คาอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-34 แบบคาขอยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิต
หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูลหลัก
ตามแบบ ข้อมูล
1. สาหรับเจ้า 1.1
ทะเบียนรับเลขที่
พนักงาน

2. ก. การยื่น
คา

ความหมาย

1.2

วัน เดือน ปี ที่รับ

การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลาดับการรับ
หนังสือ ซึ่งจะเริ่มลาดับที่ 1
สาหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน เดือน ปี ที่รับแจ้ง

1.3

เจ้าพนักงานผู้รับ

ชื่อเจ้าพนักงานผู้รับเรื่อง

2.1

ชื่อผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่

ชื่อบุคคล/ นิติบุคคลของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เลขทะเบียนที่สรรพสามิตออกให้
หลังจากยื่นขอจดทะเบียนตาม
แบบ 01-04
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม
ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียนบ้าน
ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ชื่อถนนในทะเบียนบ้านของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม
ชื่อตาบลหรือแขวงในทะเบียน
บ้านของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ชื่ออาเภอหรือเขตในทะเบียนบ้าน
ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้านของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม
เลขรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ใน
ทะเบียนบ้านของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

2.2
2.3

สถานที่ตั้งเลขที่

2.4

ตรอก/ ซอย

2.5

ถนน

2.6

ตาบล/แขวง

2.7

อาเภอ/เขต

2.8

จังหวัด

2.9

รหัสไปรษณีย์

2.10

โทรศัพท์

ตัวอย่างข้อมูล
2352

นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการ
สรรพสามิต)
นายปีใหม่ ยั่งยืน

15 ต.ค. 2557

2540-042XX-X
111/1
ปลวกแดง
ปลวกแดง
ระยอง
21140
038-955-XXX

หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูลหลัก
ตามแบบ ข้อมูล
2.1
ขอนาสินค้าออกจาก (
) โรงงานอุตสาหกรรม
ชื่อ
2.12 ( ) คลังสินค้าทัณฑ์บน
ชื่อ
2.13 ( ) สถานที่เก็บสินค้า
ชื่อ
2.14 สถานที่ตั้งเลขที่
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25

ความหมาย
ชื่อของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นา
สินค้าออก

ชื่อของโรงงานอุตสาหกรรมที่นา
สินค้าออก
ชื่อของสถานที่เก็บสินค้าที่นา
สินค้าออก
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านที่อยู่
สถานที่นาสินค้าออก
ตรอก/ ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียนบ้าน
ที่อยู่สถานที่นาสินค้าออก
ถนน
ชื่อถนนในทะเบียนบ้านที่อยู่
สถานที่นาสินค้าออก
ตาบล/แขวง
ชื่อตาบลหรือแขวงในทะเบียน
บ้านที่อยู่สถานที่นาสินค้าออก
อาเภอ/เขต
ชื่ออาเภอหรือเขตในทะเบียนบ้าน
ที่อยู่สถานที่นาสินค้าออก
จังหวัด
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้านที่อยู่
สถานที่นาสินค้าออก
รหัสไปรษณีย์
เลขรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ใน
ทะเบียนบ้านที่อยู่สถานที่นา
สินค้าออก
โทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของ
ที่อยู่สถานที่นาสินค้าออก
( ) บริจาคแก่
ระบุการบริจาคแก่ประชาชนผ่าน
ประชาชนเป็นสาธารณ ช่องทางใด
กุศลโดยผ่าน
( ) ส่วนราชการ
บริจาคผ่านทางส่วนราชการ

ตัวอย่างข้อมูล
บริษัท โอโซน (ประเทศ
ไทย) จากัด
111/1
ปลวกแดง
ปลวกแดง
ระยอง
21140
038-955-XXX
-

( ) องค์การสาธารณ บริจาคผ่านองค์การสาธารณกุศล กุศล
( ) บริจาคเป็น
ระบุการบริจาคแก่
(/) บริจาคเป็น
สาธารณประโยชน์ แก่ สาธารณประโยชน์ผ่านช่องทางใด สาธารณประโยชน์

หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูลหลัก
ตามแบบ ข้อมูล
2.26 ( ) ส่วนราชการ
2.27

2.3
2.31

( ) องค์การสาธารณ
กุศล
โดยการขอ ( ) ยกเว้น
ภาษี
( ) คืนเงินภาษีที่ได้เสีย
ไว้แล้วตาม
ใบเสร็จรับเงินเลขที่
เล่มที่

2.32
2.33

จานวนเงิน
ลาดับที่

2.34

รายการ

2.35

จานวน (หน่วย)

2.36

มูลค่าสินค้า (บาท)

