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ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
เรื่อง ก้ำหนดแบบค้ำขออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำย หนังสืออนุญำตขนย้ำยนำ้ ตำลทรำย
และหนังสือก้ำกับกำรขนย้ำยน้ำตำลทรำย
พ.ศ. 2564
เพื่อให้กำรก้ำหนดแบบค้ำขออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำย หนังสืออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำย
และหนังสือก้ำกับกำรขนย้ำยน้ำตำลทรำย เป็นไปตำมที่กฎหมำยก้ำหนด
อำศัยอ้ำนำจตำมควำมในข้อ ๒๐ วรรคสำม แห่งระเบียบคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย
ว่ำด้วยกำรผลิต กำรบรรจุ กำรเก็บรักษำ สถำนที่เก็บรักษำ กำรส้ำรวจ กำรขนย้ำย กำรส่งมอบ
กำรจ้ำหน่ำยน้ ำตำลทรำย และกำรรำยงำนปริมำณอ้อยและน้ำตำลทรำย พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓
แห่งระเบียบคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย ว่ำด้วยกำรจ้ำหน่ำยน้ำตำลทรำยให้แก่ผู้ประกอบกิจกำร
พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้ อ ๔ ประกอบกั บ ข้ อ ๕ วรรคหนึ่ ง แห่ ง ประกำศคณะกรรมกำรอ้ อ ย
และน้ำตำลทรำย เรื่อง ก้ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขกำรจ้ำหน่ำยและรำคำขำยน้ำตำลทรำยดิบ
ภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำยจึงออกประกำศไว้ ดังนี
ข้อ ๑ ประกำศนีเรียกว่ำ “ประกำศคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย เรื่อง ก้ำหนด
แบบค้ ำ ขออนุ ญ ำตขนย้ ำ ยน้ ำ ตำลทรำย หนั ง สื อ อนุ ญ ำตขนย้ ำ ยน้ ำ ตำลทรำย และหนั ง สื อ ก้ ำ กั บ
กำรขนย้ำยน้ำตำลทรำย พ.ศ. 2564”
ข้อ ๒ ประกำศนีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดำประกำศ หรื อ มติ ค ณะกรรมกำรอื่ น ใดที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ ประกำศนี
ให้ใช้ประกำศนีแทน
ข้อ ๔ ให้ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะยื่ น ค้ ำ ขออนุ ญ ำตขนย้ ำ ยน้ ำ ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจั ก ร
เพื่ อ เปลี่ ย นสถำนที่ เก็ บ รัก ษำ เพื่ อ กำรส่ ง ออกทำงเรือ เพื่ อ กำรส่ ง ออก ขนย้ ำ ยน้ ำ ตำลทรำยขำว
น้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบกิจกำร และขนย้ำยน้ำตำลทรำยดิบเพื่อจ้ำหน่ำย
ภำยในรำชอำณำจักร ให้สำมำรถยื่นค้ำขออนุญำตต่อส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย
ได้ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีกำรทำงเอกสำร
ข้อ ๕ ค้ำขออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำยภำยในรำชอำณำจักรให้เป็นไปตำมแบบ กน.๑
แนบท้ำยประกำศนี
ข้อ ๖ หนังสืออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำยภำยในรำชอำณำจักร ให้เป็นไปตำมแบบ กน.๒
แนบท้ำยประกำศนี
ข้อ ๗ ค้ำขออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำยเพื่อเปลี่ยนสถำนที่เก็บรักษำ ให้เป็นไปตำมแบบ กน.๓
แนบท้ำยประกำศนี
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ข้อ ๘ หนังสืออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำยเพื่อเปลี่ยนสถำนที่เก็บรักษำ ให้เป็นไปตำมแบบ กน.๔
แนบท้ำยประกำศนี
ข้อ ๙ หนั ง สื อ ก้ ำ กั บ กำรขนย้ ำ ยน้ ำ ตำลทรำยเพื่ อ เปลี่ ย นสถำนที่ เ ก็ บ รั ก ษำ ให้ เ ป็ น ไป
ตำมแบบแนบท้ำยประกำศนี
ข้อ ๑๐ ค้ำขออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำยเพื่อกำรส่งออกทำงเรือ ให้เป็นไปตำมแบบ กน.๕
แนบท้ำยประกำศนี
ข้อ ๑๑ ค้ำขออนุญำตขนย้ำยนำ้ ตำลทรำยเพื่อกำรส่งออก และเอกสำรประกอบค้ำขออนุญำต
ให้เป็นไปตำมแบบ กน.๕.๑ แนบท้ำยประกำศนี
ข้อ ๑๒ ค้ำขออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำยขำว น้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ เพื่อส่งมอบให้แก่
ผู้ประกอบกิจกำร และเอกสำรประกอบค้ำขออนุญำต ให้เป็นไปตำมแบบ กน.๕.๒ แนบท้ำยประกำศนี
ข้อ ๑๓ ค้ำขออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำยดิบเพื่อจ้ำหน่ำยภำยในรำชอำณำจักร และเอกสำร
ประกอบค้ำขออนุญำต ให้เป็นไปตำมแบบ กน.๕.๓ แนบท้ำยประกำศนี
ข้อ ๑๔ หนังสืออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำยเพื่อกำรส่งออกทำงเรือ ให้เป็นไปตำมแบบ กน.๖
แนบท้ำยประกำศนี
ข้อ ๑๕ หนังสืออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำยเพื่อกำรส่งออก ให้เป็นไปตำมแบบ กน.๖.๑
แนบท้ำยประกำศนี
ข้อ ๑๖ หนังสือก้ำกับกำรขนย้ำยน้ำตำลทรำยเพื่อกำรส่งออก ให้เป็นไปตำมแบบแนบท้ำย
ประกำศนี
