คําอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-35 คําขอยกเว้นหรือคืนภาษี
หมวดข้อมูล ลําดับข้อมูล
ชื่อข้อมูล
ตามแบบ
1. สําหรับ
1.1
ทะเบียนรับเลขที่
เจ้าพนักงาน

2. ก.การยื่น
คําขอ

1.2

วัน/เดือน/ปี ที่รับ

1.3

เจ้าพนักงานผู้รับ

2.1

ชื่อผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม

2.2

เลขทะเบียน
สรรพสามิต

ความหมาย
การบันทึกเลข
ทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลําดับ
การรับหนังสือ ซึ่ง
จะเริ่มลําดับที่ 1
สําหรับวันที่ 1 ม.ค.
ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ทีไ่ ด้รับ
แบบฟอร์ม
ชื่อเจ้าพนักงานที่ได้
ทําการรับแบบและมี
ชื่อพร้อมทั้งตําแหน่ง
ในวงเล็บชัดเจน
ชื่อ บุคคล/นิติบุคคล
ซึ่งเป็นผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม ที่ยืน
คําขอยกเว้นหรือคืน
ภาษี
เลขทะเบียน
สรรพสามิต 10
หลัก ที่กรม
สรรพสามิตออกให้
หลังจากยื่นขอจด
ทะเบียนสรรพสามิต
ตามแบบฟอร์ม ภษ.

ตัวอย่างข้อมูล
5820003XXX

14 ส.ค. 2558
นางสวัสดี มีเฮง

กลุ่มข้อมูล
หลัก
ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต
ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

บริษัท มอเตอร์
(ประเทศไทย)
จํากัด

ข้อมูลผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

301189XXX

ข้อมูลผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

หมวดข้อมูล ลําดับข้อมูล
ตามแบบ
2.3
2.4

2.5
2.6

2.7

2.8
2.9
2.10

2.11

2.12

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

01-04
สถานที่ตั้งเลขที่
บ้านเลขที่ของ
สถานที่ผลิตสินค้า
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอย
ของสถานที่ผลิต
สินค้า
ถนน
ชื่อถนนของสถานที่
ผลิตสินค้า
ตําบล/แขวง
ชื่อตําบลหรือแขวง
ของสถานที่ผลิต
สินค้า
อําเภอ/เขต
ชื่ออําเภอหรือเขต
ของสถานที่ผลิต
สินค้า
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของ
สถานที่ผลิตสินค้า
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ของ
สถานที่ผลิตสินค้า
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ของสถานที่
ผลิตสินค้า
ขอจําหน่ายสินค้า ชื่อผู้ได้รับเอกสิทธิ
ให้แก่
ทางการทูตหรือตาม
ข้อผูกพันที่ประเทศ
ไทยมีในการยกเว้น
หรือขอคืนภาษี
ผู้ได้รับเอกสิทธิ
เอกสิทธิ
ทางการทูตหรือตาม ทางการทูตที่มีข้อ

ตัวอย่างข้อมูล

111/1
-

ปลวกแดง

ปลวกแดง

กลุ่มข้อมูล
หลัก
ข้อมูลที่อยู่
สถานที่ผลิต
ข้อมูลที่อยู่
สถานที่ผลิต
ข้อมูลที่อยู่
สถานที่ผลิต
ข้อมูลที่อยู่
สถานที่ผลิต
ข้อมูลที่อยู่
สถานที่ผลิต

ระยอง

ข้อมูลที่อยู่
สถานที่ผลิต
21140
ข้อมูลที่อยู่
สถานที่ผลิต
038-955-044-89 ข้อมูลที่อยู่
สถานที่ผลิต
MOTOR
ข้อมูลการขอ
INDUSTRIES,LTD จําหน่าย
สินค้า

(/) สถานทูต

ข้อมูลการขอ
จําหน่าย

หมวดข้อมูล ลําดับข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ข้อผูกพันที่ประเทศ
ไทยมีอยู่ต่อ : ( )
สถานทูต
ผู้ได้รับเอกสิทธิ
ทางการทูตหรือตาม
ข้อผูกพันที่ประเทศ
ไทยมีอยู่ต่อ : ( )
องค์การ....
โดยขอ : ( ) ยกเว้น
ภาษี

