คาอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-35 แบบคาขอยกเว้นหรือคืนภาษี
หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ตามแบบ ข้อมูล
1. สาหรับเจ้า 1.1
ทะเบียนรับเลขที่
พนักงาน

2. ก.การยื่น
คาขอ

1.2

วัน/เดือน/ปี ที่รับ

1.3

เจ้าพนักงานผู้รับ

2.1

ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม

2.2

เลขทะเบียนสรรพสามิต

2.3

สถานที่ตั้งเลขที่

2.4

ตรอก/ซอย

2.5

ถนน

2.6

ตาบล/แขวง

2.7

อาเภอ/เขต

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับ
ของหน่วยงานตามลาดับ
การรับหนังสือ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
แบบฟอร์ม
ลงชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทา
การรับแบบฟอร์มและมีชื่อ
พร้อมทั้งตาแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน
ชื่อ บุคคล/นิติบุคคลซึ่งเป็น
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ที่
ยืนคาขอยกเว้นหรือคืนภาษี
หมายเลขทะเบียน
สรรพสามิต 10 หลัก ที่กรม
สรรพสามิตออกให้หลังจาก
ยื่นขอจดทะเบียน
สรรพสามิตตามแบบฟอร์ม
ภษ. 01-04
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้าน
ของสถานที่ผลิตสินค้า
ชื่อตรอกหรือซอยใน
ทะเบียนบ้านที่ของสถานที่
ผลิตสินค้า
ชื่อถนนในทะเบียนบ้าน
ของสถานที่ผลิตสินค้า
ชื่อตาบลหรือแขวงใน
ทะเบียนบ้าน ของสถานที่
ผลิตสินค้า
ชื่ออาเภอหรือเขตใน
ทะเบียนบ้าน ของสถานที่

ตัวอย่างข้อมูล
5820003XXX
14 ส.ค. 2558
นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการสรรพสามิต)
บริษัท ไทยแบตเตอรี่
จากัด
2557016776

22
คลองหลวง-บางขันธ์
คลองสอง
คลองหนึ่ง

หมวดข้อมูล ลาดับ
ตามแบบ ข้อมูล
2.8
2.9
2.10
2.11

2.12

2.13

2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ผลิตสินค้า
จังหวัด
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้าน
ของสถานที่ผลิตสินค้า
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ ของที่อยู่ใน
ทะเบียนบ้านของสถานที่
ผลิตสินค้า
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ของสถานที่ผลิตสินค้า
ขอจาหน่ายสินค้าให้แก่
ชื่อผู้ได้รับเอกสิทธิทางการ
ทูตหรือตามข้อผูกพันที่
ประเทศไทยมีในการยกเว้น
หรือขอคืนภาษี
ผู้ได้รับเอกสิทธิ
เอกสิทธิ
ทางการทูตหรือตามข้อผูกพัน ทางการทูตที่มีข้อผูกพันต่อ
ที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อ : ( ) สถานทูต
สถานทูต
ผู้ได้รับเอกสิทธิ
เอกสิทธิ
ทางการทูตหรือตามข้อผูกพัน ทางการทูตที่มีข้อผูกพันต่อ
ที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อ : ( ) องค์กร
องค์การ....
โดยขอ : ( ) ยกเว้นภาษี
ขอยกเว้นภาษี
โดยขอ : ( ) คืนเงินภาษีที่ได้ เลขที่ของใบเสร็จรับเงินที่
เสียไว้แล้วตามใบเสร็จรับเงิน ได้รับเมื่อตอนชาระภาษี
เลขที่
เล่มที่
เล่มที่ของใบเสร็จรับเงินที่
ได้รับเมื่อตอนชาระภาษี
จานวนเงิน
จานวนเงินภาษีที่ได้ชาระไว้
ลาดับ
ลาดับของสินค้าในการขอ
ยกเว้นหรือคืนภาษี
รายการ
รายการขอยกเว้นหรือคืน
ภาษี
จานวน (หน่วย)
จานวนหรือปริมาณสินค้าที่
แจ้งชาระภาษีสรรพสามิต

