คาอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ บต. 01 แบบคาขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต สาหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต
สิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
หมวดข้อมูลตาม ลาดับ
ชื่อข้อมูล
แบบ
ข้อมูล
1. สาหรับเจ้า
1.1
ทะเบียนรับเลขที่
พนักงาน

2. สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม
หรือผู้นาเข้า
3. สถานที่ผลิต
สินค้า

1.2

วัน เดือน ปี ที่รับ

1.3

เจ้าพนักงานผู้รับ

2.1

เรียน สรรพสามิตพื้นที่

3.1

ชื่อผู้ขอยกเว้นภาษี

3.2
3.3

ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม/
สถานประกอบการ
สถานที่ตั้งเลขที่

3.4

ตาบล/แขวง

3.5

อาเภอ/เขต

3.6

จังหวัด

3.7

รหัสไปรษณีย์

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

การบันทึกเลขทะเบียนรับ
001234
ของหน่วยงานตามลาดับการ
รับหนังสือซึ่งจะเริ่มลาดับที่ 1
สาหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบ
15 ม.ค. 2558
ชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทาการรับ
แบบและมีชื่อพร้อมทั้ง
ตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
สรรพสามิตพื้นที่ที่ด่าน
ศุลกากรตั้งอยู่

นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการ
สรรพสามิต)
ชลบุรี(2)

ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้นาเข้า
ชื่อสถานที่ผลิตสินค้า (โรง
อุตสาหกรรม)
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านที่
สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่
ชื่อตาบลหรือแขวงใน
ทะเบียนบ้านที่สถานที่ผลิต
สินค้าตั้งอยู่
ชื่ออาเภอหรือเขตในทะเบียน
บ้านที่สถานที่ผลิตสินค้า
ตั้งอยู่
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้านที่
สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ใน
ทะเบียนบ้านที่สถานที่ผลิต
สินค้าตั้งอยู่

นายถ่าน ไฟแรง
บริษัท แบตเตอรี่ไทย
แลนด์ จากัด
22
คลองสอง
คลองหนึ่ง
ปทุมธานี
12120

หมวดข้อมูลตาม ลาดับ
ชื่อข้อมูล
แบบ
ข้อมูล
3.8
โทรศัพท์
3.9
4. ประเภทสินค้า 4.1
ตามพิกัดอัตรา
ภาษี

สถานที่เก็บแบตเตอรี่ที่
ได้รับยกเว้นภาษี
 จาหน่าย สินค้าที่ผลิต
ได้จากโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
ในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อ
การส่งออก

ความหมาย
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ของสถานที่ผลิตสินค้า
สถานที่เก็บแบตเตอรี่ที่ได้รับ
อนุญาตงดเว้นภาษี
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่
ผลิตสินค้าแบตเตอรี่

ผู้นาเข้าสินค้าแบตเตอรี่

ตัวอย่างข้อมูล
02-564-4444
บริษัท แบตเตอรี่ไทย
แลนด์ จากัด
 จาหน่าย สินค้าที่
ผลิตได้จากโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อใช้
เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการ
ผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการ
ส่งออก
-

4.2

 นาเข้า โดยมี

4.3

วัตถุประสงค์
เพื่อ

4.4

ลาดับที่

เหตุผลหรือวัตถุประสงค์ที่ใช้
เป็นวัตถุดิบในการนาเข้าเพื่อ
ผลิต
ลาดับที่ของวัตถุดิบ
1

4.5

ชื่อ/ชนิดของแบตเตอรี่

ชนิดของวัตถุดิบ

115-2422 BATTERY

4.6

จานวน (ชิ้น)

จานวนของวัตถุดิบ

30

4.7

มูลค่าสินค้า (บาท)

มูลค่าของสินค้า

105,174.85

4.8

จานวนภาษี (บาท)

จานวนภาษีของวัตถุดิบ

10,517

4.9

จานวนภาษี (สต)

จานวนภาษีของวัตถุดิบ

49

4.10

รวม: จานวน (ชิ้น)

จานวนรวมวัตถุดิบ

30

4.11

รวม: มูลค่าสินค้า (บาท)

จานวนรวมมูลค่าของสินค้า

105,174.85

4.12

รวม (บาท)

จานวนรวมของภาษี

10,517

4.13

รวม (สต)

จานวนรวมของภาษี

49

หมวดข้อมูลตาม ลาดับ
ชื่อข้อมูล
แบบ
ข้อมูล
4.14 ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
กระทรวงมหาดไทย 10%
(บาท)
4.15 ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
กระทรวงมหาดไทย 10%
(สต)
4.16 รวม (บาท)
4.17

รวม (สต)

5. รายการ
เอกสารแนบกับ
แบบ

5.1

จานวน.....ฉบับ

6. สาหรับเจ้า
พนักงาน

6.1

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
กระทรวงมหาดไทย

1,051

ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
กระทรวงมหาดไทย

75

จานวนรวมมูลค่ารวมภาษี

11,569

จานวนรวมมูลค่ารวมภาษี

24
4

6.3

จานวนเอกสารประกอบการ
ยื่นแบบ
ลงชื่อ...ผู้ขอยกเว้นภาษี ชื่อผู้ประกอบการ
(ประทับตรานิติบุคคล ถ้า อุตสาหกรรมหรือผู้นาเข้า
มี)(...)
หรือผู้รับมอบอานาจ
ความเห็นเจ้าหน้าที่
บันทึกความเห็นเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต
ลงชื่อ...(...)
ชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
พร้อมตาแหน่งทีท่ าการ
พิจารณาในเบื้องต้น
ออกเมื่อวันที่
วันที่ลงนามเอกสาร

6.4

 ให้ยกเว้นภาษี

 ให้ยกเว้นภาษี

5.2

6.2

6.5
6.6

6.7

ผลการพิจารณาของ
สรรพสามิตพื้นที่
 ไม่สามารถยกเว้นภาษี ผลการพิจารณาของ
ได้
สรรพสามิตพื้นที่
ลงชื่อ...(...)
ชื่อผู้มีอานาจพร้อมตาแหน่ง
ทีท่ าการพิจารณาอนุมัติ
ออกเมื่อวันที่

วันที่ลงนามเอกสาร

นายถ่าน ไฟแรง
(นายถ่าน ไฟแรง)
เห็นควรอนุญาตให้
ยกเว้นภาษี
นายช่วย พิจารณา
(นายช่วย พิจารณา)
เจ้าหน้าที่สรรพสามิต
15 ม.ค. 2558

นายอนุมัติ จัดให้
(นายอนุมัติ จัดให้)
สรรพสามิตพื้นที่
ปทุมธานี
15 ม.ค. 2558

