจาก
จากคลังสินค้าทัณฑ์ คลังสินค้าทัณฑ์บนหรือ
บนหรือสถานทีอ่ ่นื ใด สถานทีอ่ ่นื ใด
(คลังสินค้าทัณฑ์บน
ตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร เขตปลอด
อากร หรือเขต
ประกอบการเสรี)
 นากลับโรง
ระบุช่อื และเลขทีท่ ะเบียน
 บริษท
ั โคม
อุตสาหกรรมชื่อ...
สรรพสามิตของโรง
ไฟฟ้ าไทย จากัด
ทะเบียนสรรพสามิต อุตสาหกรรม กรณีประสงค์ ทะเบียน
เลขที่
นาสินค้าออกจากคลังสินค้า สรรพสามิตเลขที่
กลับไปยังโรงอุตสาหกรรม
0115554005429
ดังกล่าว
 นาไปไว้ ณ
กรณีประสงค์นาสินค้าไปไว้ คลังสินค้าทัณฑ์บน ณ คลังสินค้าทัณฑ์บนหรือ
หรือสถานทีอ่ ่นื ใด
สถานทีอ่ ่นื ใด
(คลังสินค้าทัณฑ์บน
ตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร เขตปลอด
อากร หรือเขต
ประกอบการเสรี) อีก
แห่งหนึ่ง
 คลังสินค้าทัณฑ์
ระบุช่อื และเลขทีใ่ บอนุญาต บนชื่อ... ใบอนุญาต ของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่
ตัง้ คลังสินค้าทัณฑ์ ประสงค์นาสินค้าไปเก็บไว้
บน เลขที่
 สถานทีอ
่ ่นื ใด
กรณีประสงค์นาไปเก็บไว้
(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) สถานทีอ่ ่นื

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
คลังสินค้าทัณฑ์
บนตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากร

ความหมาย

กรณีประสงค์นาสินค้าออก
จากคลังสินค้าไปยังคลังสินค้า
ทัณฑ์บนตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากร
 เขตปลอดอากร
กรณีประสงค์นาสินค้าออก
จากคลังสินค้าไปยังเขตปลอด
อากร
 เขตประกอบการ
กรณีประสงค์นาสินค้าออก
เสรี
จากคลังสินค้าไปยังเขต
ประกอบการเสรี
 ชื่อ... เลขที.่ ..
ระบุช่อื สถานที่ และเลขทีข่ อง
สถานทีป่ ระสงค์นาสินค้าไป
ไว้
 ขอนาสินค้าไป
กรณีเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์
เก็บใน (กรณีเจ้าของ บนเลิกกิจการ
คลังสินค้าทัณฑ์บน
เลิกกิจการ)
 โรงอุตสาหกรรม
ระบุช่อื และเลขทีท่ ะเบียน
ชื่อ... ทะเบียน
สรรพสามิตของโรง
สรรพสามิต เลขที่
อุตสาหกรรมทีป่ ระสงค์นา
สินค้าไปเก็บไว้ กรณีเจ้าของ
คลังสินค้าทัณฑ์บนเลิก
กิจการ
 คลังสินค้าทัณฑ์
ระบุช่อื และเลขทีใ่ บอนุญาต
บนชื่อ... ใบอนุญาต ของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่
ตัง้ คลังสินค้าทัณฑ์ ประสงค์นาสินค้าไปเก็บไว้
บน เลขที่
กรณีเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์
บนเลิกกิจการ


ตัวอย่างข้อมูล
-

-

-

-

-

-

-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ขอนาสินค้าที่
ส่งออกนอก
ราชอาณาจักรหรือ
นาเข้าไปในเขต
ปลอดอากรส่งกลับ
คืน
 โรงอุตสาหกรรม
ชื่อ... ทะเบียน
สรรพสามิต เลขที่


คลังสินค้าทัณฑ์
บนชื่อ... ใบอนุญาต
ตัง้ คลังสินค้าทัณฑ์
บน เลขที่
 สถานทีอ
่ ่นื ใด
(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 คลังสินค้าทัณฑ์
บนตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากร
 เขตปลอดอากร


เขตประกอบการ
เสรี
ชื่อ... เลขที.่ ..