2.37

จานวนภาษี : บาท

2.28
2.29

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

บริจาคผ่านทางส่วนราชการ

(/) ส่วนราชการ

บริจาคผ่านองค์การสาธารณกุศล

-

ขอยกเว้นภาษี

(/) ยกเว้นภาษี

ขอคืนเงินภาษีที่ชาระไว้แล้ว

-

เลขที่ใบเสร็จรับเงินที่ชาระภาษี
ใบเสร็จรับเงินที่ชาระภาษีไว้ เล่ม
ที่
จานวนเงินที่ชาระภาษีไว้แล้ว
ลาดับรายการสินค้าที่ขอยกเว้น
ภาษี หรือ คืนเงินภาษี
รายการขนาดหรือแบบของสินค้า
ที่บริจาค
จานวนของรายการสินค้า
แบตเตอรี่ ที่ต้องการขอ ยกเว้น/
คืน ภาษี
มูลค่ารวมของรายการสินค้า
แบตเตอรี่ ที่ต้องการขอ ยกเว้น/
คืน ภาษี
จานวนเงินภาษีสรรพสามิตรวมใน
หน่วยบาทไม่รวมเศษสตางค์ของ
รายการสินค้าแบตเตอรี่ ที่ต้องการ
ขอ ยกเว้น/ คืน ภาษี
*หมายเหตุ ควรจะเปลี่ยนป้าย
กากับเป็น จานวนภาษีสรรพสามิต
เพื่อป้องกันการสับสนกับภาษีเก็บ
เพิ่มเพื่อมหาดไทย

-

หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูลหลัก
ตามแบบ ข้อมูล
2.38 จานวนภาษี : สต.

2.39

2.4
2.41
2.42

2.43

2.44
2.45
2.46

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

จานวนเงินภาษีสรรพสามิตรวมที่ เป็นเศษ สตางค์ ของรายการ
สินค้าแบตเตอรี่ ที่ต้องการขอ
ยกเว้น/ คืน ภาษี
*หมายเหตุ ควรจะเปลี่ยนป้าย
กากับเป็น จานวนภาษีสรรพสามิต
เพื่อป้องกันการสับสนกับภาษีเก็บ
เพิ่มเพื่อมหาดไทย
รวมทั้งสิ้น
จานวนรวมของเงินภาษี
สรรพสามิตของทุกรายการสินค้า
แบตเตอรี่ ที่ต้องการขอ ยกเว้น/
คืน ภาษี
สินค้าที่ขอ : ( ) ยกเว้น สินค้าที่ขอยกเว้นภาษี
(/) ยกเว้นภาษี
ภาษี
สินค้าที่ขอ : ( ) คืน
ภาษี
ขออนุญาต :
( ) ทาเครื่องหมาย
แสดงรายการขอ
ยกเว้นภาษีหรือคืน
ภาษี
ดังนี้

สินค้าที่ขอคืนภาษี

-

ทาเครื่องหมายแสดงรายการขอ
ยกเว้นภาษีหรือคืนภาษี

-

รายการสินค้าที่ขอ ยกเว้นภาษี
หรือคืนภาษี โดยการทา
เครื่องหมายแสดงรายการขอ
ยกเว้นภาษีหรือคืนภาษี
ไม่ทาเครื่องหมายแสดงการขอ
ยกเว้นภาษีหรือคืนภาษี

-

( ) ไม่ทาเครื่องหมาย
แสดงการขอยกเว้น
ภาษีหรือคืนภาษี
สินค้าตามราคาข้างต้น ด่านศุลกากรที่ใช้ขนส่งสินค้า
จะขนส่งโดยทาง
ตามเส้นทาง
เส้นทางที่ใช้ขนส่งสินค้า

(/) ไม่ทาเครื่องหมาย
แสดงการขอยกเว้น
ภาษีหรือคืนภาษี
รถบรรทุก 6 ล้อ
-

หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูลหลัก
ตามแบบ ข้อมูล
2.47 ภายในวันที่
2.48

เดือน

2.49

พ.ศ.

วันที่กาหนดสาหรับการขนส่ง
30
สินค้า
เดือนที่กาหนดสาหรับขนส่งสินค้า ตุลาคม
2557

15 ต.ค. 2557
ตรวจสอบสินค้าแล้ว
ครบถ้วนถูกต้อง

3.2

วันที่
วันที่ยื่นเอกสาร
ตรวจสอบสินค้าที่ขน สถานที่ที่สินค้าถูกขนออก
ออกจาก ( ) โรง
อุตสาหกรรม
( ) คลังสินค้าทัณฑ์บน สถานที่ที่สินค้าถูกขนออก

3.3

( ) สถานที่เก็บสินค้า

สถานที่ที่สินค้าถูกขนออก

-

3.4

แล้วปรากฏว่า

3.5

ลงชื่อ .......
(...............)

ตรวจสอบสินค้าแล้ว
ครบถ้วนถูกต้อง
นายพินิจ พิจารณา
(นายพินิจ พิจารณา)

3.6

ลงชื่อ .......
(...............)

3.7

ลงชื่อ .......
(................)