ตัวอย่างข้อมูล
ปทุมธานี
12120
02-564-4444
BATT INDUSTRY,LTD

(/) สถานทูต

-

(/) ยกเว้นภาษี
1
Bollden (12V.11P)
100 ชุด

หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ตามแบบ ข้อมูล
2.21 มูลค่าสินค้า

ความหมาย
มูลค่ารวมของรายการสินค้า
รถยนต์ทยี่ ื่นชาระภาษี
สรรพสามิต (ปริมาณสินค้า
ที่เสียภาษีคูณราคาสินค้าต่อ
หน่วย)
ภาษีสรรพสามิตจะเท่ากับ
ปริมาณสินค้าคูณกับอัตรา
ภาษีตามปริมาณ กรณีเสีย
ภาษีตามปริมาณ หรือมูลค่า
รวมของสินค้าในรายการนั้น
คูณอัตราภาษีตามมูลค่า
กรณีเสียภาษีตามมูลค่า
ระบุเป็นบาทไม่ต้องระบุ
สตางค์
จานวนเศษสตางค์ 2 หลัก
(ปัดจุดทศนิยมตามหลัก
คณิตศาสตร์) ของภาษี
สรรพสามิต
จานวนเงินรวมสุทธิที่ตอ้ ง
ชาระทั้งหมด
ประเภทสินค้าที่ขอยกเว้น
ภาษี
ประเภทสินค้าที่ขอคืนภาษี

120,000

(/) ทาเครื่องหมายแสดง
การขอยกเว้นหรือคืนภาษี
ดังนี้
FOR EXPORT ONLY
-

2.22

ภาษีสรรพสามิต บาท

2.23

ภาษีสรรพสามิต ส.ต.

2.24

รวมทั้งสิ้น

2.25

สินค้าที่ขอ : ( ) ยกเว้นภาษี

2.26

สินค้าที่ขอ : ( )
คืนภาษี

2.27

ขออนุญาต : ( ) ทา
เครื่องหมายแสดงการขอ
ยกเว้นหรือคืนภาษี ดังนี้

ขออนุญาตทาเครื่องหมาย
แสดงการขอยกเว้นหรือคืน
ภาษี

2.28

ขออนุญาต : ( ) ไม่ทา
เครื่องหมายแสดงการขอ
ยกเว้นภาษีหรือคืนภาษี
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานรวม

ขออนุญาตไม่ทา
เครื่องหมายแสดงการขอ
ยกเว้นหรือคืนภาษี
จานวนเอกสารแนบเพื่อ

2.29

ตัวอย่างข้อมูล

12,000

00

12,000.00
(/) ยกเว้นภาษี
-

2

หมวดข้อมูล ลาดับ
ตามแบบ ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

....ฉบับ
2.30
2.31
3. ข.การ
ตรวจสอบ
ของเจ้า
พนักงาน
สรรพสามิต

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6

3.7

4. ค.การ
รับรองของ

4.1

พิจารณาในการ
ประกอบการขอยกเว้น
ภาษี/ข้อมูลการขอคืนภาษี
ลงชื่อ....ผู้ประกอบ
ลงชื่อผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมพร้อมทั้ง
(..................)
ลายเซ็นในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วันที่ยื่นเอกสารขอยกเว้น
ภาษี/ข้อมูลการขอคืนภาษี
เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ตรวจสอบสินค้า ที่ขนออก
ตรวจสอบสินค้า ที่ขนออก
จาก : ( ) โรงอุตสาหกรรม
จากโรงอุตสาหกรรม
เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ตรวจสอบสินค้า ที่ขนออก
ตรวจสอบสินค้า ที่ขนออก
จาก : ( ) คลังสินค้าทัณฑ์บน จากคลังสินค้าทัณฑ์บน
เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ตรวจสอบสินค้า ที่ขนออก
ตรวจสอบสินค้า ที่ขนออก
จาก : ( ) สถานที่เก็บสินค้า จากสถานที่เก็บสินค้า
แล้วปรากฎว่า
ผลการตรวจสอบของเจ้า
พนักงานสรรพสามิต
ลงชื่อ.....
ลงชื่อเจ้าพนักงานคนที่ 1 ที่
(.............)
ได้ทาการรับแบบฟอร์มและ
มีชื่อพร้อมทั้งตาแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน
ลงชื่อ.....
ลงชื่อเจ้าพนักงานคนที่ 2 ที่
(.............)
ได้ทาการรับแบบฟอร์มและ
มีชื่อพร้อมทั้งตาแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน
ลงชื่อ.....
ลงชื่อเจ้าพนักงานคนที่ 3 ที่
(.............)
ได้ทาการรับแบบฟอร์มและ
มีชื่อพร้อมทั้งตาแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จานวน ชื่อสินค้าที่ยื่นคาขอยกเว้น
สินค้าดังกล่าวข้างต้นคือ
หรือคืนภาษี

