คำอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ สค.01 คำขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ซึ่งได้
ใช้สิทธิตามกฎกระทรวง เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
หมวดข้อมูลตามแบบ
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลสำหรับเจ้าพนักงาน เลขที่รับ

วันที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ

สำหรับผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/นำเข้า
มีความประสงค์
คำรับรอง

เรียน สรรพสามิต
พื้นที่
ชื่อ
ชื่อโรงอุตสาหกรรม/
สถานประกอบการ
 บุคคลธรรมดา

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลำดับการรับหนังสือ
ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1
ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทำการรับ
แบบฟอร์ม และมีชื่อพร้อมทั้ง
ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
ระบุชื่อสรรพสามิตพื้นที่ของสถาน
ประกอบการ/โรงอุตสาหกรรม
ชื่อบุคคล/นิติบุคคล
ชื่อของโรงอุตสาหกรรม

ตัวอย่างข้อมูล
2234

12 ธ.ค. 2562
นายธงชัย ใจดี

สรรพสามิตพื้นที่
สมุทรปราการ
นาย สมชาย สุขดี
บริษัท ไทยน้ำมัน จำกัด

กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ยื่นแบบ
บุคคลธรรมดา

 นิติบุคคล
 กิจการร่วมทุน/
กิจการร่วมค้า
 คณะบุคคล
 หน่วยงาน
ราชการ/อื่นๆ
เลขทะเบียน
สรรพสามิต
เลขที่ตั้งเลขที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต

กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีกิจการร่วมทุน/กิจการร่วมค้า
เป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีคณะบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีหน่วยงานราชการ หรืออื่นๆ
นอกเหนือจากกรณีข้างต้น เป็นผู้
ยื่นแบบ
เลขที่ทะเบียนสรรพสามิตของผู้ยื่น
คำขอ
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ ผู้
ส่งออก
ชื่อตำบลหรือแขวงในทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ ผู้ส่งออก
ชื่ออำเภอหรือเขตในทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ ผู้ส่งออก

11223344556677889
111
ห้วยใหญ่
บางละมุง

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
จังหวัด

ความหมาย
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้านที่อยู่ ผู้
ส่งออก
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขรหัสไปรษณีย์ในทะเบียน
บ้านที่อยู่ ผู้ส่งออก
โทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้
ส่งออก
E-mail
อีเมลที่ติดต่อได้ของสผู้ส่งออก
ขออนุญาต ( )
ให้เลือก ถ้าขออนุญาตจำหน่าย
จำหน่ายสินค้าที่
สินค้าสารละลายที่ผลิตได้จากโรง
ผลิตได้จากโรง
อุตสาหกรรม เพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมเพื่อใช้ใน อุตสาหกรรมต่างๆ
อุตสาหกรรมต่างๆ
ขออนุญาต ( ) นำเข้า ให้เลือกถ้านำเข้าสารละลาย
โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ
โดยการเสียภาษีใน
เดือนที่ขอยกเว้นภาษีสารละลาย
อัตราศูนย์
ประจำเดือน...ดังนี้
ลำดับที่
ลำดับของสินค้าสารละลายที่ขอ
ยกเว้นภาษี
ชื่อ/ชนิดสารละลาย ชื่อของสินค้าสารละลายที่ขอ
ยกเว้นภาษี
ปริมาณ(ลิตร)
จำนวนของสารละลายในหน่วย
ลิตร ที่ขอยกเว้นภาษี
รวม(ลิตร)
ผลรวมของจำนวนของสินค้า
สารละลายในหน่วย ลิตร ที่ขอ
ยกเว้นภาษี
อัตราภาษีตามมูลค่า อัตราภาษีคิดตามมูลค่าร้อยละตาม
ร้อยละ
ประเภทพิกัดสินค้า
อัตราภาษีตาม
อัตราภาษีคิดตามปริมาณตาม
ปริมาณหน่วย (ลิตร) ประเภทพิกัดสินค้าหน่วย (ลิตร)
อัตราภาษีตาม
อัตราภาษีคิดตามปริมาณตาม
ปริมาณหน่วยละ
ประเภทพิกัดสินค้าหน่วยละ (บาท)
(บาท)

ตัวอย่างข้อมูล
ชลบุรี
20150
038-239400
จำหน่ายสินค้าที่
ผลิตได้จากโรงอุตสาหกรรมเพื่อ
ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

1
Hydroseal G3H
23,063
23,063

0
0
0

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
จำนวนภาษี บาท
จำนวนภาษี สต
รวม บาท/สต

ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
ราชการส่วนท้องถิ่น
บาท/สต
รวมทั้งสิ้น

การพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่

คำสั่ง

ข้าพเจ้ายื่น หลักฐาน
ประกอบ คำขอ
อนุญาตตาม รายการ
ที่ระบุไว้ใน ด้านหลังค
าขอ อนุญาต
จำนวน…..ฉบับ
ลงชื่อ.....ผู้ยื่นคำขอ
(ประทับตรานิติบุคคล
ถ้ามี)
(................)
ความคิดเห็น
เจ้าหน้าที่
ลงชื่อ..... (................)
ตำแหน่ง
วันที่
คำาสั่ง อนุญาต
คำสั่ง ไม่อนุญาต
ลงชื่อ..... (................)

ความหมาย
จำนวนเงินในหน่วย บาท ที่ขอ
ยกเว้นภาษี
จำนวนเงินในหน่วย สตางค์ ที่ขอ
ยกเว้นภาษี
ผลรวมของมูลค่าราคาของสินค้า
สารละลายต่อหน่วย ที่ขอยกเว้น
ภาษี

ตัวอย่างข้อมูล
45,805
20
45,805.20

4,580.52

จำนวนภาษีที่รวมราคาของสินค้า
สารละลายต่อหน่วย ที่ขอยกเว้น
ภาษี รวมกับภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
ราชการส่วนท้องถิ่น
จำนวนเอกสารแบบท้าย (ฉบับ) ที่
แนบมากับแบบฟอร์ม

50,385.72

ลงชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
พร้อมลายเซ็นในวงเล็บชัดเจน

สมชาย สุขดี
(นาย สมชาย สุขดี)

ความเห็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิต
ลายเซ็นต์เจ้าหน้าที่สรรพสามิต
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สรรพสามิต
วัน เดือน ปี ที่เจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุญาตให้ยกเว้นภาษ
ไม่อนุญาตให้ยกเว้นภาษ
ลงชื่อผู้พิจารณาอนุญาต

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

มานะ ปีดรี
(นาย มานะ ปีดรี)

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ตำแหน่ง
วันที่

ความหมาย
ตำแหน่งผู้อนุญาต
วัน เดือน ปี ที่ พิจารณาอนุญาต

ตัวอย่างข้อมูล
เจ้าหน้าที่สรรพสามิต
12 ธ.ค. 2562