ผูกพันต่อสถานทูต

2.16

โดยขอ : ( ) คืนเงิน
ภาษีที่ได้เสียไว้แล้ว
ตามใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
เล่มที่

2.17

จํานวนเงิน

เลขที่ของ
ใบเสร็จรับเงินที่
ได้รับเมื่อตอนชําระ
ภาษี
เล่มที่ของ
ใบเสร็จรับเงินที่
ได้รับเมื่อตอนชําระ
ภาษี
จํานวนเงินภาษีที่ได้ ชําระไว้

2.18

ลําดับ

2.19

รายการ

2.13

2.14

2.15

ตัวอย่างข้อมูล

กลุ่มข้อมูล
หลัก
สินค้า

เอกสิทธิ
ทางการทูตที่มีข้อ
ผูกพันต่อองค์กร

-

ข้อมูลการขอ
จําหน่าย
สินค้า

ขอยกเว้นภาษี

(/) ยกเว้นภาษี

ข้อมูลการขอ
จําหน่าย
สินค้า
ข้อมูลการขอ
จําหน่าย
สินค้า

ลําดับของสินค้าใน
การขอยกเว้นหรือ
คืนภาษี
รายการขอยกเว้น
หรือคืนภาษี

1

รถยนต์ รุ่น abc1

ข้อมูลการขอ
จําหน่าย
สินค้า
ข้อมูลการขอ
จําหน่าย
สินค้า
ข้อมูลการขอ
ยกเว้นหรือ
คืนภาษี
ข้อมูลการขอ
ยกเว้นหรือ
คืนภาษี

หมวดข้อมูล ลําดับข้อมูล
ชื่อข้อมูล
ตามแบบ
2.20
จํานวน (หน่วย)

2.21

มูลค่าสินค้า

2.22

ภาษีสรรพสามิต
บาท

2.23

ภาษีสรรพสามิต
ส.ต.

2.24

รวมทั้งสิ้น

ความหมาย
จํานวนหรือปริมาณ
สินค้าที่แจ้งชําระ
ภาษีสรรพสามิต
มูลค่ารวมของ
รายการสินค้า
รถยนต์ที่ยื่นชําระ
ภาษีสรรพสามิต
(ปริมาณสินค้าที่เสีย
ภาษีคูณราคาสินค้า
ต่อหน่วย)
ภาษีสรรพสามิตจะ
เท่ากับปริมาณสินค้า
คูณกับอัตราภาษี
ตามปริมาณ กรณี
เสียภาษีตามปริมาณ
หรือมูลค่ารวมของ
สินค้าในรายการนั้น
คูณอัตราภาษีตาม
มูลค่า กรณีเสียภาษี
ตามมูลค่า ระบุเป็น
บาทไม่ต้องระบุ
สตางค์
จํานวนเศษสตางค์ 2
หลัก (ปัดจุดทศนิยม
ตามหลัก
คณิตศาสตร์) ของ
ภาษีสรรพสามิต
จํานวนเงินรวมสุทธิ

ตัวอย่างข้อมูล
5 คัน

1,750,000

กลุ่มข้อมูล
หลัก
ข้อมูลการขอ
ยกเว้นหรือ
คืนภาษี
ข้อมูลการขอ
ยกเว้นหรือ
คืนภาษี

525,000

ข้อมูลการขอ
ยกเว้นหรือ
คืนภาษี

.00

ข้อมูลการขอ
ยกเว้นหรือ
คืนภาษี

525,000

ข้อมูลการขอ

หมวดข้อมูล ลําดับข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

ที่ต้องชําระทั้งหมด
2.25

สินค้าที่ขอ : ( )
ยกเว้นภาษี

ประเภทสินค้าที่ขอ
ยกเว้นภาษี

(/) ยกเว้นภาษี

2.26

สินค้าที่ขอ : ( )
คืนภาษี

ประเภทสินค้าที่ขอ
คืนภาษี

-

2.27

ขออนุญาต : ( ) ทํา
เครื่องหมายแสดง
การขอยกเว้นหรือ
คืนภาษี ดังนี้
ขออนุญาต : ( ) ไม่
ทําเครื่องหมาย
แสดงการขอยกเว้น
ภาษีหรือคืนภาษี
ข้าพเจ้าได้แนบ
หลักฐานรวม....ฉบับ

