กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
ค ขอเสียภ ษีในอัตร ศูนยส หรับแบตเตอรี่ที่ใชเปน
วัตถุดิบหรือสวนประกอบในก รผลิตสิ่งของอื่น
เพื่อสงออกไปนอกร ชอ ณ จักร

บต.

สาหรับเจาหนาที่
เลขที่รับ 001234
วันที่รับ 12 พ.ย. 2562
เจ หน ทีผ่ รัู บ นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการ สรรพสามิต)

ปทุมธานี
เรียน สรรพส มิตพื้นที่....................................................................................
. ผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูนาเขา
ชื่อ นายถ่าน ไฟแรง
ชื่อโรงอุตส หกรรม/สถ นประกอบก ร บริษัท แบตเตอรี่ไทย แลนด์ จํากัด
ทะเบียนสรรพส มิตเลขที่ 2 5 5 7 0 1 6 7 7 6 9 8 0 - 5 - 8 7 4
เลขรหัสประจ บ น 219876554321 ที่ตั้งส นักง นใหญเลขที่ 22
ชื่ออ ค ร อาคารถ่านไทย หองเลขที่ 1
ชั้นที่ 1
หมูที่ 7 ตรอก/ซอย เมืองใหม่
ถนน คลองหลวง
ต บล/แขวง คลองสอง
อ เภอ/เขต คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย 12120
โทรศัพท 02-564-4444
Email contact@battery-thailand.co.th
สถ นที่เก็บแบตเตอรี่ที่เสียภ ษีอัตร ศูนย บริษัท แบตเตอรี่ไทย แลนด์ จํากัด
. มีความประสงค
✔ จ หน ยสินค ที่ผลิตไดจ กโรงอุตส หกรรม เพื่อใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในก รผลิตสิ่งของอื่น
น เข โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ✔ จ หน ยใหแกผูใช
น ไปใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในก รผลิตสิ่งของอื่น
เพื่อน ไปใชเอง
โดยก รขอเสียภ ษีอัตร ศูนยต มร ยก ร ดังนี้
ราคาขายปลีก
อัตราภาษี
จานวน / ครัง
มูลคาสินคา
จานวนภาษี
ลาดับที ชือ/ชนิดของ บต ตอรี
นะนา
ตามมูลคา
(ชิน/กอน /ลูกฯ)
(บาท)
(บาท)
(รอยละ)
บาท
สต.
1

115-2422 BATTERY

30 ลูก

3,500

105,000

ภาษี กบ พิมขึน พือราชการสวนทองถิน
รวมทังสิน

8,400

8,400

00

840

00

9,240

00

4
ข พเจ ขอยื่นหลักฐ นประกอบค ขอเสียภ ษีอัตร ศูนยต มร ยก รที่ระบุไวในด นหลัง จ นวน........ฉบั
บ และตกลง
ยินยอมที่จะปฏิบัติต มหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่ท งร ชก รก หนดทุกประก ร
นายถ่าน ไฟแรง
ลงชื่อ..................................................ผู
ประกอบอุตส หกรรม/ผูน เข (ประทับตร นิติบุคคล ถ มี)
นายถ่าน ไฟแรง
(.................................................)
12 พ.ย. 2562
วันที่......................................................

. การพิจารณาของเจาหนาที่
คว มเห็นเจ หน ที่................................................................
เห็นควรอนุญาตให้เสียภาษีในอัตราศูนย์
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

. คาสั่ง
✔ อนุมัติ ตั้งแตวันที่
ไมอนุมัติ

12 พ.ย. 62

นายอนุมัติ จัดให้
นายช่วย พิจารณา
ลงชื่อ...................................................
ลงชื่อ...................................................
นายอนุมัติ จัดให้
นายช่วย พิจารณา
(.................................................)
(.................................................)
เจ้าหน้าที่สรรพสามิต
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี
ต แหนง......................................................
ต แหนง......................................................
12 พ.ย. 2562
12 พ.ย. 2562
วันที่......................................................
วันที่......................................................
4
. เอกส รประกอบก รด เนินก ร จ นวน.........................ฉบั
บ ดังนี้
๕.๑ หนังสือมอบอ น จ ส เน บัตรประจ ตัวประช ชนของผูมอบและผูรับมอบอ น จ ในกรณีที่ผูยื่นค ขอไมไดม ยื่นดวยตนเอง
๕.๒ ร ยชื่อ ที่อยูผูใช ที่ไดลงทะเบียนเปนผูใชกับกรมสรรพส มิต
๕.๓ หนังสือแสดงคว มยินยอมใหเจ พนักง นสรรพส มิต เข ท ก รตรวจสอบสถ นประกอบก ร สถ นที่เก็บ ตลอดจนบัญชี
เอกส รหลักฐ นต ง ๆเกี่ยวกับก รรับ ก รจ ยแบตเตอรี่ที่เสียภ ษีอัตร ศูนยไดตลอดเวล ท ก ร
๕.๔ หลักฐ นอื่น ๆ ระบุ........................................................................................................................................................

