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ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น
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คานา
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การขอใช้สิทธิเสียภาษีอัตราศูนย์สาหรับแบตเตอรี่
ที่ใช้เป็น วัต ดุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรฉบับนี้
จัดทาขึ้นเพื่อต้องการให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้สิทธิเสียภาษีอัตราศูนย์สาหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตดุดิบหรือ
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บุคลากรในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
ส่ว นมาตรฐานและพัฒนาการจัด เก็บภาษี 4 สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ
ภาษี 2 ซึ่ ง มี ห น้ าที่ ค วามรับผิ ด ชอบในการก ากั บดูแลสิ นค้ าแบตเตอรี่ หวั ง เป็ นอย่ า งยิ่ งว่ า คู่ มือ
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ที่สนใจ และหากมีข้อบกพร่องประการใดก็ยินดีรับคาแนะนาและขออภัยมา ณ โอกาสนี้
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คู่มือปฏิบัติงาน
การขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สาหรับแบตเตอรี่
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น
เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
1. บทนา
ด้ว ยกรมสรรพสามิต ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ซึ่ ง มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ 16 กั น ยายน พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงก าหนดพิ กั ด อั ต ราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
ประเภทที่ 04.01 (2) แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด อัตราภาษี
ตามมูลค่า ร้อยละ 0 และเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แบตเตอรีเ่ ป็น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต ให้สามารถแข่งขัน สร้างความเป็นธรรม และลดภาระภาษีที่แฝง
อยู่ในตัวสินค้าที่มีแบตเตอรี่เป็นวัตถุดิบหรือ ส่วนประกอบสาคัญในการผลิตสินค้า กรมสรรพสามิต
จึงออกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษี ในอัตราศูนย์
ส าหรั บ แบตเตอรี่ ที่ ใ ช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ส่ ว นประกอบในการผลิ ต สิ่ ง ของอื่ น เพื่ อ ส่ ง ออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงมาจากประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสาหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดบิ หรือส่วนประกอบในการผลิต
สิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2554
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 แห่งพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิ ต พ.ศ. 2527 เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบการ (ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรม ผู้ น าเข้ า และผู้ ใ ช้ )
ที่ขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สาหรับแบตเตอรี่ที่นาไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต
สิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กฎหมายกาหนด
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4 สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ ภาษี 2
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกาหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษีและกากับดูแลสินค้าแบตเตอรี่ และ
เพื่อให้การปฏิบัติงานการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สาหรับสินค้าแบตเตอรี่ที่นาไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดทาคู่มือ ปฏิบัติงานการขอใช้สิทธิเสีย
ภาษีในอัตราศูนย์สาหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งในคู่มือนี้ประกอบด้วยกฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ฯ
และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขอใช้สิทธิ เสียภาษีในอัตราศูนย์ดังกล่าว เพื่อเป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิเสียภาษีอัตรา
ศูนย์สาหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรเพื่อให้เป็นมาตรฐาน และการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงขั้นตอนการทางาน
ที่แน่นอน ทาให้การทางานง่ายและดียิ่งขึ้น
4. เพื่อให้ผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงานได้ในทุกขั้นตอน ลดข้อผิดพลาดจากการทางาน
ให้น้อยลง

3. ขอบเขต (Scope)
เนื้อหาของคู่มือปฏิบัติงานการขอใช้สิทธิเสียภาษีอัตราศูนย์สาหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ประกอบด้วยกฎหมาย
ขั้น ตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การยื่ นคาขอและเอกสารหลักฐานการขอใช้สิทธิเสียภาษี
ในอัตราศูนย์ การรับและตรวจสอบคาขอ เอกสารและหลักฐาน การพิจารณาอนุมัติ และการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ประกาศกาหนด การจัดส่งเอกสาร การจัดทาบัญชีประจาวัน
และงบเดือน และรายละเอียดของแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติ

4. คาจากัดความ (Definition)
ในคู่มือนี้
“สิ่งของอื่น” หมายความว่า สิ่งของที่มิได้ระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตซึ่งต้องใช้
แบตเตอรี่เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบจึงจะสามารถใช้งานได้เป็นปกติวิสัย
“ผู้ใช้” หมายความว่า เจ้าของ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ในอุต สาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้แ บตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์สาหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานที่ตั้งในการดาเนินกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ แ บตเตอรี่ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ส่ ว นประกอบในการผลิ ต สิ่ ง ของอื่ น เพื่ อ ส่ ง ออกไปนอก
ราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึงสถานที่เก็บแบตเตอรี่หรือสานักงานใหญ่ หรือสานักงาน
สาขาด้วย
“ผู้นาเข้า” หมายความว่า ผู้นาของเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

