คำอธิบำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-35 คำขอยกเว้นหรือคืนภำษีสรรพสำมิต
ชื่อข้อมูล
ควำมหมำย

หมวดข้อมูล ลำดับ
ตำมแบบ ข้อมูล
1. สำหรับ 1.1
ทะเบียนรับเลขที่ กำรบันทึกเลขทะเบียนรับของหน่วยงำน
เจ้ำพนักงำน
ตำมลำดับกำรรับหนังสือ ซึ่งจะเริ่มลำดับที่ 1
สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
1.2
วัน/เดือน/ปี ที่รับ วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบ
1.3
เจ้ำพนักงำนผู้รับ ชื่อเจ้ำพนักงำนที่ได้ทำกำรรับแบบและมีชื่อ
พร้อมทั้งตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน

ก. กำรยื่นคำ 2.1
ขอ
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

ชื่อผู้ประกอบ
อุตสำหกรรม
เลขทะเบียน
สรรพสำมิต
สถำนที่ตั้งเลขที่
ตรอก/ ซอย
ถนน
ตำบล/ แขวง
อำเภอ/ เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ขอจำหน่ำยสินค้ำ
ให้แก่
ผู้ได้รับเอกสิทธิ
ทำงกำรทูตหรือ
ตำมข้อผูกพันที่
ประเทศไทยมีอยู่
ต่อ : ( ) สถำนทูต

ชื่อ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบ
อุตสำหกรรม
หมำยเลขทะเบียนสรรพสำมิต 10 หลัก ของ
โรงอุตสำหกรรม
บ้ำนเลขที่ของโรงอุตสำหกรรม
ชื่อตรอกหรือซอยของโรงอุตสำหกรรม
ชื่อถนนของโรงอุตสำหกรรม
ชื่อตำบลหรือแขวงของโรงอุตสำหกรรม
ชื่ออำเภอหรือเขตของโรงอุตสำหกรรม
ชื่อจังหวัดของโรงอุตสำหกรรม
เลขรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ของโรงอุตสำหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของโรงอุตสำหกรรม
ชื่อได้รับเอกสิทธิทำงกำรทูตหรือตำมข้อผูกพัน
ที่ประเทศไทยมีในกำรยกเว้นหรือขอคืนภำษี
ผู้ได้รับเอกสิทธิ
ทำงกำรทูตหรือตำมข้อผูกพันที่ประเทศไทยมี
อยู่ในรูปแบบสถำนทูต

ตัวอย่ำงข้อมูล
000386

29 มกรำคม 2535
นำงสวัสดี มีสุข
(นักวิชำกำร
สรรพสำมิตชำนำญ
กำร)
-

หมวดข้อมูล ลำดับ
ชื่อข้อมูล
ตำมแบบ ข้อมูล
2.13 ผู้ได้รับเอกสิทธิ
ทำงกำรทูตหรือ
ตำมข้อผูกพันที่
ประเทศไทยมีอยู่
ต่อ : ( ) องค์กำร
....
2.14 โดยขอ : ( )
ยกเว้นภำษี
2.15 โดยขอ : ( ) คืน
เงินภำษีที่ได้เสีย
ไว้แล้วตำม
ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
2.16 เล่มที่
2.17 จำนวนเงิน
2.18 ลำดับ
2.19 รำยกำร
2.20 จำนวน (หน่วย)
2.21