ตัวอย่างข้อมูล

นายถ่าน ไฟแรง
(นายถ่าน ไฟแรง)
14 ส.ค. 2558

(/) คลังสินค้าทัณฑ์บน
ตรวจสอบสินค้าแล้ว
ครบถ้วนถูกต้อง
นายพินิจ พิจารณา
(นายพินิจ พิจารณา)
นายอนุมติ จัดให้
(นายอนุมติ จัดให้)
นายตรวจสอบ ถูกต้อง
(นายตรวจสอบ ถูกต้อง)
แบตเตอรี่

หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ตามแบบ ข้อมูล
สถานฑูตหรือ 4.2
ได้จาหน่ายให้แก่
องค์การฯ
4.3
4.4
4.5

4.6
4.7
4.8
4.9
5. ง.การ
5.1
รับรองของ
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
5.2
5.3
5.4
5.5

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

ชื่อผู้ที่ได้รับเอกสิทธิทางการ BATT INDUSTRY,LTD
ฑูตหรือตามข้อผูกพันที่
ประเทศไทยมีอยู่
แห่ง
ประเทศที่ได้รับเอกสิทธิ
ทางการฑูต
โดย
ช่องทางที่ใช้ในการขนส่ง
บริษัท ไทยแบตเตอรี่
จากัด
ณ
สถานที่ที่นาสินค้าออก ณ Japan
โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้า
ฑัณฑ์บน หรือสถานที่เก็บ
สินค้า
ใช้ในกิจการของ
กิจการที่นาสินค้าไปใช้
ลงชื่อ.....(คณะทูต/องค์การ) ลงชื่อคณะทูตหรือองค์การที่ นางพิมพร สว่างไสว
(...................)
รับรองพร้อมทั้งลายเซ็นใน (นางพิมพร สว่างไสว)
วงเล็บชัดเจน
ตาแหน่ง
ระบุตาแหน่ง
วันที่
วันที่รับรองของสถานทูต
15 ส.ค. 2558
หรือองค์การฯ
เจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูต
เจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูต
(/) ยกเว้นภาษี
กระทรวงการต่างประเทศได้ กระทรวงการต่างประเทศ
ตรวจสอบแล้วว่าเป็นการ
พิจารณาแล้ว เห็นสมควร
ถูกต้อง และพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้ : ( ) ยกเว้น
ภาษี
( ) คืนภาษี
รับรองการคืนภาษีของ
กระทรวงการต่างประเทศ
สาหรับสินค้าที่จาหน่ายให้แก่ รายการสินค้าที่จาหน่าย
BATT INDUSTRY,LTD
แห่ง
ประเทศที่ได้จาหน่ายสินค้า ให้
ลงชื่อ
ลงชื่อเจ้าหน้าที่กรมพิธีการ นายพีรัช มงคงเลิศ
(................)
ทูตพร้อมทั้งลายเซ็นใน
(นายพีรัช มงคงเลิศ)
วงเล็บชัดเจน

หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ตามแบบ ข้อมูล
5.6
ตาแหน่ง
5.7

วันที่

ความหมาย
ระบุตาแน่งเจ้าหน้าที่กรม
พิธีการทูต
วันที่รับรองของเจ้าหน้าที่
กรมพิธีการทูต

ตัวอย่างข้อมูล
20 ส.ค. 2558