3

5. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินงานการขอใช้สิทธิ เสียภาษีใน
อัตราศูนย์สาหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ประกอบด้วย สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 และสานักงานสรรพสามิต
พื้นที่ โดยแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
5.1 สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 มีหน้าที่
5.1.1 ผูอ้ านวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
- พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด กรณีที่มีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศฯ
5.2 สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ มีหน้าที่
5.2.1 สรรพสามิตพื้นที่
- พิจารณาอนุมัติให้ได้รับการเสียภาษีในอัตราศูนย์สาหรับแบตเตอรี่ที่ ใช้เป็น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (บต. 01)
- พิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนและลงนามในข้อตกลงการเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่
ที่เสียภาษีอัตราศูนย์สาหรับแบตเตอรี่ที่ ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (บต. 02)
- พิ จ ารณาอนุ มั ติ ข ยายระยะเวลาในกรณี ผู้ ใ ช้ มี เ หตุ จ าเป็ น จนไม่ ส ามารถ
น าแบตเตอรี่ ไ ปใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ส่ ว นประกอบในการผลิ ต สิ่ ง ของอื่ น เพื่ อ ส่ ง ออกไปนอก
ราชอาณาจักรได้ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่นาแบตเตอรี่ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือนาเข้า
มาในราชอาณาจักร โดยขอขยายได้อีกไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ครบระยะเวลา 1 ปี ดังกล่าว
- พิจารณาการยกเลิก ระงับ หรือเพิกถอนการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้เฉพาะผู้ใช้
ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสรรพสามิตพื้นที่นั้น ๆ
- พิจารณาอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์กลับคืนให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้นาเข้า ซึ่งเป็นผู้จาหน่ายหรือส่งมอบแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ให้แก่ผู้ใช้นั้น
- พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์เกิดการ
สูญหายหรือขาดจานวนไป หรือมิได้นาไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่ อ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจริง และผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นาเข้าพิสูจน์ได้วา่ เป็นการสูญหาย
หรือขาดจานวนไปเพราะเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุผลอันสมควร
- พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์เกิดการ
สูญหายหรือขาดจานวนไปจากสถานประกอบการ และผู้ใช้พิสูจน์ได้ว่าเป็นการสูญหายหรือขาด
จานวนไปเพราะเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุผลอันสมควร
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5.2.2 เจ้าพนักงานสรรพสามิต
- รับ/ตรวจสอบคาขอ (บต. 01, บต. 02) เอกสารและหลักฐานประกอบ
คาขอ พร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นในเบื้องต้นและส่งเรื่องเสนอให้ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ
- ตรวจสอบยอดคงเหลือสินค้าแบตเตอรี่ กรณีที่เลิกกิจการ หรือโอนกิจการ
หรือผู้ใช้หรือทายาทของผู้ใช้ที่ถึงแก่ความตายแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตมาทาการตรวจสอบ
- ตรวจสอบบัญชีประจาวันแสดงการรับ การจ่ายแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตรา
ศูนย์ที่จาหน่ายหรือส่งมอบให้แก่ผู้ใช้ (บต. 03-02 ก)
- รับงบเดือนแสดงรายการรับ การจ่ายและยอดคงเหลือแบตเตอรี่ที่ ใช้เป็น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (บต. 04 ก)
- ตรวจสอบบัญชีประจาวันแสดงการรับ การจ่ายและยอดคงเหลือแบตเตอรี่
ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ (บต. 03-01) และบัญชีประจาวันแสดงการผลิตและการจาหน่ายสิ่งของอื่นทีใ่ ช้
แบตเตอรี่เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ (บต. 03-02)
- รับงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบแบตเตอรี่ การผลิต การจาหน่าย
และยอดคงเหลือสิ่งของอื่นที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (บต. 04)

