คำอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ บต. 01 คำขอยกเว้นภาษีอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
หมวดหมู่ตามแบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่

ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้นำเข้า

ชื่อข้อมูล

ความหมาย
เลขที่รับ
การบันทึกเลขทะเบียนรับ ของ
หน่วยงานตามลำดับการ รับหนังสือซึ่ง
จะเริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค.
ของทุกปี
วันที่รับ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ
ชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทำการรับแบบและมี
ชื่อพร้อมทัง้ ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
สรรพสามิตพื้นที่
สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรม
ตั้งอยู่
ชื่อ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้า
ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม/ ชื่อสถานที่ผลิตสินค้า (โรง
สถานประกอบการ
อุตสาหกรรม)
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่ เลขทะเบียนสรรพสามิตของโรง
อุตสาหกรรม
เลขรหัสประจำบ้าน
เลขรหัสประจำบ้านในทะเบียนบ้านที่
สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านที่สถานที่ผลิต
สินค้าตั้งอยู่
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารในทะเบียนบ้านที่สถานที่ผลิต
สินค้าตั้งอยู่
ห้องเลขที่
ห้องเลขที่ในทะเบียนบ้านที่สถานที่ผลิต
สินค้าตั้งอยู่
ชั้นที่
ชั้นทีใ่ นทะเบียนบ้านที่สถานที่ผลิตสินค้า
ตั้งอยู่
หมู่ที่
หมู่ทใี่ นทะเบียนบ้านที่สถานที่ผลิตสินค้า
ตั้งอยู่
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอก/ซอยในทะเบียนบ้านที่สถานที่
ผลิตสินค้าตั้งอยู่
ถนน
ชื่อถนนในทะเบียนบ้านที่สถานที่ผลิต
สินค้าตั้งอยู่
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบล/แขวงในทะเบียนบ้านที่
สถานท่ีผลิตสินค้าตั้งอยู่
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอ/เขตในทะเบียนบ้านที่สถานที่
ผลิตสินค้าตั้งอยู่

ตัวอย่างข้อมูล
001234

12 พ.ย. 2562
นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการ สรรพสามิต)
ปทุมธานี
นายถ่าน ไฟแรง
บริษัท แบตเตอรี่ไทย
แลนด์ จำกัด
25570167769805674
219876554321
22
อาคารถ่านไทย
1
1
7
เมืองใหม่
คลองหลวง
คลองสอง
คลองหลวง

หมวดหมู่ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
E-mail

มีความประสงค์

สถานที่เก็บแบตเตอรี่ที่
ได้รับสิทธิ
จำหน่ายสินค้าที่ผลิต
ได้จากโรงอุตสาหกรรม
เพือ่ ใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิต
สิ่งของอื่น
นำเข้า โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ
เพื่อนำไปใช้เอง

จำหน่ายให้แก่ผู้ใช้

ตารางรายการสินค้าที่
จะขอเสียภาษีอัตรา
ศูนย์

นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบในการ
ผลิตสิ่งของอื่น
ลำดับที่
ชื่อ/ชนิดของแบตเตอรี่
จำนวน / ครั้ง (ชิ้น/ก้อน/
ลูกฯ)
ราคาขายปลีกแนะนำ
(บาท)
มูลค่าสินค้า (บาท)

ความหมาย
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้านที่สถานที่ผลิต
สินค้าตั้งอยู่
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ในทะเบียนบ้านที่
สถานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของ
สถานที่ผลิตสินค้า
อีเมล์ที่ติดต่อได้ของสถานที่ผลิตสินค้า
สถานที่เก็บแบตเตอรี่ที่ได้รับสิทธิเสีย
ภาษีในอัตราศูนย์
เลือกตัวเลือกนี้หากเป็นผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมที่ ผลิตสินค้าแบตเตอรี่

เลือกตัวเลือกนี้หากเป็นผู้นำเข้าสินค้า
แบตเตอรี่
เลือกตัวเลือกนี้หากเป็นผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมที่ ผลิตสินค้าแบตเตอรี่หรือ
ผู้นำเข้าแบตเตอรี่ที่ผลิตหรือนำเข้า
แบตเตอรี่ไปใช้เอง
เลือกตัวเลือกนี้หากเป็น ผู้นำเข้า
แบตเตอรี่ที่นำไปจำหน่ายแก้ผู้ใช้
เลือกตัวเลือกนี้หากเป็น ผู้นำเข้า
แบตเตอรี่ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น
ลำดับที่ของวัตถุดิบ
ชื่อ/ชนิดของวัตถุดิบ
จำนวนของวัตถุดิบ
ราคาขายปลีกแนะนำของวัตถุดิบ

มูลค่าสินค้าของวัตถุดิบ (จำนวน x
ราคาขายปลีกแนะนำ)
อัตราภาษีตามมูลค่า (ร้อย อัตราภาษีตามมูลค่าของวัตถุดิบที่
ละ)
กำหนดใน พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
2560

ตัวอย่างข้อมูล
ปทุมธานี
12120
02-564-4444
contact@batterythailand.co.th
บริษัท แบตเตอรี่ไทย
แลนด์ จำกัด
 จำหน่ายสินค้าที่ผลิต
ได้จากโรงอุตสาหกรรม
เพือ่ ใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิต
สิ่งของอื่น