ข้อ ๑๗ หนังสืออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำยขำว น้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ เพื่อส่งมอบให้แก่
ผู้ประกอบกิจกำร ให้เป็นไปตำมแบบ กน.๖.๒ แนบท้ำยประกำศนี
ข้อ ๑๘ หนังสือก้ำกับกำรขนย้ำยน้ำตำลทรำยขำว น้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ เพื่อส่งมอบ
ให้แก่ผู้ประกอบกิจกำร ให้เป็นไปตำมแบบแนบท้ำยประกำศนี
ข้อ ๑๙ หนังสืออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำยดิบเพื่อจ้ำหน่ำยภำยในรำชอำณำจักร ให้เป็นไป
ตำมแบบ กน.๖.๓ แนบท้ำยประกำศนี
ข้อ ๒๐ หนังสือก้ำกับกำรขนย้ำยน้ำตำลทรำยดิบเพื่อจ้ำหน่ำยภำยในรำชอำณำจักร ให้เป็นไป
ตำมแบบแนบท้ำยประกำศนี
ข้อ ๒๑ หนังสืออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำยภำยในรำชอำณำจักร ให้มีอำยุสิบห้ำวัน นับแต่
วัน ออกหนั งสืออนุ ญำต และให้ มีกำรต่ออำยุหนังสืออนุญำตก่อนหมดอำยุได้อีกหนึ่งครังโดยมี อ ำยุ
สิบห้ำวัน นับแต่วันถัดจำกวันที่หนังสืออนุญำตฉบับเดิมหมดอำยุ โดยโรงงำนสำมำรถขอยกเลิกหนังสือ
อนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำยได้ภำยในก้ำหนดอำยุ
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หนั ง สื อ อนุ ญ ำตขนย้ ำ ยน้ ำ ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจั ก รที่ ยั ง ไม่ ห มดอำยุ ห ลั ง จำกที่ มี
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำจ้ำหน่ ำยน้ำตำลทรำยภำยในรำชอำณำจักรหรือหลังจำกวันที่ ๓๐ กันยำยน
ของทุกปี ไม่อนุญำตให้มีกำรขอยกเลิก
ข้อ ๒๒ หนังสืออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำยเพื่อเปลี่ยนสถำนที่เก็บรักษำ หนังสืออนุญำต
ขนย้ำยน้ำตำลทรำยเพื่อกำรส่งออกทำงเรือ หนังสืออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำยเพื่อกำรส่งออก หนังสือ
อนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำยขำว น้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบกิจกำร และ
หนังสืออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำยดิบเพื่อจ้ำหน่ำยภำยในรำชอำณำจักรให้มีอำยุสำมสิบวัน นับแต่วันที่
ระบุ ไ ว้ ใ นหนั ง สื อ อนุ ญ ำต โดยโรงงำนสำมำรถขอยกเลิ ก หนั ง สื อ อนุ ญ ำตขนย้ ำ ยน้ ำ ตำลทรำยได้
ภำยในก้ำหนดอำยุ
ข้อ ๒๓ บรรดำค้ำขออนุ ญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำยที่ได้ยื่นไว้ และหนังสืออนุญำตขนย้ำย
น้ ำ ตำลทรำย และหนั ง สื อ ก้ ำกั บ กำรขนย้ ำยน้ ำ ตำลทรำยที่ ได้ ใ ห้ ไว้ใ นวั นก่ อ นที่ ป ระกำศนีใช้บังคับ
ให้ถือเป็นค้ำขออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำย หนังสืออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำย หรือหนังสือก้ำกับ
กำรขนย้ำยน้ำตำลทรำย ตำมประกำศนี
ในกรณีที่ค้ำขออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำย หนังสืออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำย หรือหนังสือ
ก้ำกับกำรขนย้ำยน้ำตำลทรำย มีข้อแตกต่ำงไปจำกค้ำขออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำย หนังสืออนุญำต
ขนย้ำยน้ำตำลทรำย หรือหนังสือก้ำกับกำรขนย้ำยน้ำตำลทรำย ตำมประกำศนี ให้ผู้มีอ้ำนำจอนุญำต
มีอ้ำนำจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตำมควำมจ้ำเป็น เพื่อให้กำรเป็นไปตำมประกำศนี
ข้อ ๒๔ แบบค้ำขออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำย แบบหนังสืออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำย
และแบบหนั งสือก้ำกับกำรขนย้ำยน้ ำตำลทรำย ที่ได้มีกำรจัด พิมพ์ไว้ก่อนที่ประกำศนีมีผลใช้บั งคับ
ให้ใช้ต่อไปได้ ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่ประกำศนีใช้บังคับ
ในกรณีที่แ บบตำมวรรคหนึ่ ง มีข้อแตกต่ำงไปจำกแบบค้ำขออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำย
แบบหนังสืออนุญำตขนย้ำยน้ำตำลทรำย หรือแบบหนังสือก้ำกับกำรขนย้ำยน้ำตำลทรำย ตำมประกำศนี
ให้ผู้มีอ้ำนำจอนุญำตมีอ้ำนำจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตำมควำมจ้ำเป็น เพื่อให้กำรเป็นไปตำมประกำศนี
ข้อ ๒๕ ให้ประธำนกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำยรักษำกำรตำมประกำศนี
ประกำศ ณ วันที่ 8 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖4
กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
ประธำนกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย
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คําขออนุญาตขนย้ ายนํา้ ตาลทราย
ภายในราชอาณาจักร