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
6.1 การขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สาหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นาเข้า (บต. 01)
ขั้นตอนที่ 1 การยื่นคาขอและเอกสารหลักฐาน
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นาเข้ายื่น คาขอและเอกสารหลักฐาน ต่อสรรพสามิตพื้นที่
แห่ ง ท้ อ งที่ ที่ โ รงอุ ต สาหกรรมตั้ ง อยู่ หรื อ ที่ ส านั ก งานศุ ล กากรหรื อ ด่ า นศุ ล กากรที่ น าเข้ า ตั้ ง อยู่
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
(1) แบบคาขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สาหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
ในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (บต. 01)
(๒) หนังสือมอบอานาจ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง
(๓) บัญชีรายชื่อผู้ใช้ ตามแบบแนบท้ายประกาศฯ โดยรายชื่อผู้ใช้ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียน
กับกรมสรรพสามิตแล้ว
(4) หนังสือแสดงความยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต เข้าทาการตรวจสอบสถาน
ประกอบการ สถานที่เก็บ ตลอดจนบัญชีเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับ การจ่ายแบตเตอรี่
ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ได้ตลอดเวลาทาการ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐาน ให้ผู้ประกอบอุต สาหกรรมและผู้น าเข้า
ยื่นเอกสารหลักฐานเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง
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ขั้นตอนที่ 2 รับคาขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เจ้ า พนั ก งานสรรพสามิต รั บค าขอ (บต. 01) และเอกสารหลัก ฐาน โดยด าเนิ น การ
ตรวจสอบ รายละเอียดในคาขอ เอกสารหรือหลักฐานตามข้อ (1) ถึงข้อ (4) ว่ามี ความถูกต้องและ
ครบถ้วนหรือไม่ ดังนี้
1. กรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ข้อมูลหรือรายละเอียดในคาขอ เอกสาร หรือ หลักฐาน
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอแก้ไขเพิ่มเติมคาขอ
และจัด ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานสรรพ สามิต
กาหนด
ในกรณีที่ผู้ยื่น คาขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอ หรือไม่จัด ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้
ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ และให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
2. กรณี ต รวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลหรือรายละเอียดในคาขอ เอกสารหรือหลักฐาน
ถูกต้องและครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต บันทึกความเห็นในเบื้องต้น ในคาขอ และส่งเรื่อง
เสนอสรรพสามิตพื้นที่เพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติในแบบคาขอ บต. 01 ต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติและลงนามในคาขอ
1. กรณีพิจารณา “อนุมัติ” สรรพสามิตพื้นที่ลงนามในแบบคาขอ บต. 01
2. กรณีพิจารณา “ไม่อนุมัติ” ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอ
ทราบ
ขั้นตอนที่ 4 การส่งเอกสาร
กรณีที่ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัตแิ ละลงนามในแบบคาขอดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งคาสั่งดังกล่าว
ให้ผู้ยื่นคาขอที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในภาษีอัตราศูนย์ฯ ทราบ และจัดส่งเอกสารคาขอดังกล่าวไปให้
ผู้ ยื่ น ค าขอทางไปรษณีย์ ลงทะเบี ยนตอบรับ หรื อ แจ้ งให้ ผู้ยื่ นคาขอมารับเอกสารที่ พื้ นที่ฯ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ยื่นคาขอ และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตสาเนาเอกสารคาขอดังกล่าว
ส่งให้สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนไว้ ตามบัญชีรายชื่อผู้ใช้ที่แนบประกอบคาขอ
ทราบด้วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) กระบวนการขอเสียภาษี
ในอัตราศูนย์สาหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต
สิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ผู้ยื่นคาขอ (ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้นาเข้า)

1. ยื่นคาขอ บต. 01
และเอกสารหลักฐาน

สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่/
ที่สานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร
นาเข้าตั้งอยู่
2. เจ้าพนักงานสรรพสามิต
รับ/ตรวจสอบคาขอ เอกสารและ
หลักฐาน บันทึกลงความเห็น/เสนอ
ผู้มีอานาจพิจารณาลงนามอนุมัติ
กรณีหลักฐานไม่ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน
ให้แจ้งผูย้ ื่นคาขอแก้ไขหรือ
ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
แจ้งผลการไม่อนุมัติให้
ผู้ยื่นคาขอทราบ