เลขรหัสประจาบ้าน
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
เลขที่
ชื่ออาคาร

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

กรณีประสงค์นาสินค้าที่
ส่งออกนอกราชอาณาจักร
หรือนาเข้าไปในเขตปลอด
อากรส่งกลับคืน

-

ระบุช่อื และเลขทีท่ ะเบียน
สรรพสามิตของโรง
อุตสาหกรรมทีป่ ระสงค์สง่
สินค้ากลับคืน
ระบุช่อื และเลขทีใ่ บอนุญาต
ของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่
ประสงค์สง่ สินค้ากลับคืน

-

กรณีประสงค์สง่ คืนทีส่ ถานที่
อื่น
กรณีประสงค์สง่ คืนที่
คลังสินค้าทัณฑ์บนตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
กรณีประสงค์สง่ คืนทีเ่ ขต
ปลอดอากร
กรณีประสงค์สง่ คืนทีเ่ ขต
ประกอบการเสรี
ระบุช่อื สถานที่ และเลขทีข่ อง
สถานทีท่ ป่ี ระสงค์สง่ คืน
เลขรหัสประจาบ้านของ
สถานทีท่ ป่ี ระสงค์สง่ คืน
บ้านเลขทีข่ องสานักงานใหญ่
ของสถานทีท่ ป่ี ระสงค์สง่ คืน
ชื่ออาคารของสถานทีท่ ่ี
ประสงค์สง่ คืน

-

-

-

111/1
-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ห้องเลขที่

ความหมาย

ห้องเลขทีข่ องสถานทีท่ ่ี
ประสงค์สง่ คืน
ชัน้ ที่
ชัน้ ทีข่ องอาคารของสถานทีท่ ่ี
ประสงค์สง่ คืน
หมู่ท่ี
หมู่ทข่ี องสถานทีท่ ป่ี ระสงค์
ส่งคืน
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของสถานที่
ทีป่ ระสงค์สง่ คืน
ถนน
ชื่อถนนของสถานทีท่ ป่ี ระสงค์
ส่งคืน
ตาบล/แขวง
ชื่อตาบลหรือแขวงของ
สถานทีท่ ป่ี ระสงค์สง่ คืน
อาเภอ/เขต
ชื่ออาเภอหรือเขตของสถานที่
ทีป่ ระสงค์สง่ คืน
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของสถานทีท่ ่ี
ประสงค์สง่ คืน
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณียข์ องสถานทีท่ ่ี
ประสงค์สง่ คืน
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของ
สถานทีท่ ป่ี ระสงค์สง่ คืน
Email
อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ของสถานทีท่ ่ี
ประสงค์สง่ คืน
โดยพาหนะ
ระบุพาหนะทีใ่ ช้ขนส่งสินค้า
ตามเส้นทาง (1) (2) ระบุเส้นทาง
(3)
ตัง้ แต่วนั ที่
วัน/เดือน/ปี ทีข่ นส่ง
ถึงวันที่
วัน/เดือน/ปี ทีข่ นส่งเสร็จสิน้
ลาดับ
ลาดับรายการสินค้าทีข่ อ
อนุญาตขนย้าย
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้าตามพิกดั อัตรา
ภาษี

ตัวอย่างข้อมูล
เพชรเกษม
ท่าไทร
สองแคว
กรุงเทพฯ
10114
038-955000
รถบรรทุก 6 ล้อ
สุขมุ วิท
1 ก.ค. 2562
1 ก.ค. 2562
1
13.01 โคมระย้า

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

สาหรับเจ้า
พนักงาน
สรรพสามิต

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ตราหรือเครื่องหมาย ตราหรือเครื่องหมายของ
สินค้าทีข่ นย้าย
เลขหมายสินค้า
เลขหมายสินค้าของสินค้าที่
ขนย้าย
ขนาดหรือแบบ
ขนาดหรือแบบของสินค้าที่
ขนย้าย
ปริมาณสุทธิต่อ
ปริมาณสุทธิต่อหน่วยของ
หน่วย
สินค้าทีข่ นย้าย
จานวน (หน่วย)
จานวนหน่วยของสินค้าทีข่ น
ย้าย
หมายเหตุ
สาหรับบันทึกเหตุการณ์เพือ่
เตือนความจา
รวมทัง้ สิน้
จานวนหน่วยสินค้ารวมทัง้ สิน้
ลงชื่อ... (...)
ลงชื่อผูย้ ่นื คาขอ พร้อมชื่อ-ชื่อ
สกุลในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทีย่ ่นื แบบ
 เห็นควรอนุ ญาต
เจ้าพนักงานสรรพสามิตเห็น
ให้ขนสินค้าได้ ตัง้ แต่ ควรอนุญาต พร้อมระบุวนั /
วันที.่ .. ถึงวันที.่ ..
เดือน/ปี ทีอ่ นุญาตให้เริม่ และ
สิน้ สุดการขนย้าย
 นาสินค้าออกจาก เจ้าพนักงานสรรพสามิตเห็น
โรงอุตสาหกรรมไป ควรอนุญาตให้นาสินค้าออก
เก็บไว้ในคลังสินค้า จากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บ
ทัณฑ์บน คลังสินค้า ไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน
ทัณฑ์บนตาม
คลังสินค้าทัณฑ์บนตาม
กฎหมายว่าด้วย
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรเขต
ศุลกากรเขตปลอด ปลอดอากร หรือเขต
อากร หรือเขต
ประกอบการเสรี
ประกอบการเสรี

