คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบคำขออนุญาตใชสุราสามทับในการอุตสาหกรรม
หมวดขอมูลตามแบบ
ชื่อขอมูล
สำหรับเจาหนาที่
เลขที่รับ

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หนวยงานตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่ง
เริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของ
ทุกป
วันเดือนป
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม
เจาหนาที่ผูรับ
ลายมือชื่อเจาหนาที่ ที่ไดทำการรับ
แบบฟอรม และมีชื่อพรอมทั้งตำแหนง
ในวงเล็บชัดเจน
1. ขอมูลผูใ ชสุราสาม เรียน สรรพสามิตพื้นที่
ระบุชื่อพื้นที่สรรพสามิต
ทับในการอุตสาหกรรม  เปนผูประสงคจะซื้อ ผูใชสุราสามทับในการอุตสาหกรรมเปน
สุราสามทับจากองคการ ผูประสงคจะซื้อสุราสามทับจากองคการ
สุรา
สุรา
 เปนผูประสงคจะ
ผูใชสุราสามทับในการอุตสาหกรรม
นำเขาสุราสามทับ
ประสงคจะนำเขาสุราสามทับ
 เปนผูประกอบ
ผูใชสุราสามทับในการอุตสาหกรรมเปน
อุตสาหกรรมผลิตสุราสาม ผูประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุราสามทับ
ทับ
ชื่อผูใ ชสุราสามทับ
ชื่อผูใ ชสุราสามทับ
เลขทะเบียนสรรพสามิต เลขทะเบียนสรรพสามิต ที่กรม
สรรพสามิตออกใหหลังจากยื่นขอจด
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขทะเบียนนิติบุคคล/
เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลข
เลขบัตรประจำตัว
ทะเบียนนิติบุคคลของผูยื่นแบบ
ประชาชน
ตั้งอยูเลขที่
เลขที่ตั้งของสถานที่ใชสุราสามทับเพื่อ
การอุตสาหกรรม
หมูที่
หมูที่ของที่อยูสถานที่ใชสุราสามทับเพื่อ
การอุตสาหกรรม
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยูสถานที่ใช
สุราสามทับเพื่อการอุตสาหกรรม
ถนน
ชื่อถนนของที่อยูสถานที่ใชสุราสามทับ
เพื่อการอุตสาหกรรม

ตัวอยางขอมูล
001239

12 พ.ย. 2562
นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการสรรพสามิต)
ปทุมธานี
 เปนผูประสงคจะซื้อ
สุราสามทับจากองคการ
สุรา

นายสุรา สามทับ
25570167769805674

0104444142125

22
7

คลองหลวง

หมวดขอมูลตามแบบ

2. มีความประสงคจะ
ขอใชสุราสามทับใน
การอุตสาหกรรม

ชื่อขอมูล
ตำบล/แขวง

ความหมาย
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูส ถานที่ใช
สุราสามทับเพื่อการอุตสาหกรรม
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูส ถานที่ใช
สุราสามทับเพื่อการอุตสาหกรรม
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยูสถานที่ใชสุราสาม
ทับเพื่อการอุตสาหกรรม
รหัสไปรษณีย
รหัสไปรษณียในทะเบียนบานของ
สถานที่ใชสุราสามทับเพื่อการ
อุตสาหกรรม
โทรศัพท
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของผูใชสรุ า
สามทับ
Email
อีเมลที่ติดตอไดของผูใ ชสุราสามทับ
 1. อุตสาหกรรมเพื่อ ประสงคจะขอใชสุราสามทับใน
สงออกไปนอก
อุตสาหกรรมเพื่อสงออกไปนอก
ราชอาณาจักร
ราชอาณาจักร
 2. อุตสาหกรรมทำ ประสงคจะขอใชสุราสามทับใน
น้ำสมสายชู
อุตสาหกรรมทำน้ำสมสายชู
 3. อุตสาหกรรมทำอา ประสงคจะขอใชสุราสามทับใน
ซีติก แอซิก (Acetic
อุตสาหกรรมทำอาซีติก แอซิก (Acetic
Acid) และเอทิลอาซีเตท Acid) และเอทิลอาซีเตท (Ethyl
(Ethyl Acetate)
Acetate)
 4. อุตสาหกรรมที่
ประสงคจะขอใชสุราสามทับใน
ไดรับการสงเสริมการ
อุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนจากสำนักงาน
ลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการสงเสริม
สงเสริมการลงทุน
การลงทุน
 5. อุตสาหกรรมผลิต ประสงคจะขอใชสุราสามทับใน
น้ำมันไบโอดีเซลหรือ
อุตสาหกรรมผลิตน้ำมันไบโอดีเซลหรือ
พลังงานทดแทนชนิดอื่น พลังงานทดแทนชนิดอื่น ๆ เพื่อ
ๆ เพื่อการศึกษาทดลองฯ การศึกษาทดลองฯ
 6. อุตสาหกรรมผลิต ประสงคจะขอใชสุราสามทับใน
วัตถุเจือปนอาหาร
อุตสาหกรรมผลิตวัตถุเจือปนอาหาร
 7. อุตสาหกรรมผลิต ประสงคจะขอใชสุราสามทับใน
ผลิตภัณฑทำความสะอาด อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑทำความ
สะอาด

