
- ร่าง - 
 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า 

___________________________ 
 

เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพ่ือการค้า  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11  
ของกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2550  
อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้าไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราที่มิใช่เพ่ือการค้า ต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพ่ือการค้า 

ตามแบบ ภส.04-01/1 ท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาต ณ ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาแห่งท้องที่ที่สถานที่ผลิตสุราตั้งอยู่  

 
ข้อ 2 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบรายละเอียดในค าขอ

รวมทั้งเอกสารและหลักฐานว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตทราบ ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตด าเนินการ
แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ก าหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องนั้นไว้และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา 
ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตก าหนด โดยให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตและผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตลงนามในแบบค าขอนั้นด้วย  

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง
และครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตก าหนด ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตต่อไป และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

 
ข้อ 3 ให้สรรพสามิตพ้ืนที่หรือสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่ 

เพ่ือการค้าให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาตและมีเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้ว 
ในกรณีที่สรรพสามิตพ้ืนที่หรือสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 

ผลิตสุราที่มิใช่เพ่ือการค้าและสถานที่ที่จะผลิตสุราเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามกฎกระทรวง  
การผลิตสุรา พ.ศ. 2565 ให้มีค าสั่งอนุญาตและแจ้งค าสั่งดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพ่ือการค้า
ทราบเป็นหนังสือ และให้มาช าระค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ผลิตสุราที่มิใช่เพ่ือการค้าไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในก าหนดเวลาให้ถือว่าสละสิทธิการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา 
ที่มิใช่เพ่ือการค้า 
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ในกรณีที่สรรพสามิตพ้ืนที่หรือสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาพิจารณาแล้วเห็นว่า ค าขอรับใบอนุญาตผลิตสุรา
ที่มิใช่เพ่ือการค้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 ให้มีค าสั่ง 
ไม่อนุญาตและแจ้งค าสั่งดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตทราบเป็นหนังสือ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาต 
รวมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ การยื่นอุทธรณ์ และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพ่ือการค้าทราบด้วย 

 
ข้อ 4 ใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพ่ือการค้าที่สรรพสามิตพ้ืนที่หรือสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาออกให้ 

ตามข้อ 3 ให้ใช้แบบใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า ตามแบบ ภส.04-02/1 ท้ายประกาศนี้ 
 

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป 
 

     ประกาศ ณ วันที่        ธันวาคม พ.ศ. 2565             
 
 
 

     (นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ) 
                                                                            อธิบดีกรมสรรพสามิต 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

เรียน  อธิบดี (ผ่านเจ้าพนักงานสรรพสามติ ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ี/พื้นที่สาขา..................................................................) 
 

1. ข้อมลูผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตสุราท่ีมิใช่เพ่ือการค้า 
 บุคคลธรรมดา   ช่ือ-นามสกลุ...................................................................................เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ..................................................... 
     วันเดือนปีเกิด..........................................อายุ...................................ปี    
 นิติบุคคล  ช่ือ.........................................................................................................เลขทะเบียนนติิบคุคล...................................................................          
เลขทะเบยีนสรรพสามิต      --  

ที่อยู่เลขท่ี..............................หมู่ที.่...............ตรอก/ซอย..........................................................ถนน...................................................................................
ต าบล/แขวง.............................................................อ าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.......................................................... 
รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์......................................................E-mail...................................................................................................... 
2. วัตถุประสงค์ของการยื่นค าขอรับใบอนุญาต 

 ขอใบอนุญาตผลติสรุาที่มิใช่เพื่อการค้ารายใหม่มีปรมิาณไมเ่กิน ๒๐๐ ลิตรต่อปี 
 ผลิตสุราต่อเนื่องจากใบอนุญาตผลติสรุาที่มิใช่เพื่อการค้าเดิม เลขที่............................................หมดอายุวันท่ี......................................................... 

