คาอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-33ก คาขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต
ชื่อข้อมูล
ความหมาย

หมวดข้อมูล ลาดับ
ตามแบบ ข้อมูล
1. สาหรับ 1.1
ทะเบียนรับเลขที่
เจ้า
พนักงาน
1.2
วัน เดือน ปี ที่รับ

1.3

2. สาหรับผู้ 2.1
ประกอบ
กิจการสถาน
บริการ
2.2

เจ้าพนักงานผู้รับ

การบันทึกเลขทะเบียนรับของหน่วยงาน
ตามลาดับการรับหนังสือซึ่งจะเริ่มลาดับที่ 1
สาหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบ

002367

ลายมือชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทาการรับแบบ

ศิริพงษ์ ยินดี

เรียน □ อธิบดีกรม ผู้รับคาขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต
สรรพสามิต
□ สรรพสามิต
จังหวัด
ชื่อผู้ประกอบ
กิจการสถาน
บริการ
ชื่อสถานบริการ

ผู้รับคาขอยกเว้นภาษีที่สถานบริการตั้งอยู่

2.6
2.7

เลขทะเบียน
สรรพสามิตเลขที่
สถานที่ตั้งเลขที่
ตรอก/ซอย

หมายเลขทะเบียนสรรพสามิต ที่กรม
สรรพสามิตออกให้
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านของสถานบริการ
ชื่อตรอกหรือซอยของสถานบริการ

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

ชื่อถนนของสถานบริการ
ชื่อตาบลหรือแขวงของสถานบริการ
ชื่ออาเภอหรือเขตของสถานบริการ
ชื่อจังหวัดของสถานบริการ
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่สถานบริการ

2.3

2.4
2.5

ตัวอย่างข้อมูล

ชื่อ บุคคล/นิติบุคคลของผู้ยื่นคาขอยกเว้นภาษี
สรรพสามิต
ชื่อสถานบริการ

10 เม.ย. 2558

-

□ สรรพสามิต
พื้นที่ชลบุรี 2
บ.สนามม้าไทย
จากัด
บ.สนามม้าไทย
จากัด
2554099999
999
สุขาภิบาล 2
บางละมุง
ชลบุรี
20150

หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ตามแบบ ข้อมูล
2.13 โทรศัพท์
2.14 ขอรับยกเว้นค่า
ภาษีสรรพสามิต
สาหรับสถาน
บริการประเภท
2.15 ขอรับยกเว้นภาษี
สรรพสามิต เพื่อ
บริจาครายรับใน
วันที่
2.16 ขอรับยกเว้นภาษี
สรรพสามิต เพื่อ
บริจาครายรับใน
เดือน
2.17 ขอรับยกเว้นภาษี
สรรพสามิต เพื่อ
บริจาครายรับใน
พ.ศ.
2.18 จานวน (วัน)
2.19 บริจาคแก่
ประชาชนเป็นสา
ธารณกุศลโดยผ่าน
□ ส่วนราชการ
2.20 บริจาคแก่
ประชาชนเป็นสา
ธารณกุศลผ่าน □
องค์การสาธารณ
กุศล
2.21 บริจาคเป็น
สาธารณประโยชน์
แก่ □ ส่วนราชการ

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

เบอร์โทรศัพท์ทใี่ ช้ติดต่อของสถานบริการ
ประเภทของสถานบริการ

038-999999
สนามแข่งม้า

วันที่ บริจาครายรับ

24

เดือนที่บริจาครายรับ

พ.ค.

ปี พ.ศ. ที่บริจาครายรับ

2558

จานวน (วัน) ที่บริจาครายรับ
กรณีบริจาคแก่ประชาชน โดยผ่าน "ส่วน
ราชการ" ระบุชื่อส่วนราชการ

-

กรณีบริจาคแก่ประชาชนโดยผ่าน "องค์กรสา
ธารณกุศล" รายชื่อองค์กรสาธารณกุศล

มูลนิธิรามาธิบดีฯ

กรณีบริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่ "ส่วน
ราชการ" ระบุชื่อส่วนราชการ