ขออนุญาตทํา
เครื่องหมายแสดง
การขอยกเว้นหรือ
คืนภาษี
ขออนุญาตไม่ทํา
เครื่องหมายแสดง
การขอยกเว้นหรือ
คืนภาษี
จํานวนเอกสารแนบ
เพื่อพิจารณาในการ
ประกอบการขอ
ยกเว้นภาษี/ข้อมูล
การขอคืนภาษี
ลายมือชื่อผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรมพร้อม
ทั้งลายเซ็นในวงเล็บ
ชัดเจน
วันที่ยื่นเอกสารขอ

FOR EXPORT
ONLY

2.28

2.29

2.30

ลงชื่อ....ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
(..................)

2.31

วันที่

-

กลุ่มข้อมูล
หลัก
ยกเว้นหรือ
คืนภาษี
ข้อมูลการขอ
ยกเว้นหรือ
คืนภาษี
ข้อมูลการขอ
ยกเว้นหรือ
คืนภาษี
ข้อมูลการขอ
ยกเว้นหรือ
คืนภาษี
ข้อมูลการขอ
ยกเว้นหรือ
คืนภาษี

2

ข้อมูลการขอ
ยกเว้นหรือ
คืนภาษี

นายปีใหม่ ยั่งยืน

ข้อมูลผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

14 พ.ค. 2558

ข้อมูลผู้

หมวดข้อมูล ลําดับข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

ยกเว้นภาษี/ข้อมูล
การขอคืนภาษี
3. ข.การ
ตรวจสอบ
ของเจ้า
พนักงาน
สรรพสามิต

3.1

3.2

3.3

3.4

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตได้
ตรวจสอบสินค้า ที่
ขนออกจาก : ( ) โรง
อุตสาหกรรม
เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตได้
ตรวจสอบสินค้า ที่
ขนออกจาก : ( )
คลังสินค้าทัณฑ์บน
เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตได้
ตรวจสอบสินค้า ที่
ขนออกจาก : ( )
สถานที่เก็บสินค้า
แล้วปรากฎว่า

3.5

ลงชื่อ.....
(.............)

3.6

ลงชื่อ.....
(.............)

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต
ตรวจสอบสินค้า ที่
ขนออกจากโรง
อุตสาหกรรม
เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต
ตรวจสอบสินค้า ที่
ขนออกจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บน
เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต
ตรวจสอบสินค้า ที่
ขนออกจากสถานที่
เก็บสินค้า
ผลการตรวจสอบ
ของเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต
ลงชื่อเจ้าพนักงาน
คนที่ 1 ที่ได้ทําการ
รับแบบฟอร์มและมี
ชื่อพร้อมทั้งตําแหน่ง
ในวงเล็บชัดเจน
ลงชื่อเจ้าพนักงาน
คนที่ 2 ที่ได้ทําการ

กลุ่มข้อมูล
หลัก
ประกอบ
อุตสาหกรรม

-

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

(/) คลังสินค้า
ทัณฑ์บน

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

-

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

ตรวจสอบสินค้า
ครบถ้วนถูกต้อง

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

นางชมพู
มะเหมี่ยว
(เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต)

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

นายบุญรอด แซ่อึ้ง ข้อมูลกรม
(เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต

หมวดข้อมูล ลําดับข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

รับแบบฟอร์มและมี
ชื่อพร้อมทั้งตําแหน่ง
ในวงเล็บชัดเจน
ลงชื่อ.....
ลงชื่อเจ้าพนักงาน
(.............)
คนที่ 3 ที่ได้ทําการ
รับแบบฟอร์มและมี
ชื่อพร้อมทั้งตําแหน่ง
ในวงเล็บชัดเจน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ชื่อสินค้าที่ยื่นคําขอ
จํานวนสินค้า
ยกเว้นหรือคืนภาษี
ดังกล่าวข้างต้นคือ
ได้จําหน่ายให้แก่
ชื่อผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ
ทางการฑูตหรือตาม
ข้อผูกพันที่ประเทศ
ไทยมีอยู่
แห่ง
ประเทศที่ได้รับเอก
สิทธิทางการฑูต