มูลค่ำสินค้ำ

2.22

ภำษีสรรพสำมิต
บำท

2.23

ภำษีสรรพสำมิต
ส.ต.
รวมทั้งสิ้น

2.24

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

ผู้ได้รับเอกสิทธิ
ทำงกำรทูตหรือตำมข้อผูกพันที่ประเทศไทยมี
อยู่ในรูปแบบองค์กร

-

....เล่มที่...จำนวนเงิน...บำท

-

เลขที่ใบเสร็จรับเงินสำหรับกำรคืนเงินภำษี

-

เล่มที่ออกใบเสร็จรับเงินสำหรับกำรคืนเงินภำษี
จำนวนเงินคืนภำษีที่ได้เสียไว้
ลำดับข้อมูลกำรขอยกเว้นภำษี/กำรขอคืนภำษี
รำยกำรขอยกเว้นภำษี/กำรขอคืนภำษี
จำนวนหรือปริมำณสินค้ำที่แจ้งชำระภำษี
สรรพสำมิต
มูลค่ำรวมของรำยกำรสินค้ำที่ยื่นชำระภำษี
สรรพสำมิต (ปริมำณสินค้ำที่เสียภำษีคูณรำคำ
สินค้ำต่อหน่วย)
ภำษีสรรพสำมิตจะเท่ำกับปริมำณสินค้ำคูณกับ
อัตรำภำษีตำมปริมำณ กรณีเสียภำษีตำม
ปริมำณ หรือมูลค่ำรวมของสินค้ำในรำยกำร
นั้นคูณอัตรำภำษีตำมมูลค่ำ กรณีเสียภำษีตำม
มูลค่ำ ระบุเป็นบำทไม่ต้องระบุสตำงค์
จำนวนเศษสตำงค์ 2 หลัก (ปัดจุดทศนิยมตำม
หลักคณิตศำสตร์) ของภำษีสรรพสำมิต
จำนวนเงินรวมสุทธิที่ต้องชำระทั้งหมด

-

-

-

หมวดข้อมูล ลำดับ
ชื่อข้อมูล
ตำมแบบ ข้อมูล
2.25 สินค้ำที่ขอ : ( )
ยกเว้นภำษี

ตัวอย่ำงข้อมูล

ประเภทสินค้ำที่ขอยกเว้นภำษี

-

2.26

สินค้ำที่ขอ : ( )
คืนภำษี

ประเภทสินค้ำที่ขอคืนภำษี

-

2.27

ขออนุญำต : ( )
ทำเครื่องหมำย
แสดงกำรขอ
ยกเว้นหรือคืน
ภำษี ดังนี้
ขออนุญำต : ( )
ไม่ทำเครื่องหมำย
แสดงกำรขอ
ยกเว้นภำษีหรือ
คืนภำษี
ข้ำพเจ้ำได้แนบ
หลักฐำนรวม....
ฉบับ
ลงชื่อ....ผู้
ประกอบ
อุตสำหกรรม
(..................)
วันที่

ขออนุญำตทำเครื่องหมำยแสดงกำรขอยกเว้น
หรือคืนภำษี

-

ขออนุญำตไม่ทำเครื่องหมำยแสดงกำรขอ
ยกเว้นหรือคืนภำษี

-

2.28

2.29

2.30

2.31
ข. กำร
ตรวจสอบ
ของเจ้ำ
พนักงำน
สรรพสำมิต

ควำมหมำย

3.1

เจ้ำพนักงำน
สรรพสำมิตได้
ตรวจสอบสินค้ำ
ที่ขนออกจำก :
( ) โรง

จำนวนเอกสำรแนบเพื่อพิจำรณำในกำร
ประกอบกำรขอยกเว้นภำษี/ข้อมูลกำรขอคืน
ภำษี
ลงชื่อผู้ประกอบอุตสำหกรรมพร้อมทั้งลำยเซ็น ในวงเล็บชัดเจน

วันที่ยื่นเอกสำรขอยกเว้นภำษี/ข้อมูลกำรขอ
คืนภำษี
เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตตรวจสอบสินค้ำ ที่ขน
ออกจำกโรงอุตสำหกรรม

-

หมวดข้อมูล ลำดับ
ตำมแบบ ข้อมูล
3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

3.7

ค. กำร
4.1
รับรองของ
สถำนฑูต
หรือองค์กำร
ฯ
4.2
4.3

ชื่อข้อมูล
อุตสำหกรรม
เจ้ำพนักงำน
สรรพสำมิตได้
ตรวจสอบสินค้ำ
ที่ขนออกจำก :
( ) คลังสินค้ำ
ทัณฑ์บน
เจ้ำพนักงำน
สรรพสำมิตได้
ตรวจสอบสินค้ำ
ที่ขนออกจำก :
( ) สถำนที่เก็บ
สินค้ำ
แล้วปรำกฎว่ำ
ลงชื่อ.....
(.............)