3. รายละเอียดชนิดสุราท่ีจะผลิต   
สุราแช ่ สุรากลั่น 

ชนิดสุรา แรงแอลกอฮอล์ 
(ดีกรี) 

ปริมาณการผลิต
ต่อเดือน (ลิตร) 

ปริมาณการผลิต
รวมทั้งปี (ลิตร) 

ชนิดสุรา แรงแอลกอฮอล์ 
(ดีกรี) 

ปริมาณการผลิต
ต่อเดือน (ลิตร) 

ปริมาณการผลิต
รวมทั้งปี (ลิตร) 

เบียร ์    สุราขาว    
สุราแช่พื้นเมือง    สุราผสม    
ไวน ์    สุราปรุงพิเศษ    
สปาร์กลิ้งไวน ์    สรุาพิเศษ    
สุราแช่ผลไม ้        
สุราแช่ผลไม้ที่มี
ส่วนผสมขององุ่น
หรือไวน์องุ่น 

       

สุราแช่อื่น        
รวม  รวม  

4. รายละเอียดสถานที่ผลิตสุรา 
สถานท่ีผลติสรุา ตั้งอยู่เลขท่ี.................................อาคารชุดชื่อ...........................................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย...............................................
ถนน.............................................................ต าบล/แขวง.............................................................อ าเภอ/เขต....................................................................
จังหวัด.................................................................. รหัสไปรษณีย์......................................................โทรศัพท์.................................................................
E-mail...................................................................................................... 
5. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตสรุา 
(1) ชนิดของเครื่องกลั่นส าหรับผลติสุราทีส่อดคล้องกับชนิดสุราที่ผลติและปริมาณการผลิต............................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................... 
(2) วัตถุดิบที่เป็นสาระส าคญัที่ใช้ในการผลิตสุรา คือ ........................................................................................................................................................ 
     แหล่งที่มาของวัตถุดิบ.................................................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................... 
 

กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
ค าขอรับใบอนุญาตผลติสรุา ตามมาตรา 153 

แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

ส าหรับเจ้าหนา้ที ่
เลขรับที่                      
วันเดือนป ี    
เจ้าหน้าที่ผู้รับ   

ภส.04-01/1 
(ผลติสุรา 

ที่มิใช่เพื่อการค้า) 
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6. เอกสารหรือหลกัฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตผลิตสุรา  
  ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท 
  ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
  ส าเนารายละเอียดวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วน/บริษัท 
  เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ 
       หนังสือมอบอ านาจ เฉพาะกรณีทีม่ีการมอบอ านาจให้ยื่นค าขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานท่ีเกีย่วกับสถานะบุคคลของผู้มอบอ านาจ 
          และผู้รับมอบอ านาจ (กรณีนิติบุคคลให้แนบส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกให้ไมเ่กิน 6 เดือนด้วย)     
       ระบุ ........................................................................................  
  ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ท่ีจะผลิตสุราหรือเอกสารของราชการที่แสดงสิทธิในบริเวณสถานที่ท่ีจะผลิตสุรา 
  ส าเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในพื้นที่ดินที่ตั้งสถานทีท่ี่จะใช้ผลิตสุราหรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้สถานที่ที่จะใช้ผลิตสุรา 
  สัญญาเช่าและหนังสือแสดงความยินยอมให้ผลิตสุราของผู้ให้เช่า กรณีผู้ประสงค์จะผลิตสุราเป็นผู้เช่า 
  หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ กรณีเป็นที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 
  แผนที่หรือพิกัดแสดงที่ตั้งของสถานทีท่ีจ่ะใช้ผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า และสถานที่ใกล้เคียง 
  รายการอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสุราทั้งหมด  
  กรรมวิธีการผลิตสุราหรือขั้นตอนการผลิต 
  เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ........................................................................................ 
7. การยินยอมใหเ้จ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าถึงข้อมลู 
    ข้าพเจ้ายินยอมให้เข้าถึงข้อมูล 
     บุคคลธรรมดา  เลขประจ าตัวประชาชน..............................................   นิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล..................................................  
     

ลงช่ือ ............................................................. ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
      (...............................................................) 