ไม่อนุมัติ

3. ผู้มีอานาจพิจารณา
อนุมัติ/ลงนาม
อนุมัติให้เสียภาษี
ในอัตราศูนย์
4. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์/
หรือมารับที่พื้นที่ฯ
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6. 2 การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอั ตราศู นย์สาหรับแบตเตอรี่ที่ ใ ช้ เ ป็ น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (บต. 02)
ขั้นตอนที่ 1 การยื่นคาขอและเอกสารหลักฐาน
ผู้ใช้ยื่น คาขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานต่อสรรพสามิต พื้นที่แห่งท้องที่ที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่ หรือที่สานักงานใหญ่ของผู้ใช้ตั้งอยู่เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
(1) แบบคาขอลงทะเบียนและใบลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษี ในอัตราศูนย์
ส าหรั บ แบตเตอรี่ ที่ ใ ช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ส่ ว นประกอบในการผลิ ต สิ่ ง ของอื่ น เพื่ อ ส่ ง ออกไปนอก
ราชอาณาจักร (บต. 02)
(๒) ทะเบียนบ้านของโรงอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ
(๓) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอลงทะเบียน
(4) หนั ง สื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิ ชย์ ที่ ออกให้ ไ ม่เกิน
6 เดือน
(5) หนังสือมอบอานาจ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่ได้มายื่นคาขอด้วยตนเอง
(6) รายการประเภทสินค้า สูตรการผลิต กรรมวิธีการผลิต หรือการนาไปใช้ของผู้ใช้กรณี
น าแบตเตอรี่ ไ ปใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ส่ ว นประกอบในการผลิ ต สิ่ ง ของอื่ น เพื่ อ ส่ ง ออกไปนอก
ราชอาณาจักร
(7) แผนที่แสดงเส้นทางไปยังสถานประกอบการและสถานที่เก็บแบตเตอรี่ทุกแห่ง
(8) หนังสือแสดงความยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต เข้าทาการตรวจสอบสถาน
ประกอบการ สถานที่เก็บ ตลอดจนบัญชีเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับ การจ่ายแบตเตอรี่ที่
เสียภาษีอัตราศูนย์ได้ตลอดเวลาทาการ
(9) ข้อตกลงการขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์สาหรับแบตเตอรี่
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
(10) หลักฐานอื่น ๆ
ขั้นตอนที่ 2 รับคาขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เจ้าพนั กงานสรรพสามิตรับคาขอ (บต. 02) และเอกสารหลักฐาน โดยดาเนินการ
ตรวจสอบรายละเอียดในคาขอ เอกสารหรือหลักฐานตามข้อ (1) ถึงข้อ (10) ว่ามีความถูกต้องและ
ครบถ้วนหรือไม่ ดังนี้
1. กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่า ข้อมูลหรือรายละเอียดในคาขอ เอกสารหรือหลักฐาน
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอแก้ไขเพิ่มเติมคาขอ
และจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต
กาหนด
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ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ค าขอไม่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ค าขอ หรื อ ไม่ จั ด ส่ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ และให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
2. กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลหรือรายละเอียดในคาขอ ข้อตกลง เอกสารหรือ
หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต บันทึกความเห็นในเบื้องต้น และส่งเรื่อง
เสนอสรรพสามิตพื้นที่เพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติในแบบคาขอ บต. 02 และข้อตกลงการลงทะเบียน
เป็นผู้ใช้ต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติและลงนามในคาขอ
1. กรณีพิจารณา “อนุมัติ” สรรพสามิตพื้นที่ลงนามในแบบ บต. 02 และข้อตกลงการ
ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้
2. กรณีพิจารณา “ไม่อนุมัติ” ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอ
ทราบ
ขั้นตอนที่ 4 การส่งเอกสาร
กรณีที่ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติและลงนามในแบบคาขอดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งคาสั่ง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ ท่ีเสียภาษีในภาษีอัตราศูนย์ฯ
ทราบ และจัดส่งเอกสารคาขอดังกล่าวไปให้ผู้ยื่นคาขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือแจ้ งให้
ผู้ยื่นคาขอมารับเอกสารที่พื้นที่ฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ยื่นคาขอ
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แผนผังขั้นตอน (Flowchart) กระบวนการขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ที่เสียภาษีในอัตราศูนย์
สาหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น
เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

ผู้ยื่นคาขอ(ผู้ใช้)

1. ยื่นคาขอ บต. 02 ข้อตกลง
และเอกสารหลักฐาน

สานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่
สถานประกอบการ/ที่สานักงานใหญ่
ของผู้ใช้ตั้งอยู่

2. เจ้าพนักงานสรรพมิตรับ/ตรวจสอบ
คาขอ ข้อตกลง เอกสารและหลักฐาน
บันทึกลงความเห็น/เสนอ
ผู้มีอานาจพิจารณาลงนามอนุมัติ
กรณีหลักฐานไม่ถกู ต้อง
ไม่ครบถ้วน
ให้แจ้งผูย้ ื่นคาขอแก้ไขหรือ
ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
แจ้งผลการไม่อนุมัติให้
ผู้ยื่นคาขอทราบ