-

หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ความหมาย
ตามแบบ ข้อมูล
2.22 บริจาคเป็น
กรณีบริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่องค์การ
สาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล ระบุชื่อองค์การสาธารณกุศล
แก่ □ องค์การสา
ธารณกุศล
2.23 ลาดับ
ลาดับรายการบริการที่บริจาคเพื่อขอรับยกเว้น
ภาษี
2.24 รายการที่ประกอบ รายการบริการที่บริจาค
กิจการบริการ
เพื่อขอรับยกเว้นภาษี
2.25 จานวนราย
จานวนรายของรายรับที่บริจาค
2.26 ราคาค่าบริการต่อ ค่าบริการต่อรายที่บริจาค (หน่วยบาท)
ราย (บาท)
2.27 ราคาค่าบริการต่อ ค่าบริการต่อรายที่บริจาค (หน่วยสตางค์)
ราย (สต.)
2.28 มูลค่าของการ
มูลค่าของบริการที่บริจาค (หน่วยบาท)
บริการ (บาท)
2.29 มูลค่าของการ
มูลค่าของบริการที่บริจาค (หน่วยสตางค์)
บริการ (สต.)
2.30 อัตราภาษี
อัตราภาษี ตามประกาศ
2.31 ภาษีสรรพสามิต
จานวนภาษีสรรพสามิตของรายรับที่รวมกับ
(บาท)
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยที่บริจาค
(หน่วยบาท)
2.32 ภาษีสรรพสามิต
จานวนภาษีสรรพสามิตของรายรับที่รวมกับ
(สต.)
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยที่บริจาค
(หน่วยสตางค์)
2.33 รวมจานวนราย
รวมจานวนรายของผู้รับบริการของบริการที่
บริจาค
2.34 รวมราคาค่าบริการ รวมราคาค่าบริการต่อรายของ บริการที่บริจาค
ต่อราย (บาท)
(หน่วยบาท)
2.35 รวมราคาค่าบริการ รวมราคาค่าบริการต่อรายของ บริการที่บริจาค
ต่อราย (สต.)
(หน่วยสตางค์)
2.36 รวมมูลค่าของการ ผลรวมรายการมูลค่าของการ บริการที่บริจาค
บริการ (บาท)
(หน่วยบาท)

ตัวอย่างข้อมูล
-

1
ค่าตั๋วและค่า
บริการอื่นๆ
500
531,214
46
10%
53,121

45

500
531,214

หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ตามแบบ ข้อมูล
2.37 รวมมูลค่าของการ
บริการ (สต.)
2.38 รวมอัตราภาษี
2.39 รวมภาษี
สรรพสามิต (บาท)
2.40

รวมภาษี
สรรพสามิต (สต.)

2.41

□ หนังสือขอรับ
การบริจาคของ
ส่วนราชการ หรือ
องค์การสาธารณ
กุศลที่รัฐมนตรี
กาหนด
□ หนังสือแสดง
ความจานงการ
บริจาคของผู้
ประกอบกิจการ
สถานบริการ
□ อื่นๆ
ลงชื่อ ………(.........)

2.42

2.43
2.44
2.45
3. การพิจาร 3.1
ณาของเจ้า
พนักงาน
3.2
3.3

ความหมาย
ผลรวมรายการมูลค่าของการ บริการที่บริจาค
(หน่วยสตางค์)
รวมอัตราภาษี ตามประกาศ
จานวนภาษีรวมทั้งสิ้นของภาษีสรรพสามิตของ
รายรับที่รวมกับภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
กระทรวงมหาดไทยที่บริจาค (หน่วยบาท)
จานวนภาษีรวมทั้งสิ้นของภาษีสรรพสามิตของ
รายรับที่รวมกับภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
กระทรวงมหาดไทยที่บริจาค (หน่วยสตางค์)
แนบหนังสือและเอกสารหลักฐานขอรับการ
บริจาคของส่วนราชการ หรือองค์การสาธารณ
กุศลที่รัฐมนตรีกาหนด

แนบหนังสือแสดงความจานงการบริจาคของผู้
ประกอบกิจการสถานบริการ

แนบหลักฐานเอกสารอื่นๆ
ลายมือชื่อชื่อผู้ประกอบการสถานบริการพร้อม
ชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วันที่ยื่นคาขอ (ระบุวัน เดือน ปีพ.ศ.)
ความเห็นเจ้าหน้าที่ บันทึกความเห็นของเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ
ตาแหน่ง

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล ใน
วงเล็บชัดเจน
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่

ตัวอย่างข้อมูล
46
10%
531,121

45

□ หนังสือขอรับ
การบริจาคของ
ส่วนราชการ หรือ
องค์การสาธารณ
กุศลที่รัฐมนตรี
กาหนด
□ หนังสือแสดง
ความจานงการ
บริจาคของผู้
ประกอบกิจการ
สถานบริการ
10 เม.ย. 2558
ตรวจสอบแล้ว
เห็นควรอนุมัติ
ยกเว้นภาษี
ศิริภา นาดี
เจ้าพนักงาน
ธุรการชานาญงาน

หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ตามแบบ ข้อมูล
3.4
วันที่

ความหมาย
วันที่เจ้าหน้าที่บันทึกความเห็น

ตัวอย่างข้อมูล
10 เม.ย. 2558

3.5

ความเห็นของ
บันทึกความเห็นของผู้อานวยการสานัก/
ผู้อานวยการกอง/ สรรพสามิตพื้นที่
สรรพสามิตจังหวัด

เห็นควรอนุมัติ

3.6

ลงชื่อ

สุภา สุขศรี

3.7

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อผู้อานวยการสานัก/สรรพสามิตพื้นที่
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล ในวงเล็บชัดเจน
ตาแหน่งผู้อานวยการสานัก/สรรพสามิตพื้นที่

3.8

วันที่

3.9

ลายมือชื่อรองอธิบดี พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล ใน
วงเล็บชัดเจน
ตาแหน่ง รองอธิบดี

-

3.12

ความเห็นรอง
อธิบดี
ลงชื่อ
(.........................)
ตาแหน่ง
........................
วันที่

-

3.13

คาสั่ง

3.14

ลงชื่อ.............
อธิบดีกรม
สรรพสามิต

วันที่รองอธิบดีบันทึกความเห็น(ระบุวัน เดือน
ปี)
บันทึกการพิจารณาสั่งการของอธิบดีกรม
สรรพสามิต หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย หรือ
สรรพสามิตจังหวัด
ลายมือชื่ออธิบดี กรมสรรพสามิตหรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมาย หรือสรรพสามิตจังหวัด พร้อม ชื่อชื่อสกุล ตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน

3.10
3.11

เจ้าพนักงาน
ธุรการชานาญงาน
วันที่ผู้อานวยการสานัก/สรรพสามิตพื้นทีบ่ ันทึก 20 เม.ย. 2558
ความเห็น (ระบุวัน เดือน ปี)
บันทึกความเห็นของรองอธิบดี
-

-

อนุมัติ

สุภา สุขศรี
(สรรพสามิตพื้นที่
ปทุมธานี 1
ปฎิบัติราชการ
แทน อธิบดีกรม
สรรพสามิต)

หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ตามแบบ ข้อมูล
3.15 วันที่

4. การตรวจ 4.1
รับของ
หน่วยงานที่ 4.2
รับบริจาค
4.3

4.4
4.5
4.6

4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

4.12
4.13

ข้าพเจ้า
ในนามของ ส่วน
ราชการ
ในนามของ
องค์การสาธารณ
กุศล
ได้รับเงินบริจาค
จานวน(บาท)
ได้รับเงินบริจาค
จานวน (สต.)
จากผู้ประกอบ
กิจการสถาน
บริการ
ประเภทบริการ
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
แล้วปรากฏว่า

ลงชื่อ.......
(..................)
ตาแหน่ง
...................

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

วันที่อธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้ที่อธิบดีมอบหมาย
หรือสรรพสามิตจังหวัด พิจารณา สั่งการ (ระบุ
วัน เดือน ปี)
ชื่อ-ชื่อสกุล ผู้ตรวจรับของหน่วยงานที่รับ
บริจาค
ชื่อส่วนราชการที่รับบริจาค

22 เม.ย. 2558

ชื่อองค์การสาธารณกุศลที่รับบริจาค

มูลนิธิรามาธิบดีฯ

จานวนเงินที่ได้รับบริจาค หน่วยบาท

531,214

จานวนเงินที่ได้รับบริจาค หน่วยสตางค์

46

ชื่อสถานประกอบกิจการผู้บริจาค

บ.สนามม้าไทย
จากัด

ชื่อประเภทบริการ
วันที่ที่หน่วยงานรับบริจาคได้รับบริจาค
เดือนทีห่ น่วยงานรับบริจาคได้รับบริจาค
ปีพ.ศ.ที่หน่วยงานบริจาคได้รับบริจาค
รายละเอียดการรับบริจาคว่าได้รับเงินถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร

สนามแข่งม้า
29
พ.ค.
2558
ได้รับเงินบริจาค
จากมูลนิธิ
รามาธิบดีฯ
จานวน
531,214.46 บาท
ครบถ้วน
ใจดี หายทุกโรค

ลายมือชื่อ ผู้รับบริจาค พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล ใน
วงเล็บชัดเจน
ตาแหน่ง ผู้รับบริจาค

น.พ. ใจดี หายทุก
โรค
-

ประธานมูลนิธิ
รามาธิบดีฯ

หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ตามแบบ ข้อมูล
4.14 วันที่

ความหมาย
วันที่ที่ได้รับบริจาค (วัน เดือน ปี พ.ศ.)

ตัวอย่างข้อมูล
29 พ.ค 2558