ตัวอย่างข้อมูล
ABC
100 ชิ้น
100 ชิ้น
ปี ใหม่ ยังยื
่ น
2 พ.ค. 2562
 1 ก.ค. 2562 –
1 ก.ค. 2562



หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
นาสินค้าออกจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บน
คลังสินค้าทัณฑ์บน
ตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร เขตปลอด
อากร หรือเขต
ประกอบการเสรี
กลับคืนไปเก็บไว้ใน
โรงอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บน
คลังสินค้าทัณฑ์บน
ตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร เขตปลอด
อากร หรือเขต
ประกอบการเสรีแห่ง
หนึ่ง
 นาสินค้าไปเก็บ
ไว้ในโรง
อุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บน
กรณีเจ้าของ
คลังสินค้าทัณฑ์บน
เลิกกิจการ


ความหมาย
เจ้าพนักงานสรรพสามิตเห็น ควรอนุญาตให้นาสินค้าออก
จากคลังสินค้าทัณฑ์บน
คลังสินค้าทัณฑ์บนตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขต
ปลอดอากร หรือเขต
ประกอบการเสรี กลับคืนไป
เก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรม
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน
คลังสินค้าทัณฑ์บน ตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขต
ปลอดอากร หรือเขต
ประกอบการเสรีแห่งหนึ่ง

เจ้าพนักงานสรรพสามิตเห็น ควรอนุญาตให้นาสินค้าไป
เก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรม
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน กรณี
เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน
เลิกกิจการ

ตัวอย่างข้อมูล

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
 นาสินค้าทีส
่ ง่ ออก

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

เจ้าพนักงานสรรพสามิตเห็น นอกราชอาณาจักร ควรอนุญาตให้สนิ ค้าทีส่ ง่ ออก
หรือนาเข้าไปในเขต นอกราชอาณาจักรหรือนาเข้า
ปลอดอากรกลับคืน ไปในเขตปลอดอากรกลับคืน
โรงอุตสาหกรรม
โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้า
คลังสินค้าทัณฑ์บน ทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บน
คลังสินค้าทัณฑ์บน ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ตามกฎหมายว่าด้วย เขตปลอดอากร หรือเขต
ศุลกากร เขตปลอด ประกอบการเสรีอ่นื
อากร หรือเขต
ประกอบการเสรีอ่นื
 เห็นควรไม่
เจ้าพนักงานสรรพสามิตเห็น อนุญาต เนื่องจาก
ควรไม่อนุญาต พร้อมระบุ
เหตุผล
ลงชื่อ... (...)
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ชมพู่ มะเหมีย่ ว
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล และ
(เจ้าหน้าทีต่ รวจ
ตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
สรรพสามิต 7)
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทีเ่ จ้าพนักงาน
2 พ.ค. 2562
สรรพสามิตพิจารณา

 อนุ ญาต
สรรพสามิตพืน้ ทีเ่ ห็นควร
อนุญาต
 ไม่อนุ ญาต
สรรพสามิตพืน้ ทีเ่ ห็นควรไม่ เนื่องจาก
อนุญาต พร้อมระบุเหตุผล
ลงชื่อ... (...)
ลงชื่อสรรพสามิตพืน้ ที่ พร้อม พิชยั ภัทร ธนากร
ชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน (สรรพสามิตจังหวัด
ชลบุร)ี
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทีส่ รรพสามิต
2 พ.ค. 2562
พืน้ ทีพ่ จิ ารณา