ไม่อนุมัติ

3. ผู้มีอานาจพิจารณา
อนุมัติลงนาม
อนุมัติให้ลงทะเบียน

4.จัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย/์ หรือมารับที่พื้นที่
ฯ
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แผนภาพ (Work Flow) แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบวนงานการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์

ขั้นตอนที่ 1
ยื่นคาขอ
(บต.01,
บต.02)
และ
เอกสาร
หลักฐาน

ขั้นตอนที่ 2

1 วัน

รับ/ตรวจสอบ
คาขอ เอกสารและ
หลักฐาน นาเสนอ
ผู้มีอานาจ
พิจารณาลงนาม

ขั้นตอนที่ 3

1 วัน

ผู้มีอานาจ
พิจารณา
อนุมัติและ
ลงนาม

ขั้นตอนที่ 4
1 วัน

จัดส่ง
เอกสารทาง
ไปรษณีย/์
มารับที่
พื้นที่

แจ้แจงให้ผู้ยื่น
คาขอ แก้ไข
หรือจัดส่ง
เอกสาร
เพิ่มเติม

หมายเหตุ กาหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน เป็นมาตรฐานการปฏิบัตงิ านทัว่ ไปโดยประมาณ
ไม่รวมระยะเวลาที่สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ยังไม่ได้รบั เอกสารทีต่ ้องยืน่ เพิ่มเติมจาก
ผู้ยื่นคาขอ (ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นาเข้า/ผู้ใช้)
สรุป 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 3 วันทาการ
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7. แนวทางการปฏิบัตติ ามเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์
7.1 กรณีผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นาเข้า
เมื่อได้รับสิทธิให้เสียภาษีอัตราศูนย์สาหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
ในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1) ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นาเข้า จะจาหน่ายแบตเตอรี่ให้แก่ผู้ใช้ตามรายชื่อผู้ ใช้
ชนิด และจานวนที่ระบุไว้ในคาขอเสียภาษีอัตราศูนย์ และกรมสรรพสามิ ตได้พิจารณาให้ลงทะเบียน
เป็นผู้ใช้แล้วเท่านั้น
2) หากไม่ปฏิบัติต ามข้อ 1) ผู้ประกอบอุต สาหกรรม/ผู้นาเข้า ยินยอมชาระภาษี
เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มตามจานวนแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับสิทธิให้เสียภาษีอัตราศูนย์นั้น
3) ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นาเข้า จะจัดทาบัญชีประจาวันและงบเดือนตามที่กรม
สรรพสามิตกาหนด ดังนี้
3.1) บั ญ ชี ป ระจ าวั น แสดงการรั บ การจ่ า ยแบตเตอรี่ ที่ เ สี ย ภาษี อั ต ราศู น ย์
ตามแบบ บต. 03-02 ก
3.2) งบเดือนแสดงรายการรับ การจ่ าย และยอดคงเหลือแบตเตอรี่ที่ใช้ เป็น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตามแบบ บต. 04 ก
3.3) บัญชีประจาวั นและเอกสารประกอบการลงบัญชีจะจัด ทาให้แล้ว เสร็ จ
ภายใน 3 วั น นั บ แต่ วัน ที่มีเ หตุล งรายการนั้น เกิ ด ขึ้น และจะเก็ บ บัญ ชีประจ าวัน พร้อ มเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีที่โรงอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการเพื่อให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตตรวจสอบได้ตลอดเวลาทาการ
3.4) งบเดือนต้องนาส่งต่อสรรพสามิตพื้นที่ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจาก
เดือนที่จาหน่ายหรือส่งมอบแบตเตอรี่ให้ผู้ใช้
ทั้งนี้ นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 3) แล้ว ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
และผู้นาเข้ายังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 118
โดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดทาบัญชีประจาวันตามแบบ ภส. 07-01, ภส. 07-02 และงบเดือน
ตามแบบ ภส. 07-04 และผู้นาเข้าจัดทาบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร ตามแบบ
ภส. 07-03 ด้วย
4) กรณีแบตเตอรี่ที่ได้รับสิทธิให้เสียภาษีอัตราศูนย์ สูญหาย หรือขาดจานวนไป หรือ
มิได้นาไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
โดยไม่ มี เหตุผ ลอัน สมควร ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรม/ผู้ นาเข้า ต้ อ งช าระภาษีส รรพสามิต สาหรับ
