คาอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ สค.01 คาขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตสาหรับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ผู้ประกอบการ
หรือผู้นาเข้าขออนุญาตจาหน่ายหรือนาเข้าเพื่อนาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ตาม
ข้อมูล
แบบฟอร์ม
1. สาหรับ 1.1 ทะเบียนรับเลขที่
เจ้าพนักงาน

ความหมายของข้อมูลหลัก

การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลาดับการรับ
หนังสือ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม

1. สาหรับ 1.2
เจ้าพนักงาน
1. สาหรับ 1.3
เจ้าพนักงาน

วัน/เดือน/ปี ที่รับ

2. สาหรับผู้ 2.1
ประกอบ
อุตสาหกรรม

เรียน สรรพสามิต
พื้นที่

3. ก. การยื่น 3.1
คาขอ

ชื่อผู้ขออนุญาต

3. ก. การยื่น 3.2
คาขอ

ชื่อโรง
ชื่อของโรงอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม/
สถานประกอบการ

3. ก. การยื่น 3.3
คาขอ

สถานที่ตั้งเลขที่

3. ก. การยื่น 3.4
คาขอ

ตาบล/แขวง

เจ้าพนักงานผู้รับ

ชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทาการรับ
แบบฟอร์มและมีชื่อพร้อมทั้ง
ตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียน
สรรพสามิตมีโรงอุตสาหกรรม
หรือสถานบริการตั้งอยู่ในเขต
จังหวัดอื่น
ชื่อของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้นาเข้า

ตัวอย่าง
ข้อมูล

กลุ่มข้อมูล
หลัก

2334

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

10 เม.ย.
2557
นายกฤต
พร ศรีศิริ

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต
ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

ข้อมูลยื่นคา
□ สรรพสามิตขอ
พื้นที่
สรรพสามิตพื้นที่
สมุทรปราการ 2
นาย
สมศักดิ์
สุขดี

ข้อมูลผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม
/ผู้นาเข้า
ข้อมูลสถานที่
ผลิต

บริษัท
ไทย
สารละลาย
จากัด
เลขที่ที่ตั้งสานักงานของสถานที่ 22
ข้อมูลที่อยู่
ผลิตสินค้า/สถานประกอบ
สถานที่ผลิต/
กิจการ
ที่อยู่ผู้นาเข้า
ตาบลหรือแขวงของสถานที่ผลิต บ้านฉาง ข้อมูลที่อยู่
สินค้า/สถานประกอบกิจการ
สถานที่ผลิต/
ที่อยู่ผู้นาเข้า

หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ตาม
ข้อมูล
แบบฟอร์ม
3. ก. การยื่น 3.5 อาเภอ/เขต
คาขอ
3. ก. การยื่น 3.6
คาขอ
3. ก. การยื่น 3.7
คาขอ
3. ก. การยื่น 3.8
คาขอ
3. ก. การยื่น 3.9
คาขอ

3. ก. การยื่น 4.1
คาขอ

3. ก. การยื่น 4.2
คาขอ

ความหมายของข้อมูลหลัก

อาเภอหรือเขตของสถานที่ผลิต
สินค้า/สถานประกอบกิจการ

ตัวอย่าง
ข้อมูล
บ้านฉาง

กลุ่มข้อมูล
หลัก

ข้อมูลที่อยู่
สถานที่ผลิต/
ที่อยู่ผู้นาเข้า
จังหวัด
จังหวัดของสถานที่ผลิตสินค้า/ ระยอง
ข้อมูลที่อยู่
สถานประกอบกิจการ
สถานที่ผลิต/
ที่อยู่ผู้นาเข้า
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ของสถานที่ผลิต 21130
ข้อมูลที่อยู่
สินค้า/สถานประกอบกิจการ
สถานที่ผลิต/
ที่อยู่ผู้นาเข้า
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์สาหรับติดต่อของ 038-689- ข้อมูลที่อยู่
สถานที่ผลิตสินค้า/สถาน
888
สถานที่ผลิต/
ประกอบกิจการ
ที่อยู่ผู้นาเข้า
สถานที่เก็บ
ที่อยู่คลังเก็บสารละลาย
บริษัท
ข้อมูลสถานที่
สารละลาย
ไทย
นาสินค้าออก
สารละลาย
จากัด
เลขที่ 22
ต.บ้านฉาง
อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง
21130
ขออนุญาต ( )
ให้เลือก ถ้าขออนุญาตจาหน่าย
ข้อมูลการขอ
จาหน่ายสินค้าที่
สินค้าสารละลายที่ผลิตได้จาก
ยกเว้นภาษี
ผลิตได้จากโรง
โรงอุตสาหกรรม เพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมเพื่อใช้ อุตสาหกรรมต่างๆ
ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ
ขออนุญาต ( )
ให้เลือก ถ้านาเข้า สารละลาย เป็น
ข้อมูลการขอ
นาเข้า โดยมี
วัตถุดิบใน ยกเว้นภาษี