. เงื่อนไขว ดวยก รเสียภ ษีอัตร ศูนยส หรับแบตเตอรี่ที่ใชเปนวัตถุดิบหรื อสวนประกอบในก รผลิตสิ่งของอื่น เพื่อสงออกไป
นอกร ชอ ณ จักร
เมื่อไดรับสิทธิใหเสียภ ษีอัตร ศูนยส หรับแบตเตอรี่ที่ใชเปนวัตถุดิบหรื อสวนประกอบในก รผลิตสิ่งของอื่น เพื่อสงออกไป
นอกร ชอ ณ จักรแลว ข พเจ ตกลงยินยอมจะปฏิบัติต มเงื่อนไข ดังตอไปนี้
.๑ ข พเจ จะจ หน ยแบตเตอรี่ ใ หแกผู ใชต มร ยชื่อ ผู ใช ชนิ ด และจ นวนที่ ร ะบุ ไ วในค ขอ เสี ยภ ษี อั ต ร ศู น ย และ
กรมสรรพส มิตไดพิจ รณ ใหเสียภ ษีอัตร ศูนยแลวเท นั้น
.๒ ห กข พเจ ไมปฏิบัติต มขอ .๑ ข พเจ ตกลงยินยอมช ระภ ษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มต มจ นวนแบตเตอรี่ที่ไมไดรั บ
สิทธิใหเสียภ ษีอัตร ศูนยนั้น
.๓ ข พเจ จะจัดท บัญชีประจ วันแสดงก รรับ ก รจ ยแบตเตอรี่ที่กรมสรรพส มิตก หนด โดยจะจัดท ใหแลวเสร็จภ ยใน
ส มวั น นั บ แตวั น ที่ มี เ หตุ ต องลงร ยก รเกิ ด ขึ้ น และจะเก็ บ บั ญ ชี ป ระจ วั น พรอมเอกส รประกอบก รลงบั ญ ชี ไ วที่
โรงอุตส หกรรม หรือสถ นประกอบก รเพื่อใหเจ พนักง นสรรพส มิตสอบไดตลอดเวล ท ก ร ข พเจ จะจัดท และน สง
งบเดือนแสดงก รรับ ก รจ ยแบตเตอรี่ ต มหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่กรมสรรพส มิตก หนด
.๔ ห กแบตเตอรี่ที่ไดรับสิทธิใหเสียภ ษีอัตร ศูนย สูญห ย หรือข ดจ นวนไป โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ข พเจ ตกลงยินยอม
รับผิดเสียภ ษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่มต มจ นวนแบตเตอรี่ที่สูญห ยหรือข ดจ นวนไปนั้น
.๕ นอกจ กก รปฏิบัติต มเงื่อนไขนี้ แลว ข พเจ จะปฏิบัติต มกฎหม ย กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ และประก ศ
กรมสรรพส มิตที่ใชอยูในปจจุบันหรือที่จะออกใชภ ยหน ทุกประก ร
ข พเจ ไดอ นขอคว มในเงื่ อนไขดังกล วข งตนโดยตลอดแลว เพื่อเปนหลักฐ นจึงไดลงล ยมือชื่ อพรอมทั้ง
ประทับตร (ถ มี) ไวเปนส คัญ
นายถ่าน ไฟแรง
ลงชื่อ..........................................ผู
ประกอบอุตส หกรรม/ผูน เข (ประทับตร นิติบุคคล ถ มี)
นายถ่าน ไฟแรง
(...........................................)
12 พ.ย. 2562
วันที่............................................

115-2422 BATTERY
บัญชร ยชอผ ช.......................................................
001234
12 พ.ย. 2562
ประกอบก รยนค ขอ สยภ ษอัตร ศนย บต.
ลขท.................
ลงวันท...................

ล ดับท

ชอ/ทอย
บริษัท รถยนต์แบตเตอรี่ จํากัด
ชอผ ช..........................................................
002345
ทะ บยนรับ ลขท...........................................
337 อาคารรถยนต์ไทย ถนนรถยนต์ไทย
ตังอย ลขท....................................................

ชนด
115-2422 BATTERY

จ นวน/ ดอน

หม ย หต

30 ลูก

-

ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวังระยอง

รวม

30 ลูก

นายถ่าน ไฟแรง
ลงชอ...........................................ผประกอบอตส
หกรรม/ผน ข (ประทับตร นตบคคล ถ ม)
(นายถ่าน ไฟแรง)