แบตเตอรี่ตามจานวนที่สูญหายหรื อขาดจานวนไป หรือมิได้นาไปใช้เป็นวัตถุดิบหรื อส่วนประกอบใน
การผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
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๕) นอกจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้วผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นาเข้า
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศกรมสรรพสามิตที่ใช้อยู่
ในปัจจุบันหรือที่จะออกใช้ในภายหน้าทุกประการ
7.2 กรณีผู้ประกอบการที่เป็นผู้ใช้
เมื่ อ ได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ ล งทะเบี ย นเป็ น ผู้ ใ ช้ แ บตเตอรี่ ที่ เ สี ย ภาษี อั ต ราศู น ย์ ส าหรั บ
แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
แล้ว ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ ใ ช้ ต กลงยิ น ยอมให้ เ จ้ า พนั ก งานสรรพสามิ ต เข้ า ไปท าการตรวจสอบสถาน
ประกอบการ สถานที่เก็บแบตเตอรี่และสถานที่ผลิตสินค้าที่ใช้แบตเตอรี่ทุกแห่ง ที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ
หรือเป็นผู้มีสิทธิในสถานที่นั้น ๆ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทางบัญชีที่เกี่ยวกับการรับ - จ่ายแบตเตอรี่
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ผลิต จาหน่าย จ่าย โอน แบตเตอรี่ ได้ตลอดเวลา
2. ผู้ใช้ต กลงจะซื้อแบตเตอรี่จากบุคคลที่มีรายชื่อตามที่ระบุไว้ในคาขอและได้รับ
อนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้วเท่านั้น
3. ผู้ใช้ตกลงจะไม่นาแบตเตอรี่ไปจาหน่าย จ่าย แจก โอน หรือส่งมอบให้กับบุคคลอื่น
หรือน าไปใช้ในการอื่นนอกจากอุตสาหกรรมหรือกิจการที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาต เว้นแต่กรณีการเลิก
กิจการหรือโอนกิจการหรือกรณีผู้ใช้ถึงแก่ความตาย หากมีแบตเตอรี่คงเหลือเป็นจานวนเท่าใด ผู้ใช้
หรือทายาทของผู้ใช้ที่ถึงแก่ความตาย สามารถจาหน่ายแบตเตอรี่ดังกล่าวให้ผู้ใช้แบตเตอรี่รายอื่นที่ได้
ลงทะเบียนกับกรมสรรพสามิต หรือส่งกลับคืนให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นาเข้า ซึ่งเป็นผู้จาหน่าย
หรือส่งมอบแบตเตอรี่ดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียน
ไว้แล้ว ผู้ใช้จะแจ้งให้สรรพสามิตพื้นที่ที่ให้ลงทะเบียนไว้ท ราบ เพื่อขอลงทะเบียนใหม่ภายใน 3 วัน
ก่อนดาเนินการ
4. กรณี แ บตเตอรี่สู ญ หายหรื อขาดจ านวนไปจากสถานประกอบการ หรื อ ไม่ไ ด้
นาไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร ภายใน
1 ปีนับแต่เวลาที่นาออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี หรือภายใน
กาหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยาย ตามข้อ ๑๐ วรรคสอง ของประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสียภาษี ในอัตราศูนย์สาหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุ ดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ใช้จะชาระเบี้ย
ปรับตามข้อตกลงที่ให้ไว้ต่อกรมสรรพสามิตจานวนสองเท่าของค่าภาษีสรรพสามิตสาหรับแบตเตอรี่
ดังกล่าว นับแต่เวลาที่นาแบตเตอรี่ออกจากโรงอุตสาหกรรมของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือนาเข้ามา
ในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี
เกิดขึ้น
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5. ผู้ใช้ตกลงจัดทาบัญชีประจาวันแสดงการรับ การจ่ายแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตรา
ศูนย์ และจานวนคงเหลือแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดบิ หรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอืน่ เพื่อส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร ตามแบบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการเสีย
ภาษีในอัตราภาษีศูนย์สาหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารประกอบการลงบัญชีเก็บไว้
ประจาสถานประกอบการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
บัญชีประจาวันและเอกสารประกอบการลงบัญชี ตามวรรคหนึ่งให้ทาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีเหตุต้องลงรายการนั้นเกิดขึ้น และให้เก็ บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่