หมวดข้อมูล ลาดับ
ตาม
ข้อมูล
แบบฟอร์ม

ชื่อข้อมูล

วัตถุประสงค์ เพื่อ

3. ก. การยื่น 4.3
คาขอ
3. ก. การยื่น
คาขอ
3. ก. การยื่น
คาขอ
3. ก. การยื่น
คาขอ
3. ก. การยื่น
คาขอ
3. ก. การยื่น
คาขอ
3. ก. การยื่น
คาขอ
3. ก. การยื่น
คาขอ

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

3. ก. การยื่น 5.8
คาขอ
3. ก. การยื่น 5.9
คาขอ

ความหมายของข้อมูลหลัก

ตัวอย่าง
ข้อมูล

การผลิต
สาร
ซิลิโคนส์
อิลาสโต
เมอร์ส
เดือนที่ขอยกเว้นภาษีสารละลาย มิถุนายน

โดยการขอยกเว้น
ภาษีประจาเดือน...
ดังนี้
จานวนภาษี บาท จานวนเงินในหน่วย บาท ที่ขอ
ยกเว้นภาษี
ลาดับที่
ลาดับของสินค้าสารละลายที่ขอ
ยกเว้นภาษี
ชื่อ/ชนิด
ชื่อของสินค้าสารละลายที่ขอ
สารละลาย
ยกเว้นภาษี
จานวน (ลิตร)
จานวนของสารละลายในหน่วย
ลิตร ที่ขอยกเว้นภาษี
มูลค่าสินค้า (บาท) มูลค่าราคาของสารละลายต่อ
หน่วย ที่ขอยกเว้นภาษี
จานวนภาษี สต.
จานวนเงินในหน่วย สตางค์ ที่
ขอยกเว้นภาษี
รวมจานวน (ลิตร) ผลรวมของจานวนของสินค้า
สารละลายในหน่วย ลิตร ที่ขอ
ยกเว้นภาษี
รวมมูลค่า (บาท) ผลรวมของมูลค่าราคาของสินค้า
สารละลายต่อหน่วย ที่ขอยกเว้น
ภาษี
รวมจานวนภาษี
ผลรวมของจานวนเงินในหน่วย
บาท (ภาษี
บาท ที่ขอยกเว้นภาษี
สรรพสามิต)

กลุ่มข้อมูล
หลัก

ข้อมูลการขอ
ยกเว้นภาษี

458057

ข้อมูลการขอ
ยกเว้นภาษี
1
ข้อมูลการขอ
ยกเว้นภาษี
Hydrosea ข้อมูลการขอ
l G3H
ยกเว้นภาษี
23063
ข้อมูลการขอ
ยกเว้นภาษี
1,526,857 ข้อมูลการขอ
.31
ยกเว้นภาษี
20
ข้อมูลการขอ
ยกเว้นภาษี
23063
ข้อมูลการขอ
ยกเว้นภาษี
1526857. ข้อมูลการขอ
31
ยกเว้นภาษี
458057

ข้อมูลการขอ
ยกเว้นภาษี

หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ตาม
ข้อมูล
แบบฟอร์ม
3. ก. การยื่น 5.1 รวมจานวนภาษี
คาขอ
สต. (ภาษี
สรรพสามิต)
3. ก. การยื่น 5.11 ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
คาขอ
กระทรวงมหาดไทย
10% บาท
3. ก. การยื่น 5.12
คาขอ

