คาอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-39 แบบคาขอรับคืนภาษีสาหรับสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
หมวดข้อมูล
ตามแบบ
1. สาหรับเจ้า
พนักงาน

ลาดับ
ข้อมูล
1.1

1.2
1.3
2. สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

2.1

2.2

3. สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ทะเบียนรับเลขที่ การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลาดับการรับหนังสือ
ซึ่งจะเริ่มลาดับที่ 1 สาหรับวันที่ 1
ม.ค. ของทุกปี
วัน เดือน ปี ที่ วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบ
รับ
เจ้าพนักงานผู้รับ ชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทาการรับแบบ
และมีชื่อพร้อมทั้งตาแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน
เรียน  อธิบดี ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนสรรพสามิตมี
กรมสรรพสามิต โรงอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร
(ปัจจุบันข้อมูลนี้ไม่ใช้แล้ว)
เรียน 
ชื่อสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรง
สรรพสามิตพื้นที่ อุตสาหกรรมตั้งอยู่
ชื่อผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
ชื่อโรงงาน
อุตสาหกรรม
ประเภท
อุตสาหกรรม
ทะเบียน
สรรพสามิต
สถานที่ตั้งเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน

ชื่อบุคคล/นิติบุคคลของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
ชื่อของโรงงานอุตสาหกรรม
ชื่อของประเภทอุตสาหกรรมของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม
เลขทะเบียนที่สรรพสามิตออกให้
หลังจากยื่นขอจดทะเบียนตามแบบ
ภษ. 01-04
เลขที่ที่ตั้งของสถานที่ข้างต้น
ตรอกหรือซอยของสถานที่ข้างต้น
ถนนของที่มาของสถานที่ข้างต้น

ตัวอย่างข้อมูล
002334 หรือ 2334

1 ส.ค. 2558
นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการสรรพสามิต)
-

 สรรพสามิตพื้นที่

ระยอง 2
บริษัท ไทยแบตเตอรี่
จากัด
บริษัท ไทยแบตเตอรี่
จากัด
แบตเตอรี่
2557016776
22
คลองหลวง-บางขันธ์

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

4. สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

ลาดับ
ข้อมูล
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5
5. การ
พิจารณาของ
เจ้าพนักงาน

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

ชื่อข้อมูล
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

ความหมาย

ตาบลหรือแขวงของสถานที่ข้างต้น
อาเภอหรือเขตของสถานที่ข้างต้น
จังหวัดของสถานที่ข้างต้น
รหัสไปรษณีย์ของสถานที่ข้างต้น
หมายเลขโทรศัพท์สาหรับติดต่อของ
สถานที่ข้างต้น
ตามที่ข้าพเจ้าได้ วันเดือนปีที่ยื่นคาร้องขอรับคืนภาษี
ยื่นคาร้องลงวันที่ สาหรับสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อม
คุณภาพจนใช้การไม่ได้
จึงเรียนมาเพื่อ จานวนเงินเป็นตัวเลขที่ขอรับคืนค่า
ขอรับคืนเงินค่า ภาษีสาหรับสินค้าที่เสียหายหรือ
ภาษี จานวน
เสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
จึงเรียนมาเพื่อ จานวนเงินเป็นตัวอักษรที่ขอรับคืน
ขอรับคืนเงินค่า ค่าภาษีสาหรับสินค้าที่เสียหายหรือ
ภาษี จานวน.... เสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
บาท(.......)
ลงชื่อ...(...)
ชื่อพร้อมลายเซ็นของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมพร้อมชื่อตัวบรรจงใน
วงเล็บ
วันที่
วัน เดือน ปี ที่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมขอคืนภาษี
ความเห็นเจ้า
บันทึกความเห็นเจ้าพนักงาน
พนักงาน
หลังจากออกตรวจปฏิบัติการ
ลงชื่อ
ลงชื่อเจ้าพนักงานที่พิจารณา
ตาแหน่ง
ตาแหน่งของเจ้าพนักงานพิจารณา
คาขอ
วันที่
วัน เดิอน ปี ที่เจ้าพนักงานให้
ความเห็น
ความเห็นของ
บันทึกความเห็นของผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
กอง/สรรพสามิตจังหวัดหลังจาก
กอง/สรรพสามิต ออกตรวจปฏิบัติการ
จังหวัด

ตัวอย่างข้อมูล
คลองสอง
คลองหนึ่ง
ปทุมธานี
12120
02-564-4444
1 ก.ค. 2558
98,000.70
เก้าหมื่นแปดพันบาทเจ็ด
สิบสตางค์
นายถ่าน ไฟแรง
(นายถ่าน ไฟแรง)
1 ส.ค. 2558
เห็นควรอนุญาต
นายพินิจ พิจารณาดี
เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
1 ส.ค. 2558
เห็นควรอนุญาต

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล
5.6

ลงชื่อ...(...)

5.7

วันที่

5.8
5.9

ความเห็นรอง
อธิบดี
ลงชื่อ...(....)

5.10

วันที่

5.11

คาสั่ง

5.12

...อธิบดีกรม
สรรพสามิต
วันที่

5.13

ชื่อข้อมูล

ความหมาย
ลงชื่อผู้อานวยการกองหรือ
สรรพสามิตจังหวัดที่ยื่นขอคืนพร้อม
ทั้งตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วัน เดือน ปี ที่ผู้อานวยการกองหรือ
สรรรพสามิตจังหวัดให้ความเห็น
บันทึกความเห็นของรองอธิบดี
หลังจากออกตรวจปฏิบัติการ
ลงชื่อรองอธิบดีที่ยื่นขอคืนพร้อมทั้ง
ตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วัน เดือน ปี ที่รองอธิบดีให้
ความเห็น
บันทึกความเห็นของอธิบดีกรม
สรรพสามิตหลังจากออกตรวจ
ปฏิบัติการ
ลงชื่ออธิบดีกรมสรรพสามิต

ตัวอย่างข้อมูล
นายอานวย การสานัก
(ผู้อานวยการสานัก)
1 ส.ค. 2558
เห็นควรอนุญาต
นายรอง อธิบดี
(รองอธิบดีกรม
สรรพสามิต)
1 ส.ค. 2558
อนุญาต

นายอธิบดี กรม
สรรพสามิต
วัน เดือน ปี ที่อธิบดีกรมสรรพสามิต 1 ส.ค. 2558
ให้ความเห็น

