คำอธิบำยกำรกรอกข้อมูล
แบบแจ้งชื่อผู้ได้รบั ใบอนุญำตให้ขำยสุรำประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2
หมวดข้อมูล
ตำมแบบ
1. สำหรับเจ้ำ
พนักงำน

ลำดับ
ข้อมูล
1.1

ชื่อข้อมูล
ทะเบียนรับเลขที่

ควำมหมำย
กำรบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงำนตำมลำดับกำรรับ

ตัวอย่ำงข้อมูล
002334 หรือ
2334

หนังสือซึง่ จะเริม่ ลำดับที่ 1
สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
1.2

วัน/เดือน/ปี ที่รบั

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบ

10 เม.ย. 2557

1.3

เจ้ำพนักงำนผูร้ ับ

ชื่อเจ้ำพนักงำนที่ได้ทำกำรรับ

นำยกฤตพร ศรีศิริ

แบบและมีชื่อพร้อมทัง้ ตำแหน่ง (_____)
ในวงเล็บชัดเจน
2. สำหรับผู้
ประกอบ

2.1

เรียน เจ้ำพนักงำน
สรรพสำมิตพื้นที่

ชื่อพื้นที่สำนักงำนสรรพสำมิตที่
ออกใบอนุญำต

อุตสำหกรรม

2.2

ชื่อ...(ผู้ได้รับใบอนุญำต ชื่อผู้ได้รับใบอนุญำตให้ทำสุรำ
ให้ทำสุรำ หรือผู้ขอ
หรือผู้ขอใบอนุญำตนำสุรำเข้ำ
ใบอนุญำตนำสุรำเข้ำมำ มำในรำชอำณำจักร
ในรำชอำณำจักร)

2.3

เลขทีป่ ระจำตัวผูเ้ สีย
ภำษีอำกร

หมำยเลขประจำตัวผู้เสียภำษี
อำกรตำมประกำศของ
กรมสรรพำกรของผู้ประกอบ
อุตสำหกรรม

2.4

ใบอนุญำตให้ทำสุรำ/นำ เล่มที่ใบอนุญำตให้ทำสุรำ/นำ
สุรำเข้ำมำใน
สุรำเข้ำมำในรำชอำณำจักร
รำชอำณำจักร เล่มที่

2.5

ใบอนุญำตให้ทำสุรำ/นำ เลขที่ใบอนุญำตให้ทำสุรำ/นำ
สุรำเข้ำมำใน

สุรำเข้ำมำในรำชอำณำจักร

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

รำชอำณำจักร เลขที่
2.6

ที่ตั้ง

บ้ำนเลขที่ทสี่ ถำนที่ประกอบ
กิจกำรตั้งอยู่

66

2.7

หมู่ที่

ชื่อหมู่ทสี่ ถำนประกอบกิจกำร
ตั้งอยู่

-

2.8

ตรอก/ซอย

ชื่อตรอกหรือซอยทีส่ ถำนที่
ประกอบกิจกำรตั้งอยู่

-

2.9

ถนน

ชื่อถนนที่สถำนที่ประกอบ
กิจกำรตั้งอยู่

-

2.10

ตำบล/แขวง

ชื่อตำบลหรือแขวงทีส่ ถำนที่
ประกอบกิจกำรตั้งอยู่

สำรำญ

2.11

อำเภอ/เขต

ชื่ออำเภอหรือเขตทีส่ ถำนที่
ประกอบกิจกำรตั้งอยู่

เมือง

2.12

จังหวัด

ชื่อจังหวัดทีส่ ถำนที่ประกอบ
กิจกำรตั้งอยู่

ขอนแก่น

2.13

รหัสไปรษณีย์

หมำยเลขรหัสไปรษณีย์ของที่
อยู่ที่สถำนทีป่ ระกอบกิจกำร

40000

ตั้งอยู่
2.14

โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของที่
อยู่ที่สถำนทีป่ ระกอบกิจกำร
ตั้งอยู่

3.1

ชื่อผู้ได้รับใบอนุญำตให้ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญำตให้ขำยสุรำ
ขำยสุรำประเภทที่ 1
ประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2
หรือประเภทที่ 2