เลขที่รับ
วันที่รับ
ผูร้ ับ

1. ผู้ขออนุญาตขนย้ ายนํา้ ตาลทราย
ทะเบียนพาณิ ชย์

ชื่อ

ที่อยู่

เลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

โทรศัพท์
2. ผู้ซื้อนํา้ ตาลทราย
ทะเบียนพาณิ ชย์

ชื่อ
ที่อยู่

เลขที่

โทรศัพท์
3. รายละเอียดนํา้ ตาลทราย
ฤดูการผลิตปี
ประเภท

ถนน

ตําบล/แขวง

ชนิด

จํานวน
(กระสอบ)

ฐานะผูซ้ ้ือนํ้าตาลทราย
ผูค้ า้ ส่ง
ภาคอุตสาหกรรม ใช้เอง
อําเภอ/เขต
จังหวัด

ราคา
(บาท/กระสอบ)

จํานวนเงิน
(บาท)

ขอยืน่ คําขอนี้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตขนย้ายนํ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักร และขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็ น
ความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................ผูข้ ออนุญาต
(.........................................................)
................/...................../...................

แบบ กน. 2

1.ผู้ขออนุญาตขนย้ายนํา้ ตาลทราย

หนังสื ออนุญาตขนย้ ายนํา้ ตาลทราย
ภายในราชอาณาจักร

2.ผู้ซื้อนํา้ ตาลทราย

ฐานะผูซ้ ้ือนํ้าตาลทราย
ทะเบียนพาณิ ชย์
3. รายละเอียดนํา้ ตาลทราย
ฤดูการผลิต

ประเภท

ผูค้ า้ ส่ง

ภาคอุตสาหกรรม

ใช้เอง

ทะเบียนพาณิ ชย์
ชนิดบรรจุ

จํานวน

ราคาต่อกระสอบ

จํานวนเงิน (บาท)

4. เงื่อนไขในการอนุญาต

ออกให้เมื่อวันที่ ..................................
ลงชื่ อ ................................................ ผูอ้ นุญาต
(....................................................)
พนักงานเจ้าหน้าที่

เลขที่ออก
ใช้ได้ถึงวันที่

5.สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที่
สถานที่ตน้ ทาง
เลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
ผูร้ ับปลายทาง
เลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
วันที่ขนย้าย
เวลา
พาหนะ
หมายเลขทะเบียน

.....................................................
(....................................................)
พนักงานเจ้าหน้าที่
.....................................................
(....................................................)
ตัวแทนโรงงาน

แบบ กน. 3

คําขออนุญาตขนย้ ายนํา้ ตาลทราย
เพื่อเปลีย่ นสถานทีเ่ ก็บรักษา

เลขที่รับ
วันที่รับ
ผูร้ ับ

1. ผู้ขออนุญาตขนย้ ายนํา้ ตาลทราย
ทะเบียนพาณิ ชย์

ชื่อ
เลขที่

ที่อยู่
2. รายละเอียดนํา้ ตาลทราย
ฤดูการผลิต

3. การขนย้ าย
สถานที่ตน้ ทาง
สถานที่ปลายทาง

ถนน

ประเภท

ตําบล/แขวง

ชนิด

อําเภอ/เขต

จังหวัด

จํานวน (กระสอบ/เมตริ กตัน)

เลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

เลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

พาหนะ
รถบรรทุก
รถไฟ
อื่น ๆ (ระบุ).........................................................................................
ช่วงเวลาที่ขนย้าย
4. คําชี้แจงและเหตุผลในการขอรับหนังสื ออนุญาตขนย้ ายนํา้ ตาลทรายเพื่อเปลีย่ นสถานทีเ่ ก็บรักษา พร้ อมหลักฐานประกอบ (ถ้ ามี)

ขอยืน่ คําขอนี้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตขนย้ายนํ้าตาลทรายเพื่อเปลี่ยนสถานที่เก็บรักษา และขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็ น
จริ งทุกประการ
ลงชื่อ ..........................................................ผูข้ ออนุญาต
(............................................................)
................/........................./..................

แบบ กน. 4
เลขที่ออก

หนังสื ออนุญาตขนย้ายนํา้ ตาลทราย
เพื่อเปลีย่ นสถานทีเ่ ก็บรักษา

1. ผู้ขออนุญาตขนย้ ายนํา้ ตาลทราย

ทะเบียนพาณิ ชย์

ชื่อ
ที่อยู่

เลขที่

2. รายละเอียดนํา้ ตาลทราย
ฤดูการผลิต

3. การขนย้ าย
สถานที่ตน้ ทาง
สถานที่ปลายทาง
พาหนะ
ช่วงเวลาที่อนุญาตให้ขนย้าย
หนังสื อกํากับการขนย้าย
4. เงื่อนไขการอนุญาต

ถนน

ประเภท

ตําบล/แขวง

ชนิด

อําเภอ/เขต

จังหวัด

จํานวน (กระสอบ/เมตริ กตัน)

เลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

เลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รถไฟ

อื่น ๆ (ระบุ).....................................................................................