3. ก. การยื่น 5.13
คาขอ

3. ก. การยื่น 5.14
คาขอ

3. ก. การยื่น 6.1
คาขอ

ความหมายของข้อมูลหลัก

ผลรวมของจานวนเงินในหน่วย
สตางค์ ที่ขอยกเว้นภาษี

ตัวอย่าง
ข้อมูล
20

จานวนเงินภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
45805
กระทรวงมหาดไทยโดยคิดเพิ่ม
จากภาษีที่ต้องชาระ เป็นอัตรา
จานวน 10%
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ จานวนเงินภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
72
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยโดยคิดเพิ่ม
10% สต.
จากภาษีที่ต้องชาระ เป็นอัตรา
จานวน 10%
รวมจานวนภาษี
รวมจานวนภาษี บาท (ภาษี
503862
บาท (ภาษี
สรรพสามิตและภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
สรรพสามิตและ
กระทรวงมหาดไทย 10%)
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
กระทรวงมหาดไทย
10%)
รวมจานวนภาษี
รวมจานวนภาษี สต. (ภาษี
92
สต. (ภาษี
สรรพสามิตและภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
สรรพสามิตและ
กระทรวงมหาดไทย 10%)
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
กระทรวงมหาดไทย
10%)
ข้าพเจ้ายื่น
จานวนเอกสารแบบท้าย (ฉบับ)
หลักฐานประกอบ ที่แนบมากับแบบฟอร์ม
คาขออนุญาตตาม
รายการที่ระบุไว้ใน
ด้านหลังคาขอ
อนุญาต จานวน...

กลุ่มข้อมูล
หลัก
ข้อมูลการขอ
ยกเว้นภาษี
ข้อมูลการขอ
ยกเว้นภาษี

ข้อมูลการขอ
ยกเว้นภาษี

ข้อมูลการขอ
ยกเว้นภาษี

ข้อมูลการขอ
ยกเว้นภาษี

รายการ
เอกสารแนบ
กับ
แบบฟอร์ม

หมวดข้อมูล ลาดับ
ตาม
ข้อมูล
แบบฟอร์ม
3. ก. การยื่น 6.2
คาขอ

7. ข. การ
พิจารณา
ของ
เจ้าหน้าที่
7. ข. การ
พิจารณา
ของ
เจ้าหน้าที่
7. ข. การ
พิจารณา
ของ
เจ้าหน้าที่
7. ข. การ
พิจารณา
ของ
เจ้าหน้าที่
7. ข. การ
พิจารณา
ของ
เจ้าหน้าที่
7. ข. การ
พิจารณา
ของ
เจ้าหน้าที่

7.1

ชื่อข้อมูล

ฉบับ
ลงชื่อ.....(ผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม)
(................)
ความคิดเห็น
เจ้าหน้าที่

ความหมายของข้อมูลหลัก

ตัวอย่าง
ข้อมูล

กลุ่มข้อมูล
หลัก

ลงชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
พร้อมลายเซ็นในวงเล็บชัดเจน

ข้อมูลผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

ความเห็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิต

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

7.2

ลงชื่อ.....
(................)

ลายเซ็นต์เจ้าหน้าที่สรรพสามิต

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

7.3

ตาแหน่ง

ตาแหน่งเจ้าหน้าที่สรรพสามิต

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

7.4

วันที่

วัน เดือน ปี ที่เจ้าหน้าที่
พิจารณา

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

8.1

คาสั่ง อนุญาต

อนุญาตให้ยกเว้นภาษี

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

8.2

คาสั่ง ไม่อนุญาต

ไม่อนุญาตให้ยกเว้นภาษี

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

หมวดข้อมูล
ตาม
แบบฟอร์ม
7. ข. การ
พิจารณา
ของ
เจ้าหน้าที่
7. ข. การ
พิจารณา
ของ
เจ้าหน้าที่
7. ข. การ
พิจารณา
ของ
เจ้าหน้าที่

ลาดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ความหมายของข้อมูลหลัก

ตัวอย่าง
ข้อมูล

กลุ่มข้อมูล
หลัก

8.3

ลงชื่อ.....
(................)

ลงชื่อผู้พิจารณาอนุญาต

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

8.4

ตาแหน่ง

ตาแหน่งผู้อนุญาต

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

8.5

วันที่

วัน เดือน ปี ที่ พิจารณาอนุญาต

ข้อมูลกรม
สรรพสามิต

