คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบบันทึกการตรวจสอบและควบคุมการแปลงสภาพแอลกอฮอล
หมวดขอมูลตามแบบ
ชื่อขอมูล
สำหรับเจาหนาที่
เลขที่รับ

1. ขอมูลผูประกอบ
อุตสาหกรรมที่ขอ
แปลงสภาพ

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หนวยงานตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่ง
เริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของ
ทุกป
วันเดือนป
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม
เจาหนาที่ผูรับ
ลายมือชื่อเจาหนาที่ ที่ไดทำการรับ
แบบฟอรม และมีชื่อพรอมทั้งตำแหนง
ในวงเล็บชัดเจน
ชื่อผูประกอบ
ชื่อผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูเสีย
อุตสาหกรรม
ภาษี
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่ เลขทะเบียนสรรพสามิต ที่กรม
สรรพสามิตออกใหหลังจากยื่นขอจด
ทะเบียนสรรพสามิต
โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู
เลขที่ตั้งของโรงอุตสาหกรรม
เลขที่
หมูที่
หมูที่ของที่อยูโ รงอุตสาหกรรม
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยูโรง
อุตสาหกรรม
ถนน
ชื่อถนนของที่อยูโรงอุตสาหกรรม
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูโ รง
อุตสาหกรรม
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูโ รง
อุตสาหกรรม
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยูโ รงอุตสาหกรรม
รหัสไปรษณีย
รหัสไปรษณียในทะเบียนบานของโรง
อุตสาหกรรม
โทรศัพท
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของผูประกอบ
อุตสาหกรรม
Email
อีเมลที่ติดตอไดของผูประกอบ
อุตสาหกรรม
ลำดับ
ลำดับที่รายการ
วันเดือนป
วันเดือนปที่มีการทำรายการ

ตัวอยางขอมูล
001239

12 พ.ย. 2562
นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการสรรพสามิต)
โรงงานสุรา
25570167769805674
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คลองหลวง
คลองสอง
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120
02-564-4444
contact@liqueur.co.th
1
12 พ.ย. 2562

หมวดขอมูลตามแบบ
ชื่อขอมูล
2. รายละเอียดการ
จำนวนแอลกอฮอลที่
แปลงสภาพ
ไดรับอนุญาตใหแปลง
แอลกอฮอล
สภาพ (ลิตร)
แปลงสภาพไปแลว (ลิตร)
วันที่แปลงสภาพครั้งกอน
แปลงสภาพครั้งนี้ (ลิตร)
หลักฐานการยื่นแบบ
รายการภาษีและชำระ
ภาษี
3. สูตรที่ทำการแปลง ลำดับ
สภาพ
สูตรการแปลงสภาพ
จำนวนแอลกอฮอล (ลิตร)
สารแปลงสภาพ (ลิตร/
กิโลกรัม)

ความหมาย
จำนวนแอลกอฮอลที่ไดรับอนุญาตให
แปลงสภาพ หนวย ลิตร

4. สรุปผลการ
 วัตถุประสงคที่ใชใน
ตรวจสอบและควบคุม การแปลงสภาพ สูตรที่...
เปนไปตามประกาศกรม
การแปลงสภาพ
สรรพสามิต เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขการขอใชสิทธิใน
อัตราภาษีศูนยสำหรับสุรา
สามทับที่นำไปทำการ
แปลงสภาพ
 มีหลักฐานการซื้อ
สวนผสมตามสูตรดังกลาว
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่...
เลมที่...ลงวันที่...เดือน...
พ.ศ....
 จำนวนแอลกอฮอล
กอนทำการแปลงสภาพ...
ลิตร
 วัดแรงแอลกอฮอลได
...ลิตร ซี่งเปนแอลกอฮอล

ระบุสูตรที่ใช และวัตถุประสงคที่ใชใน
การแปลงสภาพ เปนไปตามประกาศ
กรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการขอใชสิทธิใน
อัตราภาษีศูนยสำหรับสุราสามทับที่
นำไปทำการแปลงสภาพ

ตัวอยางขอมูล
100

แปลงสภาพไปแลว หนวย ลิตร
วันที่แปลงสภาพครั้งกอน
แปลงสภาพครั้งนี้ หนวย ลิตร
หลักฐานการยื่นแบบรายการภาษีและ
ชำระภาษี