                                                                       วัน เดือน ปี.............................................................. 
8. ค ารับรอง 
    ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
     ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตผลิตสุรา 
     สถานท่ีที่จะผลิตสุรามีพื้นที่เพียงพอที่จะผลิตสุรา โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออาจก่อเหตุเดอืดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น 
     สถานท่ีที่จะผลิตสุรามิใช่สถานท่ีผลิตสุราของผูไ้ดร้ับใบอนุญาตผลิตสุรารายอื่น 
     สถานท่ีที่จะผลิตสุรามิใช่สถานท่ีหรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
     ไม่เป็นผู้มีใบอนุญาตผลิตสรุาที่มิใช่เพื่อการค้าในสถานท่ีอื่น 
 

ลงช่ือ ............................................................. ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
      (...............................................................) 

                                                                       วัน เดือน ปี.............................................................. 
 
9. การพิจารณาของเจ้าพนักงานสรรพสามิต 
   ได้ตรวจสอบรายละเอียดในค าขอ เอกสารและหลักฐาน และตรวจสอบสถานท่ีทีจ่ะใช้ผลิตสุราแล้ว ปรากฏว่า 
    ค าขอและเอกสารหลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน 
    สถานท่ีทีจ่ะใช้ผลิตสรุาเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงการผลิตสรุา 
    ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ได้แก่......................................................................................................................................................................... 
        และได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผูย้ื่นค าขอ  แก้ไขเพิ่มเตมิค าขอ  ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลา..........วัน 
 

 
         ลงช่ือ ........................................... ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต                              ลงช่ือ.............................................              
                (...........................................)                                                                (...........................................) 
  วัน เดือน ปี..............................................                                                      ต าแหน่ง............................................ 
                                                                                                     วัน เดือน ปี............................................. 
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10. ค าสั่งอธิบด ี
 ให้ออกใบอนุญาตผลติสรุา และให้แจ้งให้ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตผลติสุรามารับใบอนุญาตภายใน 30 วนั นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
 ไม่ออกใบอนุญาตผลิตสุรา และให้แจ้งค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตผลิตสุราทราบ 

 
ลงช่ือ................................................................. 
      (..................................................................) 

                                                                        ต าแหน่ง................................................................. 
                                                                     วัน เดือน ปี................................................................ 
11. การรับใบอนุญาตผลิตสุรา 

ข้าพเจ้าไดร้ับใบอนุญาตผลิตสุราทีม่ิใช่เพื่อการค้าเลขท่ี......................................................................... เมื่อวันที่.................................................แล้ว 
 
 
                                                                        ลงช่ือ ............................................................. ผู้ได้รับใบอนุญาต 
                                                                               (...............................................................) 
                                                                 วัน เดือน ปี................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
            ภส.04-02/1 
 
เล่มที.่.............................. 
เลขท่ี............................... 

  เลขท่ีใบอนุญาต................................................     

ใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพ่ือการค้า 
                                                                                  ที่ท าการ.................................................................. 

                                                                                   ............................................................................... 

                ............................................................................... 

อธิบดีกรมสรรพสามิตอนุญาตให้ ............................................................................................................................. 

ผลิตสุรา ณ สถานที่ผลิตสุรา ตั้งอยู่เลขที่.......................................อาคารชุดช่ือ............................................................................
หมู่ที่..............................ตรอก/ซอย...................................................................... .....ถนน........................................................
ต าบล.............................................................อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด....................................................... 

โดยให้ผลิตสุรา ดังนี้ 

ล าดับ ชนิดสุรา แรงแอลกอฮอล์ 
(ดีกรี) 

ปริมาณการผลิตต่อเดือน 
(ลิตร) 

ปริมาณการผลิตต่อปี 
(ลิตร) 

     
     
     
     
     
     
     

รวม   
 
ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จ านวน ..........................................บาท (...............................................................................)  
วันท่ีรับเงิน......................................................................................................................................................................................... 
ใบอนุญาตฉบับน้ีมผีลตั้งแต่วันท่ี..............................................................ถึงวันท่ี............................................................................... 
 