รถบรรทุก
เลขที่

ออกให้เมื่อวันที่..................................................
ลงชื่อ.............................................................. ผูอ้ นุญาต
(................................................................)
พนักงานเจ้าหน้าที่

(ด้านหลัง)

บันทึกจํานวนขนย้ายตามหนังสื ออนุ ญาตขนย้ายนํ้าตาลทรายเพื่อเปลี่ยนสถานที่เก็บรักษา
วัน/เดือน/ปี

จํานวนขนย้าย (กระสอบ/ตัน)
วันนี้

รวมถึงวันนี้

คงเหลือ

หนังสื อกํากับการขนย้าย
จํานวน
เลขที่ - เลขที่
ฉบับ

ผูร้ ับรอง
ตัวแทนโรงงาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

รวม
หมายเหตุ ....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................... ตัวแทนโรงงานผูร้ ับรอง
(
)

ลงชื่อ ...................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับรอง
(
)

เลขที่ .............................................

หนังสื อกํากับการขนย้ าย
นํา้ ตาลทรายเพื่อเปลีย่ นสถานทีเ่ ก็บรักษา
วันที่ขนย้าย.......................เวลา..................น.โดยพาหนะ..................หมายเลขทะเบียน..........................
ต้นทาง........................................................................เจ้าของนํ้าตาล......................................................................
ได้ทาํ การขนย้ายนํ้าตาลทรายประเภท..............................ชนิดบรรจุ..................................ปี การผลิต.....................
จํานวน.........................กระสอบ หรื อ.....................กิโลกรัม เพื่อนําไปยังสถานที่ปลายทาง..................................
.................................................................................................................................................................................
ตามหนังสื ออนุญาตการขนย้ายนํ้าตาลทรายเลขที่ออก............................................................................................
ช่วงเวลาขนย้าย ............................................. ถึง ..............................................รวม................วัน
(ลงชื่อ)............................................ผูข้ บั ขี่ยานพาหนะ
(..............................................)

(ลงชื่อ)............................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(..............................................)

เลขประจําตัวประชาชน..........................................

(ลงชื่อ).............................................ตัวแทนโรงงาน
(................................................)

ด้านหลัง
ได้ตรวจสอบ ณ สถานที่ปลายทาง .................................................................................................แล้ว ปรากฏว่า
ขนย้ายถึงปลายทางวันที่ .......................... เดือน ................................... พ.ศ. ....................... เวลา ................... น.
จํานวนรับเข้า ......................................... กระสอบ หรื อ นํ้าหนัก ............................................. กิโลกรัม
ครบ
ขาด .................................................. กระสอบ/ กิโลกรัม
เกิน .................................................. กระสอบ/ กิโลกรัม
ตีคืน ................................................. กระสอบ/ กิโลกรัม
หมายเหตุ................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)......................................ตัวแทนโรงงาน
(.........................................)

(ลงชื่อ)........................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(..........................................)

แบบ กน. 5

คําขออนุญาตขนย้ ายนํา้ ตาลทรายเพื่อการส่ งออกทางเรื อ
1. ผู้ขออนุญาตขนย้ ายนํา้ ตาลทราย
ชื่อ บริ ษทั ................................................................
ที่อยู่ เลขที่
ถนน

โดย ...............................................(ผูร้ ับมอบอํานาจ)..................................................
ตําบล / แขวง
อําเภอ / เขต
จังหวัด

ได้กระทําการเป็ นตัวแทนของโรงงานนํ้าตาลต่าง ๆ ดังปรากฏในข้อ 2
2. รายละเอียดนํา้ ตาลทราย
โรงงาน
ฤดูการผลิต
ประเภท

3. การขนย้ าย
สถานที่ตน้ ทาง

เลขที่

ถนน

เลขที่รับ
วันที่รับ
ผูร้ ับ

ชนิด

ตําบล / แขวง

จํานวน(กระสอบ/เมตริ กตัน)

อําเภอ / เขต

จังหวัด

สถานที่ปลายทาง
พาหนะ
ช่วงเวลาขนย้าย
4. คําชี้แจงและเหตุผลในการขอรับหนังสื ออนุญาตขนย้ ายนํา้ ตาลทรายเพื่อการส่ งออกทางเรื อ พร้ อมหลักฐานประกอบ (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามใบอนุญาตให้ส่งสิ นค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ อ.2) เลขที่...............................ออกให้เมื่อวันที่...............................................

ขอยืน่ คําขอนี้เพื่อขอรับหนังสื ออนุญาตขนย้ายนํ้าตาลทราย เพื่อการส่งออกทางเรื อ และขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็ น
จริ งทุกประการ
ลงชื่อ ........................................................ ผูข้ ออนุญาต
(.........................................................)
.................../........................./..............