50
10 พ.ย. 2562
50
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ลำดับรายการ
สูตรที่ใชในการแปลงสภาพ
จำนวนแอลกอฮอลที่ใช
รายละเอียดการแปลงสภาพ

1
สูตรที่ 2
100
1. สุราสามทับ 100 ลิตร
2. Tertiary Butyl
Alcohol 0.15 ลิตร
3. Bitrex 1.0 กรัม
 วัตถุประสงคที่ใชใน
การแปลงสภาพ สูตรที่ 2
เปนไปตามประกาศกรม
สรรพสามิต เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขการขอใชสิทธิใน
อัตราภาษีศูนยสำหรับสุรา
สามทับที่นำไปทำการแปลง
สภาพ
 มีหลักฐานการซื้อ
สวนผสมตามสูตรดังกลาว
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 33
เลมที่ 3 ลงวันที่ 1 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 จำนวนแอลกอฮอล
กอนทำการแปลงสภาพ
100 ลิตร
 วัดแรงแอลกอฮอลได
70 ลิตร ซี่งเปนแอลกอฮอล

หลักฐานการซื้อสวนผสมตามสูตร
ดังกลาวตามใบเสร็จรับเงิน

จำนวนแอลกอฮอลกอนทำการแปลง
สภาพ หนวยลิตร
แรงแอลกอฮอล ซี่งเปนแอลกอฮอลที่
ผลิตโดยโรงอุตสาหกรรมสุราแหงนี้

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
ที่ผลิตโดยโรง
อุตสาหกรรมสุราแหงนี้
 ที่ภาชนะบรรจุสุรามี
ฉลากที่ไดรับอนุมัติแลว
จากกรมสรรพสามิต ปด
ทับแนนสนิท จนไม
สามารถแกะลอกออกได
ครบถวนแลว
 ไดเก็บตัวอยาง
แอลกอฮอลแปลงสภาพ
สูตรละ 2 ลิตร สงใหกลุม
วิเคราะหสินคาและของ
กลาง
เสร็จสิ้นเมื่อเวลา...น.

ลงชื่อ.... (.....)

ลงชื่อ.... (.....)

ลงชื่อ.... (.....)

ลงชื่อ.... (.....)

ความหมาย

ภาชนะบรรจุสุรามีฉลากที่ไดรับอนุมัติ
แลวจากกรมสรรพสามิต ปดทับแนน
สนิท จนไมสามารถแกะลอกออกได
ครบถวนแลว

เก็บตัวอยางแอลกอฮอลแปลงสภาพ
สูตรละ 2 ลิตร สงใหกลุมวิเคราะห
สินคาและของกลาง

เวลาที่เสร็จสิ้นการตรวจสอบและ
ควบคุมการแปลงสภาพแอลกอฮอล
โดยกรรมการตามขอ 11
ลงชื่อผูอ ำนวยการสำนักงานสรรพสามิต
ภาค หรือผูแทน พรอมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน
ลงชื่อผูอำนวยการกลุมวิเคราะหและ
ของกลาง หรือผูแทน พรอมชื่อ-ชื่อสกุล
ในวงเล็บชัดเจน
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิตพื้นที่
หรือผูแทนพรอมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บ
ชัดเจน
ลงชื่อผูควบคุมโรงอุตสาหกรรมสุรา
พรอมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน

ตัวอยางขอมูล
ที่ผลิตโดยโรงอุตสาหกรรม
สุราแหงนี้
 ที่ภาชนะบรรจุสุรามี
ฉลากที่ไดรับอนุมัติแลวจาก
กรมสรรพสามิต ปดทับ
แนนสนิท จนไมสามารถ
แกะลอกออกได ครบถวน
แลว
 ไดเก็บตัวอยาง
แอลกอฮอลแปลงสภาพ
สูตรละ 2 ลิตร สงใหกลุม
วิเคราะหสินคาและของ
กลาง
เสร็จสิ้นเมื่อเวลา 17.00 น.

นายชวย พิจารณา
(นายชวย พิจารณา)
นายอนุมัติ จัดให
(นายอนุมัติ จัดให)
นายชวย ควบคุม
(นายชวย ควบคุม)
นายขยัน ชวยตรวจ
(นายขยัน ชวยตรวจ)