ตัวอยางขอมูล
คลองสอง
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120

02-564-4444
contact@samthap.co.th
 7. อุตสาหกรรมผลิต
ผลิตภัณฑทำความสะอาด

หมวดขอมูลตามแบบ

3. เอกสารหลักฐาน

ชื่อขอมูล
ประสงคจะใชสุราสามทับ
ระหวางวันที่...เดือน...พ.ศ
.... ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. ...
ลำดับ
ชนิดสุราสามทับ (ดีกรี)
จำนวน (ลิตร)
สุราสามทับคงเหลือ
(ลิตร)
(1) เอกสารจากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและ
ยา
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน
ใบรับจดแจง
อื่น ๆ...
(2) บัญชีแสดง
รายละเอียดการใชสุรา
สามทับในการ
อุตสาหกรรม
(3) หนังสือยินยอมใหเจา
พนักงานสรรพสามิตเขา
ตรวจสอบสถานที่ฯ ตาม
ขอ 12
ลงชื่อ... (...)

4. การพิจารณา

วันที่
ความเห็นของเจาหนาที่
ลงชื่อ.... (.....) ตำแหนง

วันที่

ความหมาย
ระยะเวลาทีป่ ระสงคจะใชสุราสามทับ

ตัวอยางขอมูล
วันที่ 1 เดือน ม.ค. พ.ศ
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ.2563

ลำดับที่รายการ
ชนิดของสุราสามทับ ระบุดีกรี
จำนวนที่ขอแปลงสภาพ
จำนวนคงเหลือของสุราสามทับ

1
70
10,000
2,000

เอกสารจากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
เอกสารจากสำนักงานคณะกรรมการ
 ใบสำคัญการขึ้น
อาหารและยา ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ทะเบียน
เอกสารจากสำนักงานคณะกรรมการ
 ใบรับจดแจง
อาหารและยา ใบรับจดแจง
อื่น ๆ
บัญชีแสดงรายละเอียดการใชสุราสาม
ทับในการอุตสาหกรรม

หนังสือยินยอมใหเจาพนักงาน
สรรพสามิตเขาตรวจสอบสถานที่ฯ ตาม
ขอ 12
ลงชื่อผูข ออนุญาต พรอมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ป ที่ยื่นแบบ
ความเห็นของเจาพนักงานสรรพสามิต
หลังจากตรวจสอบหลักฐานแลว
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิต พรอม
ชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน และ
ตำแหนง
วัน เดือน ป ที่พิจารณา

นายสุรา สามทับ
(นายสุรา สามทับ)
12 พ.ย. 2562
เห็นควรอนุญาต
นายชวย พิจารณา
(นายชวย พิจารณา)
12 พ.ย. 2562

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
ความเห็นของเจาหนาที่

ความหมาย
ความเห็นของเจาพนักงานสรรพสามิต
พื้นที่หลังจากตรวจสอบหลักฐานแลว
ลงชื่อ.... (.....) ตำแหนง ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิตพื้นที่
พรอมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน และ
ตำแหนง
วันที่
วัน เดือน ป ที่พิจารณา
5. คำสั่ง
 อนุญาต
เจาหนาที่สรรพสามิตพื้นที่พิจารณาแลว
เห็นสมควรอนุญาต
 ไมอนุญาต เนื่องจาก เจาหนาที่สรรพสามิตพื้นที่พิจารณาแลว
...
เห็นสมควรไมอนุญาต ระบุเหตุผล
ความเห็น
ความเห็นของผูอำนวยการสำนักงาน
สรรพสามิตภาค
ลงชื่อ.... (.....) ตำแหนง ลงชื่อผูอำนวยการสำนักงานสรรพสามิต
ภาค พรอมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน เดือน ป ที่พิจารณา
บัญชีแสดงรายละเอียด ลำดับที่
ลำดับที่รายการ
การใชสุราสามทับใน อุตสาหกรรมที่ใชสุราสาม อุตสาหกรรมที่ใชสุราสามทับในการผลิต
การอุตสาหกรรม
ทับในการผลิต
กรรมวิธีการใชสุราสามทับ กรรมวิธีการใชสุราสามทับในการ
ในการอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
จำนวนสุราสามทับเพื่อใช จำนวนสุราสามทับเพื่อใชการ
การอุตสาหกรรมในเวลา อุตสาหกรรมในเวลา 1 ป (ลิตร)
1 ป (ลิตร)

ตัวอยางขอมูล
เห็นควรอนุญาต
นายพื้นที่ พิจารณา
(นายพื้นที่ พิจารณา)
12 พ.ย. 2562
 อนุญาต

เห็นควรอนุญาต
นายอนุมัติ จัดให
(นายอนุมัติ จัดให)
12 พ.ย. 2562
1
อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ
ทำความสะอาด
เปนสวนผสม
10,000