แบบ กน. 6
เลขที่ออก
ใช้ได้ถึงวันที่

หนังสื ออนุญาตขนย้ ายนํา้ ตาลทรายเพื่อการส่ งออกทางเรื อ

1. ผู้ขออนุญาตขนย้ ายนํา้ ตาลทราย
ชื่อ
ที่อยู่
เลขที่รับ กน.5 ……….……
2. รายละเอียดนํา้ ตาลทราย
โรงงาน

3. การขนย้ าย
สถานที่ตน้ ทาง
สถานที่ปลายทาง
ช่วงเวลาที่อนุญาตให้ขนย้าย
4. การอนุญาต

เลขที่

ถนน

ตําบล / แขวง

อําเภอ / เขต

จังหวัด

ได้กระทําการเป็ นตัวแทนของโรงงานดังปรากฏในข้อ 2
ฤดูการผลิต

เลขที่

ประเภท

ถนน

ชนิด

ตําบล / แขวง

จํานวน(กระสอบ/เมตริ กตัน)

อําเภอ / เขต

จังหวัด

เรื อเดินสมุทร
เรื อโป๊ ะ

- สัญญาเลขที่............................................................ ลงวันที่ ....................................................................
- ใบอนุญาตให้ส่งสิ นค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (อ.2) เลขที่ ..................................................................
- ลงวันที่....................................................................
- นํ้าตาลทรายเพื่อ..................................................... บริ ษทั ผูซ้ ้ือต่างประเทศ..............................................................................................
ออกให้เมื่อวันที่...........................................
ลงชื่อ................................................... ผูอ้ นุญาต
(.......................................................)
พนักงานเจ้าหน้าที่

(ด้านหลัง)

บันทึกการขนย้ ายนํา้ ตาลทราย
สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที่
วัน/เดือน/ปี

วันนี้

จํานวนขนย้าย ณ ต้นทาง (หน่วย/กระสอบ)
รวมถึงวันนี้
คงเหลือ ตัวแทนโรงงาน พนักงานเจ้าหน้าที่

วัน/เดือน/ปี

วันนี้

จํานวนขนย้าย ณ ปลายทาง (หน่วย/กระสอบ)
รวมถึงวันนี้
คงเหลือ ตัวแทนโรงงาน พนักงานเจ้าหน้าที่

แบบ กน. 5.1

คําขออนุญาตขนย้ ายนํา้ ตาลทราย
เพื่อการส่ งออก

เลขที่รับ
วันที่รับ
ผูร้ ับ

1. ผู้ขออนุญาตขนย้ ายนํา้ ตาลทราย
ทะเบียนพาณิ ชย์

ชื่อ
ที่อยู่

เลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

โดยส่งออกผ่านบริ ษทั ...................................................................................................................................................................................................
2. รายละเอียดนํา้ ตาลทราย
ฤดูการผลิต

3. การขนย้ าย
สถานที่ตน้ ทาง
พาหนะ
ช่วงเวลาที่อนุญาตให้ขนย้าย
ด่านศุลกากร

ประเภท

ชนิด

จํานวน (กระสอบ/เมตริ กตัน)

เลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

รถบรรทุก

รถไฟ

อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................

เลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

จังหวัด

4. คําชี้แจงและเหตุผลในการขอรับหนังสื ออนุญาตอนุญาตขนย้ ายนํา้ ตาลทรายเพื่อการส่ งออก พร้ อมหลักฐานประกอบ
หลักฐาน
1.สําเนาหรื อภาพถ่ายสัญญาการซื้อขายนํ้าตาลทรายกับต่างประเทศหรื อตัวแทนของต่างประเทศ
2.สําเนาหรื อภาพถ่ายหลักฐานการชําระเงิน
3.สําเนาหรื อภาพถ่ายหนังสื ออนุญาตให้ส่งนํ้าตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร (แบบ กน.10)
4.อื่น ๆ .................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
ขอยืน่ คําขอนี้เพื่อขอรับหนังสื ออนุญาตการขนย้ายนํ้าตาลทรายเพื่อการส่งออกและขอรับรองว่า ข้อความหลักฐานข้างต้นถูกต้องและเป็ นจริ งทุกประการ

ลงชื่อ ....................................................ผูข้ ออนุญาต
(.........................................................)
................./........................./.................

(ด้านหลัง)

แบบ กน. 6.1

หนังสื ออนุญาตขนย้ายนํา้ ตาลทราย
เพื่อการส่ งออก

1. ผู้ขออนุญาตขนย้ ายนํา้ ตาลทราย

เลขที่ออก

ทะเบียนพาณิ ชย์

ชื่อ
ที่อยู่

เลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

โดยส่งออกผ่านบริ ษทั .......................................................................................................................................................................................................
2. รายละเอียดนํา้ ตาลทราย
ฤดูการผลิต
ประเภท
ชนิด
จํานวน (กระสอบ/เมตริ กตัน)
3. การขนย้ าย
สถานที่ตน้ ทาง
พาหนะ
ช่วงเวลาที่อนุญาตให้ขนย้าย
สถานที่ปลายทาง

เลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

รถบรรทุก

รถไฟ

อื่น ๆ (ระบุ).......................................................................................

เลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

จังหวัด

หนังสื อกํากับการขนย้าย
เลขที่
4. เงื่อนไขการอนุญาต
1. ให้ขนย้ายนํ้าตาลทรายภายในวันที่ที่กาํ หนด
2. ให้ขนย้ายนํ้าตาลทรายเพื่อการส่งออกผ่านด่านศุลกากรไปยังประเทศ…………………………………………….................................................
3. เมื่อสิ้นสุดการขนย้ายนํ้าตาลทรายแล้วให้ผรู ้ ับอนุญาตส่งมอบต้นฉบับหนังสื ออนุญาตขนย้ายนํ้าตาลทรายเพื่อการส่งออกต่อสํานักงานคณะกรรมการ
อ้อยและนํ้าตาลทรายภายใน 15 วัน นับแต่สิ้นสุดการขนย้าย
4. ได้รับอนุญาตตามแบบ กน.10 เลขที่ ................................................................ สัญญาซื้ อขายเลขที่..........................................................................
5. อื่น ๆ ..........................................................................................................................................................................................................................
ออกให้เมื่อวันที่...................................................
ลงชื่อ.............................................................. ผูอ้ นุญาต
(.............................................................)
พนักงานเจ้าหน้าที่