 จำหน่ายให้แก่ผู้ใช้

1
115-2422 BATTERY
30 ลูก
3,500
105,000
8,400

หมวดหมู่ตามแบบ

รายการเอกสารแนบ
กับแบบ

การพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่

ชื่อข้อมูล
จำนวนภาษี (บาท)
จำนวนภาษี (สต.)
ภาษีเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อ
ราชการส่วนท้องถิ่น
(บาท)
ภาษีเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อ
ราชการส่วนท้องถิ่น (สต.)
รวมทั้งสิ้น (บาท)
รวมทั้งสิ้น (สต.)
จำนวน........ฉบับ
ลงชื่อ................ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้นำเข้า
(ประทับตรานิติบุคคล ถ้า
มี) (......)
วันที่............................
ความเห็นเจ้าหน้าที่
ลงชื่อ ........ (........)
ตำแหน่ง

คำสั่ง

วันที่
อนุมัติ ตั้งแต่วันที่ ....
ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ ......... (.........)
ตำแหน่ง

เอกสารประกอบการ
ดำเนินการ

วันที่
จำนวน .............. ฉบับ
หลักฐานอื่น ๆ ระบุ

เงื่อนไขว่าด้วยการเสีย ลงชื่อ ...... ผู้ประกอบ
ภาษีอัตราศูนย์
อุตสาหกรรม/ผู้นำเข้า
(ประทับตรานิติบุคคล ถ้า
มี) (......)
วันที่

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล
ของวัตถุดิบ
8,400
ของวัตถุดิบ
00
ภาษีเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น 840
(บาท)
ภาษีเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น
(สต.)
จำนวนรวมมูลค่าภาษี (บาท)
จำนวนรวมมูลค่าภาษี (สต.)
จำนวนเอกสารประกอบการยื่นแบบ
ชื่อผู้ประกอบ อุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า
หรือผู้รับมอบอำนาจ

00
9,240
00
4
นายถ่าน ไฟแรง
(นายถ่าน ไฟแรง)

วันที่ที่ยื่นแบบ
12 พ.ย. 2562
บันทึกความเห็นเจ้าพนักงานสรรพสามิต เห็นควรอนุญาตให้เสีย
ภาษีในอัตราศูนย์
ชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ที่ทำการ
นายช่วย พิจารณา
พิจารณาในเบื้องต้น
(นายช่วย พิจารณา)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ที่ทำ เจ้าหน้าที่สรรพสามิต
การพิจารณาในเบื้องต้น
วันที่ที่ทำการพิจารณาเบื้องต้น
12 พ.ย. 2562
ผลการพิจารณาของเจ้าพนักงาน
 อนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 12
สรรพสามิตผู้มีอำนาจ
พ.ย. 62
ชื่อผู้มีอำนาจทีท่ ำการพิจารณาอนุมัติ
นายอนุมัติ จัดให้
(นายอนุมัติ จัดให้)
ตำแหน่งผู้มีอำนาจที่ทำการพิจารณา
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี
อนุมัติ
วันที่ทำการอนุมัติ
12 พ.ย. 2562
จำนวนเอกสารประกอบการยื่นแบบ
4
หลักฐานอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ในแบบ ระบุเพื่อประกอบการยื่นแบบ
ชื่อผู้ประกอบ อุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า นายถ่าน ไฟแรง
หรือผู้รับมอบอำนาจ
(นายถ่าน ไฟแรง)

วันที่ที่ยื่นแบบ

12 พ.ย. 2562

หมวดหมู่ตามแบบ
บัญชีรายชื่อผู้ใช้

ชื่อข้อมูล
บัญชีรายชื่อผู้ใช้ ....
บต. 01 เลขที่
ลงวันที่

ตารางบัญชีรายชื่อผู้ใช้ ลำดับที่
ชื่อ/ที่อยู่

ชนิด
จำนวน/เดือน
หมายเหตุ
ลงชื่อ ..... ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้นำเข้า
(ประทับตรานิติบุคคล ถ้า
มี)

ความหมาย
ชื่อวัตถุดิบ
เลขที่แบบ บต. 01 ที่มีแบตเตอรี่ของ
ผู้รับ
วันที่ในแบบ บต. 01 ที่มีแบตเตอรี่ของ
ผู้รับ
ลำดับที่ของผู้ใช้
ชื่อ ทะเบียนรับ และทิ่อยู่ผู้ใช้แบตเตอรี่
ที่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ไว้กับ
กรมสรรพสามิตตามแบบ บต. 02

ตัวอย่างข้อมูล
115-2422 BATTERY
001234
12 พ.ย. 2562

1
บริษัท รถยนต์แบตเตอรี่
จำกัด
ทะเบียนรับ 002345
ที่อยู่ 337 อาคารรถยนต์
ไทย ถนนรถยนต์ไทย
ตำบลหนองละลอก
อำเภอบ้านค่าย จังหวัง
ระยอง
ชนิดของวัตถุดิบ
115-2422 BATTERY
จำนวนของวัตถุดิบ
30 ลูก
หมายเหตุเกี่ยวกับผู้ใช้หรือแบตเตอรี่
ชื่อผู้ประกอบ อุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า นายถ่าน ไฟแรง (นายถ่าน
หรือผู้รับมอบอำนาจ
ไฟแรง)

