ภษ. 01 - 12 ข
เรียน

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
คาขอชาระภาษีสรรพสามิตกรณีดัดแปลงรถยนต์

สาหรับเจ้าพนักงาน
580003XXX
ทะเบียนรับเลขที่ …………….………………………….
14 พ.ค. 2558
วัน/เดือน/ปี ที่รับ .............................................
นางสวัสดี มีเฮง
เจ้าพนักงานผู้รับ ...............................................

ระยอง
สรรพสามิตพื้นที่ .........................................

1225033214784
สมชาย ดวงดี
ชื่อเจ้าของรถยนต์ .................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ...............................................
บรมเมือง
ไสวสว่าง
109/30
อยู่บ้านเลขที่ .......................
หมู่ที่ ...........
ตรอก/ซอย ..............................................
ถนน ...............................................................
21111
ชัยศรี
ระยอง
ชัยศรี
ตาบล/แขวง ....................................
อาเภอ/เขต ……………………….………
จังหวัด .................................
รหัสไปรษณีย์ ...................
TOYOTA
/ รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคน
ได้ดัดแปลงรถยนต์ยี่ห้อ ..........................................
ให้เป็น
รถยนต์นั่ง
มานะ ดีช่วย
โดยมิใช่ผู้ดัดแปลงทีป่ ระกอบกิจการเป็นธุรกิจ
ดัดแปลงเอง / ผู้ทาการดัดแปลง ชื่อ .......................................................
บรมเมือง
สมสุวรรณ
ชัยศรี
25/7
อยู่บ้านเลขที่ ..................
หมูท่ ี่ ...........
ตรอก/ซอย ..............................
ถนน .................................
ตาบล/แขวง ............................
ชัยศรี
ระยอง
21111
อาเภอ/เขต ………………………………..……
จังหวัด ................................................
รหัสไปรษณีย์ ......................
เสียค่าใช้จ่ายในการ
ห้าพันแปดร้อยบาท
5,800
ดัดแปลงเป็นเงินทั้งสิ้น ............................
บาท (................................................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงิน
015
เมษายน
2558 รถยนต์คันดังกล่าวหมายเลขทะเบียน
25 เดือน ..................................พ.ศ.
50
เล่มที่ .............
เลขที่ ....................
ลงวันที่ ..........
...........
ษพ001
CN110SE0008093
ขาว-มุก
ER845F4758
..........................
สี ........................
หมายเลขแชสซีส์ .............................................
หมายเลขเครื่องยนต์ .......................................
200
1,500
ขนาดความจุกระบอกสูบ .........................
ซีซี กาลังเครื่องยนต์ .....................
แรงม้า (HP) ข้าพเจ้าได้มาโดย / ซือ้ มาจาก
ศูนย์ TOYOTA ระยอง
063
120
อื่น ๆ .............................................................................................
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ..................
เลขที่ .......................
09 เดือน ...........................
มกราคม
552,000
ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาท
2551 เป็นเงิน ......................
ลงวันที่ ...........
พ.ศ. ...........
บาท (..........................................................................)

จึงขอให้พิจารณาประเมินมูลค่าจากการดัดแปลงเพื่อชาระภาษีสรรพสามิตต่อไป และขอรับรองว่าข้อความตามที่ได้แจ้ง
2 ฉบับ มาพร้อมกับคาขอนี้แล้ว
ในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารหลักฐาน จานวน .........
สมชาย ดวงดี
ลงชื่อ ...............................................................
เจ้าของรถยนต์
สมชาย ดวงดี
(...............................................................)
14 พ.ค. 2558
วันที่ ..................................................................

ความเห็นเจ้าหน้าที่
TOYOTA
รถยนต์โดยสารที่นั่งไม่เกินสิบคน
รถยนต์ยี่ห้อ .............................
ดัดแปลงเป็นรถยนต์ ...........................................................................
กาหนดมูลค่าจากการ
ห้าพันแปดร้อยบาท
5,800
ดัดแปลงจานวน ..............................
บาท (....................................................................................)
อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า
หนึ่งพันเก้าร้อยสิบสี่บาท
1,914
30
ร้อยละ .............
เป็นเงินภาษีสรรพสามิต + ภาษีมหาดไทย จานวน .........................
บาท (...........................................................)
นายอยู่ดี มีสุข
ลงชื่อ ...............................................................
นายอยู่ดี มีสุข
(..............................................................)
(นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ)
ตาแหน่ง ...........................................................
14 พ.ค. 2558
วันที่ ..................................................................

-2-

คาสั่ง

ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ........................... เลขที่ ...................
เห็นควรอนุมัติ
.....................................................................................................
ลงวันที่ .............................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................
เลขที่คุมเอกสาร ................/....................
สุรีย์ มีดวง
ลงชื่อ ............................................................
ผู้อนุมัติ
สุรีย์ มีดวง
(............................................................)
สรรพสามิตระยอง
ตาแหน่ง ....................................................
14 พ.ค. 2558
วันที่ ........................................................

เอกสารประกอบคาขอเสียภาษีสรรพสามิตกรณีรถยนต์ดัดแปลง
1. กรณีบุคคลธรรมดา
1.1 รูปถ่ายรถยนต์คันที่ขอชาระภาษี
1.2 ใบเสร็จรับเงินค่าซือ้ รถยนต์ (ถ้ามี)
1.3 ภาพถ่ายคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์ (กรณีนารถยนต์ที่จดทะเบียนแล้วมาดัดแปลง)
1.4 ใบเสร็จรับเงินค่าดัดแปลง (ต้องระบุหมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขแชสซีส์ และลักษณะของรถยนต์ทดี่ ัดแปลง
ให้ชัดเจ้ง)
1.5 ใบส่งสินค้าของบริษัทผู้ผลิตหรือใบรับสินค้าของบริษัทตัวแทนจาหน่าย (ถ้ามี)
1.6 สัญญาเช่าซื้อ (กรณีที่เป็นรถยนต์เช่าซื้อ)
1.7 สาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของรถยนต์
1.8 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนเจ้าของรถยนต์
2. กรณีนิติบุคคล
2.1 เอกสารตามข้อ 1.1 – 1.6
2.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของกรรมการหรือหุ้นส่วนที่ลงชื่อผูกพันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
บริษัทได้