(ด้านหลัง)

บันทึกจํานวนขนย้ายตามหนังสื ออนุ ญาตขนย้ายนํ้าตาลทรายเพื่อการส่ งออก
วัน/เดือน/ปี

จํานวนขนย้าย (กระสอบ/ตัน)
วันนี้

รวมถึงวันนี้

คงเหลือ

หนังสื อกํากับการขนย้าย
จํานวน
เลขที่ - เลขที่
ฉบับ

ผูร้ ับรอง
ตัวแทนโรงงาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

รวม
หมายเหตุ ....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................... ตัวแทนโรงงานผูร้ ับรอง
(
)

ลงชื่อ ........................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับรอง
(
)

เลขที่ .............................................

หนังสื อกํากับการขนย้ าย
นํา้ ตาลทรายเพื่อการส่ งออก
วันที่ขนย้าย.......................เวลา..................น.โดยพาหนะ..................หมายเลขทะเบียน...........................
ต้นทาง.....................................................................................เจ้าของนํ้าตาล.........................................................
ได้ทาํ การขนย้ายนํ้าตาลทรายประเภท.................................ชนิดบรรจุ..................................ปี การผลิต..................
จํานวน.........................กระสอบ หรื อ.....................กิโลกรัม เพื่อนําไปยังสถานที่ปลายทาง..................................
................................................................................................................................................................................
ตามหนังสื ออนุ ญาตการขนย้ายนํ้าตาลทรายเลขที่ออก..........................................................................................
ช่วงเวลาขนย้าย ............................................. ถึง ..............................................รวม................วัน
(ลงชื่อ)............................................ผูข้ บั ขี่ยานพาหนะ
(..............................................)

(ลงชื่อ)............................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(..............................................)

เลขประจําตัวประชาชน..........................................

(ลงชื่อ).............................................ตัวแทนโรงงาน
(............................................)

ด้านหลัง
ได้ตรวจสอบ ณ สถานที่ปลายทาง .................................................................................................แล้วปรากฏว่า
ขนย้ายถึงปลายทางวันที่ .......................... เดือน ................................... พ.ศ. ....................... เวลา ................... น.
จํานวนรับเข้า ......................................... กระสอบ หรื อ นํ้าหนัก ............................................. กิโลกรัม
ครบ
ขาด .................................................. กระสอบ/ กิโลกรัม
เกิน .................................................. กระสอบ/ กิโลกรัม
ตีคืน .................................................. กระสอบ/ กิโลกรัม
หมายเหตุ...............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)......................................ตัวแทนโรงงาน
(....................................................)

(ลงชื่อ)........................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(......................................................)

แบบ กน. 5.2
เลขที่รับ
วันที่รับ
ผูร้ ับ

คําขออนุญาตขนย้ าย
นํา้ ตาลทรายขาว นํา้ ตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เพื่อส่ งมอบให้ แก่ผู้ประกอบกิจการ

1. ผู้ขออนุญาตขนย้ ายนํา้ ตาลทราย

ทะเบียนพาณิ ชย์

ชื่อ
ที่อยู่

เลขที่

2. รายละเอียดนํา้ ตาลทราย
ฤดูการผลิต
3. การขนย้ าย
สถานที่ตน้ ทาง

ถนน

ประเภท

เลขที่

ตําบล/แขวง

ชนิด

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

จํานวน (กระสอบ/เมตริ กตัน)

อําเภอ/เขต

จังหวัด

พาหนะ
รถบรรทุก
รถไฟ
อื่น ๆ (ระบุ).........................................................................................
ช่วงเวลาที่อนุญาตให้ขนย้าย
สถานที่ปลายทาง
เลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
(ผูป้ ระกอบกิจการ)
โทรศัพท์
4. เอกสารประกอบคําขอรับหนังสื ออนุญาตขนย้ าย นํา้ ตาลทรายขาว นํา้ ตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เพื่อส่ งมอบให้ แก่ ผ้ปู ระกอบกิจการ
1. สําเนาหนังสื อสัญญาซื้อขายนํ้าตาลทรายระหว่างโรงงานนํ้าตาลกับผูป้ ระกอบกิจการ
2. สําเนาหนังสื อแจ้งผลการขอรับสิ ทธิซ้ือนํ้าตาลทราย
3. สําเนาสรุ ปผลปริ มาณนํ้าตาลทรายที่ได้รับสิ ทธิซ้ือในการผลิตสิ นค้า ประจําปี
4. อื่น ๆ ..........................................................................................................................................................................................................
ขอยื่นคําขอนี้ เพื่อขอรับหนังสื ออนุ ญาตขนย้ายนํ้าตาลทรายขาว นํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ เพื่อส่ งมอบให้แก่ผูป้ ระกอบกิ จการ และขอรับรองว่า
ข้อความและหลักฐานข้างต้นถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ ....................................................ผูข้ ออนุญาต
(........................................................)
................/........................./..............