สรรพสามิต)

4.4

โดย

ช่องทางที่ใช้ในการ
ขนส่ง

4.5

ณ

บริษัท มอเตอร์
(ประเทศไทย)
จํากัด
Japan

4.6

ใช้ในกิจการของ

สถานที่ที่นํา
สินค้าออก ณ โรง
อุตสาหกรรม คลัง
สินค้าฑัณฑ์บน หรือ
สถานที่เก็บสินค้า
กิจการที่นําสินค้าไป ใช้

3.7

4. ค.การ
4.1
รับรองของ
สถานฑูตหรือ
องค์การฯ
4.2

4.3

กลุ่มข้อมูล
หลัก

นางสาวมะนาว
ดวงดี
(เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต)

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

รถยนต์

ข้อมูลสําหรับ
สถานทูตหรือ
องค์การฯ
ข้อมูลสําหรับ
สถานทูตหรือ
องค์การฯ

Motor
Industries,LTD

-

ข้อมูลสําหรับ
สถานทูตหรือ
องค์การฯ
ข้อมูลสําหรับ
สถานทูตหรือ
องค์การฯ
ข้อมูลสําหรับ
สถานทูตหรือ
องค์การฯ

ข้อมูลสําหรับ
สถานทูตหรือ

หมวดข้อมูล ลําดับข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

4.7

ลงชื่อ.....(คณะทูต/
องค์การ)
(...................)

4.8

ตําแหน่ง

4.9

วันที่

5. ง.การ
5.1
รับรองของ
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

5.2

5.3

5.4

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

ลงชื่อคณะทูตหรือ นางพิมพร สว่าง
องค์การที่รับรอง
ไสว
พร้อมทั้งลายเซ็นใน
วงเล็บชัดเจน
ระบุตําแหน่ง
-

วันที่รับรองของ
สถานทูตหรือ
องค์การฯ
เจ้าหน้าที่กรมพิธี
เจ้าหน้าที่กรมพิธี
การทูต กระทรวง การทูต กระทรวง
การต่างประเทศได้ การต่างประเทศ
ตรวจสอบแล้วว่า
พิจารณาแล้ว
เป็นการถูกต้อง และ เห็นสมควร
พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้ : ( )
ยกเว้นภาษี
( ) คืนภาษี
รับรองการคืนภาษี
ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ
สําหรับสินค้าที่
รายการสินค้าที่
จําหน่ายให้แก่
จําหน่าย

15 พ.ค. 2558

แห่ง

-

ประเทศที่ได้
จําหน่ายสินค้าให้

(/) ยกเว้นภาษี

Motor
Industries,LTD

กลุ่มข้อมูล
หลัก
องค์การฯ
ข้อมูลสําหรับ
สถานทูตหรือ
องค์การฯ
ข้อมูลสําหรับ
สถานทูตหรือ
องค์การฯ
ข้อมูลสําหรับ
สถานทูตหรือ
องค์การฯ
ข้อมูลสําหรับ
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ข้อมูลสําหรับ
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
ข้อมูลสําหรับ
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

หมวดข้อมูล ลําดับข้อมูล
ชื่อข้อมูล
ตามแบบ
5.5
ลงชื่อ
(................)

5.6

ตําแหน่ง

5.7

วันที่

ความหมาย
ลงชื่อเจ้าหน้าที่กรม
พิธีการทูตพร้อมทั้ง
ลายเซ็นในวงเล็บ
ชัดเจน
ระบุตําแน่ง
เจ้าหน้าที่กรมพิธี
การทูต
วันที่รับรองของ
เจ้าหน้าที่กรมพิธี
การทูต

ตัวอย่างข้อมูล
นายพีรัช มงคล
เลิศ

-

20 พ.ค. 2558

กลุ่มข้อมูล
หลัก
ข้อมูลสําหรับ
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
ข้อมูลสําหรับ
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
ข้อมูลสําหรับ
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

