คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบคำขออนุญาตแปลงสภาพแอลกอฮอล เพื่อขอใชสิทธิในอัตราภาษีศูนย สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ
หมวดขอมูลตามแบบ
ชื่อขอมูล
สำหรับเจาหนาที่
เลขที่รับ

1. ขอมูลผูประกอบ
อุตสาหกรรมที่ขอ
อนุญาตแปลงสภาพ

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หนวยงานตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่ง
เริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของ
ทุกป
วันเดือนป
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม
เจาหนาที่ผูรับ
ลายมือชื่อเจาหนาที่ ที่ไดทำการรับ
แบบฟอรม และมีชื่อพรอมทั้งตำแหนง
ในวงเล็บชัดเจน
เรียน สรรพสามิตพื้นที่
ระบุชื่อพื้นที่สรรพสามิต
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
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูโรง
อุตสาหกรรม
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยูโ รงอุตสาหกรรม
รหัสไปรษณีย
รหัสไปรษณียในทะเบียนบานของโรง
อุตสาหกรรม
โทรศัพท
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของผูประกอบ
อุตสาหกรรม
Email
อีเมลที่ติดตอไดของผูประกอบ
อุตสาหกรรม

ตัวอยางขอมูล
001239

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

หมวดขอมูลตามแบบ
ชื่อขอมูล
2. มีความประสงคจะ ชื่อ
ขอแปลงสภาพ
แอลกอฮอล เพื่อขาย ตัง้ อยูเลขที่
ใหผูซื้อซึ่งไดรับอนุญาต
จากกรมสรรพสามิต หมูท ี่
แลว
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
Email
ลำดับ
ชนิดสุราสามทับ (ดีกรี)
จำนวน (ลิตร)
สูตรการแปลงสภาพ
การแปลงสภาพ (ลิตร/
กิโลกรัม)

ความหมาย
ชื่อผูซื้อซึ่งไดรับอนุญาตจากกรม
สรรพสามิต
เลขที่ของที่อยูของผูซื้อซึ่งไดรับอนุญาต
จากกรมสรรพสามิต
หมูที่ของที่อยูของผูซื้อซึ่งไดรับอนุญาต
จากกรมสรรพสามิต
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยูของผูซื้อซึ่ง
ไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต
ชื่อถนนของที่อยูของผูซื้อซึ่งไดรับ
อนุญาตจากกรมสรรพสามิต
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูข องผูซื้อซึ่ง
ไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูข องผูซื้อซึ่ง
ไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต
ชื่อจังหวัดของที่อยูของผูซื้อซึ่งไดรับ
อนุญาตจากกรมสรรพสามิต
รหัสไปรษณียของที่อยูของผูซื้อซึ่งไดรับ
อนุญาตจากกรมสรรพสามิต
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของผูซื้อซึ่ง
ไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต
อีเมลที่ติดตอไดของผูซื้อซึ่งไดรับ
อนุญาตจากกรมสรรพสามิต
ลำดับที่รายการ
ชนิดของสุราสามทับ ระบุดีกรี
จำนวนที่ขอแปลงสภาพ
สูตรที่ใชในการแปลงสภาพ
รายละเอียดการแปลงสภาพ

แอลกอฮอลดังกลาวไดมา วันที่ผลิตซึ่งไดมาของแอลกอฮอล
จากการผลิต ตั้งแตวันที่...

ตัวอยางขอมูล
นายซื้อ แปลงสภาพ
75
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คลองหลวง
คลองหนึ่ง
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120
02-889-4444
contact@samthap.co.th
1
70
100
สูตรที่ 2
1. สุราสามทับ 100 ลิตร
2. Tertiary Butyl
Alcohol 0.15 ลิตร
3. Bitrex 1.0 กรัม
แอลกอฮอลดังกลาวไดมา
จากการผลิต ตั้งแตวันที่ 1
เดือน ตุลาคม ป 2562 ถึง

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
เดือน...ป... ถึงวันที่...
เดือน...ป...
3. เอกสาร
1. หลักฐานการจำหนาย
ประกอบการพิจารณา แอลกอฮอลแปลงสภาพ
จำนวน...แผน
2. หนังสืออนุญาตใหซื้อ
แอลกอฮอลแปลงสภาพที่
ไดรับอนุญาตจากกรม
สรรพสามิต จำนวน...แผน
4. การพิจารณาของ  ถูกตอง
เจาพนักงาน
สรรพสามิต
 ไมถูกตอง เนื่องจาก...

ลงชื่อ.... (.....) ตำแหนง

5. คำสั่ง

วันที่
 อนุญาต
 ไมอนุญาต เนื่องจาก
...
ลงชื่อ.... (.....) ตำแหนง

วันที่
 อนุญาต
 ไมอนุญาต

ความหมาย

จำนวนแผนของหลักฐานการจำหนาย
แอลกอฮอลแปลงสภาพ

ตัวอยางขอมูล
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม ป
2562
1

จำนวนแผนของหนังสืออนุญาตใหซื้อ 1
แอลกอฮอลแปลงสภาพที่ไดรับอนุญาต
จากกรมสรรพสามิต
เจาพนักงานตรวจสอบจำนวน
แอลกอฮอลที่ขอแปลงสภาพตาม
หลักฐานแลว เห็นวาถูกตอง
เจาพนักงานตรวจสอบจำนวน
แอลกอฮอลที่ขอแปลงสภาพตาม
หลักฐานแลว เห็นวาไมถูกตอง ระบุ
เหตุผล
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิต พรอม
ชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน และ
ตำแหนง
วัน เดือน ป ที่พิจารณา
เจาหนาที่สรรพสามิตพื้นที่พิจารณาแลว
เห็นสมควรอนุญาต
เจาหนาที่สรรพสามิตพื้นที่พิจารณาแลว
เห็นสมควรไมอนุญาต ระบุเหตุผล
ลงชื่อสรรพสามิตพื้นที่ พรอมชื่อ-ชื่อ
สกุลในวงเล็บชัดเจน

 ถูกตอง

นายชวย พิจารณา
(นายชวย พิจารณา)
เจาหนาที่สรรพสามิต
12 พ.ย. 2562
 อนุญาต

นายอนุมัติ จัดให
(นายอนุมัติ จัดให)
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี
วัน เดือน ป ที่พิจารณา
12 พ.ย. 2562
การพิจารณาของผูอำนวยการสำนักงาน  อนุญาต
สรรพสามิตเห็นควรอนุญาต
การพิจารณาของผูอำนวยการสำนักงาน
สรรพสามิตเห็นควรไมอนุญาต

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
ลงชื่อ.... (.....) ตำแหนง

วันที่

ความหมาย
ตัวอยางขอมูล
ลงชื่อผูอำนวยการสำนักงานสรรพสามิต นายอำนวย อนุมัติ
ภาคที่... พรอมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บ
(นายอำนวย อนุมัติ )
ชัดเจน
ผูอำนวยการสำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 1
วัน เดือน ป ที่พิจารณา
12 พ.ย. 2562