4.1

เจ้าพนักงานของ : ( )
ส่วนราชการ
เจ้าพนักงานของ : ( )

รายละเอียดการตรวจสอบจากเจ้า
พนักงานกรมสรรพสามิต
ชื่อเจ้าพนักงานคนที่ 1 ที่ได้ทา
การตรวจสอบแบบและมีชื่อพร้อม
ทั้งตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
ชื่อเจ้าพนักงานคนที่ 2 ที่ได้ทา
การตรวจสอบแบบและมีชื่อพร้อม
ทั้งตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
ชื่อเจ้าพนักงานคนที่ 3 ที่ได้ทา
การตรวจสอบแบบและมีชื่อพร้อม
ทั้งตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
เจ้าพนักงานของหน่วยงานที่รับ
บริจาค
เจ้าพนักงานของหน่วยงานที่รับ

2.51

4. ค. การ
ตรวจรับ
สินค้าของ

ตัวอย่างข้อมูล

ปี พ.ศ. ที่กาหนดในการขนส่ง
สินค้า
ข้าพเจ้าได้แนบ
จานวนหลักฐานที่ใช้ประกอบการ
หลักฐาน รวม...ฉบับ ยืนเอกสาร
ลงชื่อ ....... ผู้ประกอบ ลงชื่อผู้ยื่นขออนุญาตพร้อม
อุตสาหกรรม
ลายเซ็นในวงเล็บชัดเจน

2.50

3. ข. การ
ตรวจสอบ
ของเจ้า
พนักงาน

ความหมาย

2.52
3.1

4.2

1
นายปีใหม่ ยั่งยืน
(นายปีใหม่ ยั่งยืน)

-

นายอนุมติ จัดให้
(นายอนุมติ จัดให้)
นายตรวจสอบ ถูกต้อง
(นายตรวจสอบ
ถูกต้อง)
(/) ส่วนราชการ
-

หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูลหลัก
ตามแบบ ข้อมูล
หน่วยงานที่
องค์การสาธารณกุศล
รับบริจาค
4.3
ชื่อ..................
4.4

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

บริจาค
ชื่อองค์การสาธารณกุศล

17

4.5

ได้ตรวจสินค้าที่ผู้
วันที่ตรวจรับสินค้าที่บริจาค
ประกอบอุตสาหกรรม
บริจาค : เมื่อวันที่
เดือน
เดือนตรวจรับสินค้าที่บริจาค

4.6

พ.ศ.

ปี พ.ศ. ที่ตรวจรับสินค้าที่บริจาค

2557

4.7

ปรากฏว่า

4.8

ลงชื่อ .......
(.................)
ลงชื่อ .......
(.................)
ลงชื่อ .......
(.................)
ข้าพเจ้า

รายละเอียดการตรวจรับสินค้า
ของหน่วยงานทีรับบริจาค
ลงชื่อเจ้าพนักงานผู้ตรวจรับสินค้า
ที่บริจาคคนที่ 1
ลงชื่อเจ้าพนักงานผู้ตรวจรับสินค้า
ที่บริจาคคนที่ 2
ลงชื่อเจ้าพนักงานผู้ตรวจรับสินค้า
ที่บริจาคคนที่ 3
ชื่อผู้รับสินค้าที่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมบริจาค
ในนามของส่วนราชการ

ตรวจสอบสินค้าแล้ว
ครบถ้วนถูกต้อง
นายพินิจ เพ่งเล็ง
(นายพินิจ เพ่งเล็ง)
นายด่าน ตรวจรับ
(นายด่าน ตรวจรับ)
นายตรวจรับ ถูกต้อง
(นายตรวจรับ ถูกต้อง)
นายกุศล รับบริจาค

ในนามขององค์การสาธารณกุศล

-

ชื่อองค์การสาธารณกุศล

-

4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

ในนามของ ( ) ส่วน
ราชการ
ในนามของ ( )
องค์การสาธารณกุศล
ชื่อ..................

ต.ค.

(/) ส่วนราชการ

17

4.16

ได้รับสินค้าที่ผู้
วันที่ได้รับสินค้าที่บริจาค
ประกอบอุตสาหกรรม
บริจาคไว้เมื่อวันที่
เดือน
เดือนที่ได้รับสินค้าที่บริจาค

4.17

ปี

ปี พ.ศ. ที่ได้รับสินค้าที่บริจาค

2557

4.18

ปรากฏว่า

4.19

ลงชื่อ .......

รายละเอียดการรับสินค้าที่บริจาค ตรวจสอบสินค้าแล้ว
ครบถ้วนถูกต้อง
ลงชื่อผู้รับของบริจาค
นายกุศล รับบริจาค

ต.ค.

หมวดข้อมูล ลาดับ
ตามแบบ ข้อมูล

ชื่อข้อมูลหลัก

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล
(นายกุศล รับบริจาค)

4.20

ตาแหน่ง

ตาแหน่งผู้รับสินค้า

4.21

วันที่

วันที่รับสินค้า

ผู้อานวยการโรงเรียน
ราชการ
17 ต.ค. 2557