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตตรวจสอบสินค้ำ ที่ขน
ออกจำกคลังสินค้ำทัณฑ์บน

-

เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตตรวจสอบสินค้ำ ที่ขน
ออกจำกสถำนที่เก็บสินค้ำ

-

ผลกำรตรวจสอบของเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต
ลงชื่อเจ้ำพนักงำนคนที่ 1 ที่ได้ทำกำรรับ
แบบฟอร์มและมีชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน
ลงชื่อ.....
ลงชื่อเจ้ำพนักงำนคนที่ 2 ที่ได้ทำกำรรับ
(.............)
แบบฟอร์มและมีชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน
ลงชื่อ.....
ลงชื่อเจ้ำพนักงำนคนที่ 3 ที่ได้ทำกำรรับ
(.............)
แบบฟอร์มและมีชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน
ข้ำพเจ้ำขอรับรอง รำยกำรสินค้ำที่ยื่นคำขอยกเว้นหรือคืนภำษี
ว่ำ จำนวนสินค้ำ
ดังกล่ำวข้ำงต้น
คือ
ได้จำหน่ำยให้แก่ ชื่อผู้ที่ได้รับเอกสิทธิทำงกำรฑูตหรือตำมข้อ
ผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่
แห่ง
ประเทศที่ได้รับเอกสิทธิทำงกำรฑูต

-

-

-

-

-

หมวดข้อมูล ลำดับ
ชื่อข้อมูล
ตำมแบบ ข้อมูล
4.4
โดย
4.5
ณ
4.6
4.7
4.8

4.9
4.10
ง. กำรับรอง 5.1
ของ
กระทรวง
กำร
ต่ำงประเทศ

5.2

5.3
5.4
5.5
5.6

ใช้ในกิจกำรของ
หมำยเลข
ทะเบียน
ลงชื่อ.....(คณะ
ทูต/องค์กำร)
(...................)
ตำแหน่ง
วันที่
เจ้ำหน้ำที่กรมพิธี
กำรทูต กระทรวง
กำรต่ำงประเทศ
ได้ตรวจสอบแล้ว
ว่ำเป็นกำรถูกต้อง
และพิจำรณำแล้ว
เห็นสมควรให้ :
( ) ยกเว้นภำษี
( ) คืนภำษี
สำหรับสินค้ำที่
จำหน่ำยให้แก่
แห่ง
ลงชื่อ
(................)
ตำแหน่ง
วันที่

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

ช่องทำงที่ใช้ในกำรขนส่ง
สถำนที่ที่นำสินค้ำออก ณ โรงอุตสำหกรรม
คลังสินค้ำฑัณฑ์บน หรือสถำนที่เก็บสินค้ำ
กิจกำรที่นำสินค้ำไปใช้
ระบุ หมำยเลขทะเบียน กรณีสินค้ำน้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น้ำมัน สำหรับยำนพำหนะ
ลงชื่อคณะทูตหรือองค์กำรที่รับรอง

-

ระบุตำแน่ง
วันที่รับรองของสถำนทูตหรือองค์กำรฯ
เจ้ำหน้ำที่กรมพิธีกำรทูต กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ พิจำรณำแล้ว เห็นสมควร

-

รับรองกำรคืนภำษีของกระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ

-

ประเทศที่ได้จำหน่ำยสินค้ำให้
ลงชื่อเจ้ำหน้ำที่กรมพิธีกำรทูต

-

ระบุตำแน่งเจ้ำหน้ำที่กรมพิธีกำรทูต
วันที่รับรองของเจ้ำหน้ำที่กรมพิธีกำรทูต

-

-

-