แบบ กน. 6.2
เลขที่ออก

หนังสื ออนุญาตขนย้ าย
นํา้ ตาลทรายขาว นํา้ ตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เพื่อส่ งมอบให้ แก่ผู้ประกอบกิจการ

1. ผู้ขออนุญาตขนย้ ายนํา้ ตาลทราย

ทะเบียนพาณิ ชย์

ชื่อ
ที่อยู่

เลขที่

2. รายละเอียดนํา้ ตาลทราย
ฤดูการผลิต
3. การขนย้ าย
สถานที่ตน้ ทาง
พาหนะ

ถนน

ประเภท

ตําบล/แขวง

ชนิด

อําเภอ/เขต

จังหวัด

จํานวน (กระสอบ/เมตริ กตัน)

เลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รถบรรทุก

รถไฟ

อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................................

ช่วงเวลาที่อนุญาตให้ขนย้าย
สถานที่ปลายทาง
เลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
(ผูป้ ระกอบกิจการ)
หนังสื อกํากับการขนย้าย
เลขที่
4. เงื่อนไขการอนุญาต
1. ให้ขนย้ายนํ้าตาลทรายภายในวันที่ที่กาํ หนด
2. ให้ขนย้ายนํ้าตาลทรายเพื่อส่งมอบให้แก่ผปู ้ ระกอบกิจการที่ระบุเท่านั้น
3. เมื่อสิ้นสุดการขนย้ายนํ้าตาลทรายแล้วให้ส่งมอบต้นฉบับหนังสืออนุญาตขนย้ายนํ้าตาลทรายขาว นํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ เพื่อส่งมอบให้แก่ผู ้
ประกอบกิจการต่อสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายภายใน 15 วัน นับแต่สิ้นสุดการขนย้าย
4. อื่น ๆ ...........................................................................................................................................................................................................................
ออกให้เมื่อวันที่................................................
ลงชื่อ.............................................................. ผูอ้ นุญาต
(.......................................................)
พนักงานเจ้าหน้าที่

(ด้านหลัง)

บันทึกจํานวนขนย้ายตามหนังสื ออนุ ญาตขนย้ายนํ้าตาลทรายขาว นํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ เพือ่ ส่ งมอบให้แก่ผปู ้ ระกอบกิจการ
วัน/เดือน/ปี

จํานวนขนย้าย (กระสอบ/ตัน)
วันนี้

รวมถึงวันนี้

คงเหลือ

หนังสื อกํากับการขนย้าย
จํานวน
เลขที่ - เลขที่
ฉบับ

ผูร้ ับรอง
ตัวแทนโรงงาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

รวม
หมายเหตุ ....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................... ตัวแทนโรงงานผูร้ ับรอง
(
)

ลงชื่อ ........................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับรอง
(
)

(ด้านหลัง)

เลขที่ .............................................

หนังสื อกํากับการขนย้ าย
นํา้ ตาลทรายขาว นํา้ ตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เพื่อส่ งมอบให้ แก่ผู้ประกอบกิจการ
วันที่ขนย้าย.......................เวลา..................น.โดยพาหนะ..................หมายเลขทะเบียน...........................
ต้นทาง.....................................................................................เจ้าของนํ้าตาล.........................................................
ได้ทาํ การขนย้ายนํ้าตาลทรายประเภท.................................ชนิดบรรจุ..................................ปี การผลิต..................
จํานวน.........................กระสอบ หรื อ.....................กิโลกรัม เพื่อนําไปยังสถานที่ปลายทาง..................................
.................................................................................................................................................................................
ตามหนังสื ออนุ ญาตการขนย้ายนํ้าตาลทรายเลขที่ออก..........................................................................................
ช่วงเวลาขนย้าย ............................................. ถึง ..............................................รวม................วัน
(ลงชื่อ)............................................ผูข้ บั ขี่ยานพาหนะ
(..............................................)
เลขประจําตัวประชาชน..........................................

(ลงชื่อ)............................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(..............................................)
(ลงชื่อ).............................................ตัวแทนโรงงาน
(............................................)

ด้านหลัง
ได้ตรวจสอบ ณ สถานที่ปลายทาง .................................................................................................แล้วปรากฏว่า
ขนย้ายถึงปลายทางวันที่ .......................... เดือน ................................... พ.ศ. ....................... เวลา ................... น.
จํานวนรับเข้า ......................................... กระสอบ หรื อ นํ้าหนัก ............................................. กิโลกรัม
ครบ
ขาด .................................................. กระสอบ/ กิโลกรัม
เกิน .................................................. กระสอบ/ กิโลกรัม
ตีคืน .................................................. กระสอบ/ กิโลกรัม
หมายเหตุ.............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)......................................ตัวแทนโรงงาน
(....................................................)

(ลงชื่อ)........................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(......................................................)

เลขที่ .............................................

แบบ กน. 5.3

1. ผู้ขออนุญาตขนย้ ายนํา้ ตาลทราย

เลขที่รับ
วันที่รับ
ผูร้ ับ

คําขออนุญาตขนย้ าย
นํา้ ตาลทรายดิบเพื่อการจําหน่ ายภายในราชอาณาจักร

ทะเบียนพาณิ ชย์

ชื่อ
ที่อยู่

เลขที่

2. รายละเอียดนํา้ ตาลทราย
ฤดูการผลิต
3. การขนย้ าย
สถานที่ตน้ ทาง
พาหนะ
ช่วงเวลาที่อนุญาตให้ขนย้าย
สถานที่ปลายทาง

ถนน

ประเภท

ตําบล/แขวง

ชนิด

อําเภอ/เขต

จังหวัด

จํานวน (กระสอบ/เมตริ กตัน)

เลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

รถบรรทุก

รถไฟ

อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................

เลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

จังหวัด

ประเภทกิจการ/วัตถุประสงค์
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................
โทรศัพท์
4. เอกสารประกอบคําขอรับหนังสื ออนุญาตขนย้ ายนํา้ ตาลทรายดิบเพื่อการจําหน่ ายภายในราชอาณาจักร
1. สําเนาหนังสื ออนุญาตให้โรงงานจําหน่ายนํ้าตาลทรายดิบในราชอาณาจักร (แบบ กอน.3)
2. อื่น ๆ .....................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ขอยื่นคําขอนี้ เพื่อขอรับหนังสื ออนุญาตขนย้ายนํ้าตาลทรายดิบเพื่อจําหน่ายภายในราชอาณาจักรและขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง
และเป็ นจริ งทุกประการ
ลงชื่อ ....................................................ผูข้ ออนุญาต
(............................................................)
................/.................../...................

แบบ กน. 6.3
เลขที่ออก

หนังสื ออนุญาตขนย้ ายนํา้ ตาลทรายดิบ
เพื่อการจําหน่ ายภายในราชอาณาจักร

1. ผู้ขออนุญาตขนย้ ายนํา้ ตาลทราย

ทะเบียนพาณิ ชย์

ชื่อ
ที่อยู่

เลขที่

2. รายละเอียดนํา้ ตาลทราย
ฤดูการผลิต
3. การขนย้ าย
สถานที่ตน้ ทาง
พาหนะ
ช่วงเวลาที่อนุญาตให้ขนย้าย
สถานที่ปลายทาง

ถนน

ตําบล/แขวง

ประเภท

เลขที่
รถบรรทุก
เลขที่

ถนน
รถไฟ
ถนน

ชนิด

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

จํานวน (กระสอบ/เมตริ กตัน)

อําเภอ/เขต

จังหวัด

อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................
ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

หนังสื อกํากับการขนย้าย
เลขที่
4. เงื่อนไขการอนุญาต
1. ให้ขนย้ายนํ้าตาลทรายภายในช่วงเวลาที่กาํ หนด
2. ให้ขนย้ายนํ้าตาลทรายเพื่อส่งมอบ ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุเท่านั้น
3. เมื่อสิ้นสุดการขนย้ายนํ้าตาลทรายแล้วให้ส่งมอบต้นฉบับหนังสื ออนุญาตขนย้ายนํ้าตาลทรายดิบ เพื่อการจําหน่ายภายในราชอาณาจักรต่อ
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายภายใน 15 วัน นับแต่สิ้นสุดการขนย้าย
4. อื่น ๆ..........................................................................................................................................................................................................................
ออกให้เมื่อวันที่..........................................................
ลงชื่อ.............................................................. ผูอ้ นุญาต
(.......................................................)
พนักงานเจ้าหน้าที่

(ด้านหลัง)

บันทึกจํานวนขนย้ายตามหนังสื ออนุ ญาตขนย้ายนํ้าตาลทรายดิบเพื่อการจําหน่ายภายในราชอาณาจักร
วัน/เดือน/ปี

จํานวนขนย้าย (กระสอบ/ตัน)
วันนี้

รวมถึงวันนี้

คงเหลือ

หนังสื อกํากับการขนย้าย
จํานวน
เลขที่ - เลขที่
ฉบับ

ผูร้ ับรอง
ตัวแทนโรงงาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

รวม
หมายเหตุ ....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................... ตัวแทนโรงงานผูร้ ับรอง
(
)

ลงชื่อ ...................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับรอง
(
)

(ด้านหลัง)

เลขที่ .............................................

หนังสื อกํากับการขนย้ าย

นํา้ ตาลทรายดิบเพื่อการจําหน่ ายภายในราชอาณาจักร
วันที่ขนย้าย.......................เวลา..................น.โดยพาหนะ..................หมายเลขทะเบียน.........................................
ต้นทาง......................................................................เจ้าของนํ้าตาล........................................................................
ได้ทาํ การขนย้ายนํ้าตาลทรายประเภท.................................ชนิดบรรจุ..................................ปี การผลิต..................
จํานวน.........................กระสอบ หรื อ.....................กิโลกรัม เพื่อนําไปยังสถานที่ปลายทาง..................................
.................................................................................................................................................................................
ตามหนังสื ออนุ ญาตการขนย้ายนํ้าตาลทรายเลขที่ออก..........................................................................................
ช่วงเวลาขนย้าย ............................................. ถึง ..............................................รวม................วัน
(ลงชื่อ)............................................ผูข้ บั ขี่ยานพาหนะ
(..............................................)
เลขประจําตัวประชาชน..........................................

(ลงชื่อ)............................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(..............................................)
(ลงชื่อ).............................................ตัวแทนโรงงาน
(............................................)

ด้านหลัง
ได้ตรวจสอบ ณ สถานที่ปลายทาง .................................................................................................แล้วปรากฏว่า
ขนย้ายถึงปลายทางวันที่ .......................... เดือน ................................... พ.ศ. ....................... เวลา ................... น.
จํานวนรับเข้า ......................................... กระสอบ หรื อ นํ้าหนัก ............................................. กิโลกรัม
ครบ
ขาด .................................................. กระสอบ/ กิโลกรัม
เกิน .................................................. กระสอบ/ กิโลกรัม
ตีคืน .................................................. กระสอบ/ กิโลกรัม
หมายเหตุ................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)......................................ตัวแทนโรงงาน
(....................................................)

(ลงชื่อ)........................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(......................................................)