 ออกให้วันท่ี........................................................................ 
         ลงช่ือ.......................................................................  
               (.....................................................................) 
                             อธิบดีกรมสรรพสามิต 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

ข้อก าหนดในใบอนุญาต  
1. ผูไ้ด้รับใบอนญุาตผลติสรุาจะต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานท่ีผลิตสุราเป็นสถานท่ีขายสุรา 
2. ไมย่ินยอมหรือปล่อยปละละเลยใหบุ้คคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า 20 ปี บริโภคสุราในสถานท่ีทีผ่ลิตสุรา 
3. ห้ามน าสุราออกจากสถานท่ีผลติสุรา เว้นแต่เป็นการส่งตัวอยา่งเพื่อตรวจวิเคราะห์ และได้รับอนุญาตจากสรรพสามิตพื้นที่หรือ 
    สรรพสามติพื้นท่ีสาขา ก่อนน าสุราออกจากสถานท่ีผลิตสรุา 
4. สุราที่ผลิตได้ต้องมีแรงแอลกอฮอล์ต่ ากว่า 80 ดีกร ี
5. ผู้ไดร้ับใบอนุญาตผลิตสุราต้องผลิตสุราที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศก าหนด เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค 
6. กรมสรรพสามิตอาจใช้วิธีการสุม่ตรวจคณุภาพสุราเพื่อก ากับดูแลมาตรฐานของน้ าสุราให้มีความปลอดภัยในการบริโภค  
7. ผูไ้ด้รับใบอนญุาตผลติสรุาที่มิใช่เพื่อการค้าจะต้องมสีถานท่ีผลิตสุราเพยีงสถานท่ีเดยีวเท่านั้น 
8. เจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริง มีอ านาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตผลติสรุาที่มิใช่เพื่อการค้าได้ 

(ภาพรหัสคิวอาร์)   
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า 
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บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
 

 วันที่ สาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เจ้าหน้าท่ี 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 



 
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 

(กรณีเป็นที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด) 
 

       เขียนที.่....................................................................  
       วันที่............เดือน.........................พ.ศ. ................... 
 

  ข้าพเจ้า.................................................................................................... อายุ............................ป ี
อยู่บ้านเลขท่ี............................... หมู่ที.่.................. ซอย...................................... ถนน.......................................... 
แขวง/ต าบล............................................… เขต/อ าเภอ.......................................… จังหวัด …….....................… 
โทร. .................... เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดชื่อ.....................................................................................  
 ได้ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการใช้ห้องชุดแล้ว  สามารถใช้ เป็นสถานที่ในการผลิตสุราที่มิใช่ 
เพ่ือการค้า ไม่ขัดต่อข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด มีพ้ืนที่เพียงพอที่จะผลิตสุราโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือ
อาจก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน จึงยินยอมให้ (ผู้ขอใช้สถานที่) ........................................................................  
อายุ....................................ปี ซึ่งเป็นเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุด/ผู้เช่า เลขที่.............................................. 
ชั้นที่ ............................................. อาคารชุดชื่อ ............................................. อาคารเลขที่............................
ตั้งอยู่ที่.........................................หมู่ที่.................. ซอย......................................... ถนน................................. 
แขวง/ต าบล.........................................… เขต/อ าเภอ........................................… จังหวัด.....…..........................… 
โทร. ............................ ใช้สถานที่ดังกล่าว ในการผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้าได้ตั้งแต่วันที่…...เดือน………….......…… 
พ.ศ……….…... เป็นต้นไป  
 
  ขอรับรองว่าหนังสือฉบับนี้ได้ท าขึ้นโดยถูกต้องตามความเป็นจริง ทุกประการ  

 

     (ลงชื่อ) …………………….....….….......…… ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด 

              (…………….....……..……....…….….)  

     (ลงชื่อ) ………………......…..…………....……ผู้ขอใช้สถานที ่ 

              (.………………….….......…………......)  

     (ลงชื่อ) ………....…………..…......…………… พยาน  

                       (.…………....….........…..……………..)  

     (ลงชื่อ) ………………....….......………….…… พยาน  

                       (.……………..….............……………..)  

 