3.2

เลขทีป่ ระจำตัวผูเ้ สีย

หมำยเลขประจำตัวผู้เสียภำษี

ภำษีอำกร

อำกรตำมประกำศของ

99955, 99956

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

กรมสรรพำกรของผู้ประกอบ
อุตสำหกรรม
3.3

ใบอนุญำตให้ทำสุรำ/นำ เล่มที่ใบอนุญำตให้ทำสุรำ/นำ
สุรำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร เล่มที่

3.4

สุรำเข้ำมำในรำชอำณำจักร

ใบอนุญำตให้ทำสุรำ/นำ เลขที่ใบอนุญำตให้ทำสุรำ/นำ
สุรำเข้ำมำใน
สุรำเข้ำมำในรำชอำณำจักร
รำชอำณำจักร เลขที่

3.5

สถำนประกอบกำรค้ำ

ชื่อสถำนประกอบกำรค้ำ

3.6

ที่ตั้ง

บ้ำนเลขที่ทสี่ ถำนที่ประกอบ
กิจกำรตั้งอยู่

66

3.7

หมู่ที่

ชื่อหมู่ทสี่ ถำนประกอบกิจกำร
ตั้งอยู่

-

3.8

ตรอก/ซอย

ชื่อตรอกหรือซอยทีส่ ถำนที่
ประกอบกิจกำรตั้งอยู่

-

3.9

ถนน

ชื่อถนนที่สถำนที่ประกอบ
กิจกำรตั้งอยู่

-

3.10

แขวง/ตำบล

ชื่อตำบลหรือแขวงทีส่ ถำนที่
ประกอบกิจกำรตั้งอยู่

สำรำญ

3.11

เขต/อำเภอ

ชื่ออำเภอหรือเขตทีส่ ถำนที่
ประกอบกิจกำรตั้งอยู่

เมือง

3.12

จังหวัด

ชื่อจังหวัดทีส่ ถำนที่ประกอบ
กิจกำรตั้งอยู่

ขอนแก่น

3.13

รหัสไปรษณีย์

หมำยเลขรหัสไปรษณีย์ของที่
อยู่ที่สถำนทีป่ ระกอบกิจกำร

40000

ตั้งอยู่

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล
3.14

ชื่อข้อมูล
โทรศัพท์

ควำมหมำย
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของที่

ตัวอย่ำงข้อมูล
99955, 99956

อยู่ที่สถำนทีป่ ระกอบกิจกำร
ตั้งอยู่
4.1

ที่

ลำดับที่ของรำยกำร

4.2

ชนิดสุรำ

ชนิดของสินค้ำ

เบียร์

4.3

ชื่อสุรำ

ชื่อสินค้ำ

ช้ำง

4.4

ดีกรี

แรงแอลกอฮอล์โดยปริมำตร

6.4

ของสุรำ หน่วยเป็น ดีกรี
4.5

ขนำดบรรจุ (ลิตร)

ขนำดภำชนะบรรจุสุรำ

4.6

รหัสแสตมป์ / รหัสรุ่นที่ รหัสแสตมป์ / รหัสรุ่นที่ผลิต

0.64
25416

ผลิต
4.7

จำนวนภำชนะ

4.8

รำคำขำยส่งช่วงสุดท้ำย รำคำขำยส่งช่วงสุดท้ำยของสุรำ
ของสุรำสูงสุดที่ใช้เป็น สูงสุดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในกำร

4.9

จำนวนภำชนะที่บรรจุ

เกณฑ์ในกำรคำนวณ
ภำษี (บำท/ภำชนะ)

คำนวณภำษี (บำท/ภำชนะ)

(ลงชื่อ)... (ผู้ได้รับ
ใบอนุญำตให้ทำสุรำ/ผู้

ลงชื่อผู้ได้รับใบอนุญำตให้ทำ
สุรำ/ผู้ขอใบอนุญำตนำสุรำเข้ำ

ขอใบอนุญำตนำสุรำเข้ำ มำในรำชอำณำจักร
มำในรำชอำณำจักร)

2,000,000 ขวด