วันที่ลงรายการนั้น
6. ผู้ใช้ตกลงจัดทางบเดือนแสดงการรับ การจ่าย รายการเกี่ยวกับวัตถุดิบแบตเตอรี่
การผลิต การจาหน่าย และยอดคงเหลือสิ่งของอื่นที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ส่งให้สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ซื้อหรือรับมอบ
แบตเตอรี่จากผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นาเข้า ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการเสียภาษี ในอัตราศูนย์สาหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
ในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐
7. กรณีผู้ใช้ขอเลิกกิจการหรือโอนกิจการหรือย้ายสถานประกอบการหรือควบกิจการ
หรื อเปลี่ ยนแปลงชื่ อ ที่ อ ยู่ กรรมการผู้ มี อ านาจ ผู้ ใ ช้ จ ะแจ้ ง สรรพสามิ ต พื้ น ที่ แ ห่ ง ท้ อ งที่ ที่ ส ถาน
ประกอบการตั้งอยู่ทราบ ก่อนการดาเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทาเป็นหนังสือ
กรณี ผู้ ใช้ ถึ งแก่ ความตาย ทายาทของผู้ ใช้ ที่ ถึ งแก่ ความตายจะแจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้
สรรพสามิตพื้นที่ทใี่ ห้ลงทะเบียนไว้ทราบ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ผู้ใช้ถึงแก่ความตาย
แบตเตอรี่ ที่ คงเหลื อในกรณี เลิ กกิ จการ โอนกิ จการ หรื อกรณี ผู้ ใช้ ถึ งแก่ ความตาย
หากเจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบยอดคงเหลือแล้ว ผู้ใช้หรือทายาทของผู้ใช้ที่ถึงแก่ความตาย
สามารถจ าหน่ า ยหรื อ ส่ ง มอบแบตเตอรี่ ดั ง กล่ า วให้ ผู้ ใช้ แบตเตอรี่ ร ายอื่ นที่ ได้ ลงทะเบี ยนกั บ
กรมสรรพสามิต หรือส่งกลับคืนให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นาเข้าแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นผู้จาหน่ ายหรือ
ส่งมอบแบตเตอรี่ดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้ได้
8. ผู้ใช้ตกลงจะปฏิบัติตาม หากเจ้าพนักงานออกหนังสือเชิญให้ไปพบเพื่อสอบถาม
ให้ถ้อยคา ตอบข้อซักถาม หรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หลักฐานอื่น ที่จาเป็นไปประกอบการพิจารณา
พร้อมทั้งอานวยความสะดวกตามสมควร
9. หากผู้ใช้มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ในข้อ 1 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 หรือ
ข้อ 8 ผู้ใช้ยินยอมชาระเบี้ยปรับต่อกรมสรรพสามิต เป็นเงินจานวนสองพันบาทถ้วน
หากผู้ ใ ช้ มิ ไ ด้ป ฏิ บัติต ามข้ อบั งคับ ในข้อ 2 หรื อ ข้ อ 3 ผู้ ใ ช้ ยิ น ยอมช าระเบี้ยปรับ
ต่อกรมสรรพสามิตเป็นเงินจานวนสองเท่าของค่าภาษีสรรพสามิต ตามจานวนแบตเตอรี่ที่กระทาผิด
เงื่อนไขของข้อตกลงในข้อนั้น ๆ ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี
เกิดขึ้น
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10. นอกจากการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงนี้แล้ว ผู้ใช้ตกลงปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งที่กรมสรรพสามิตใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะออก
ใช้ภายหน้า และยินยอมปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานสรรพสามิตโดยเคร่งครัด
8. กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
8.1 พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2560 มาตรา
5 วรรคหนึ่ง
8.2 กฎกระทรวงกาหนดพิกัด อัต ราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 15
กันยายน พ.ศ. 2560
8.3 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตรา
ศูนย์สาหรับแบตเตอรี่ที่ใช้ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่ นเพื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560
9. แบบฟอร์มที่ใช้ (Form)
9.1 แบบ บต. 01
9.2 แบบ บัญชีรายชื่อผู้ใช้
9.3 แบบ หนังสือยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าทาการตรวจสอบ
9.4 แบบ บต. 02
9.5 แบบ เอกสารแนบ บต. 02
9.6 แบบ ข้ อ ตกลงการขอลงทะเบี ย นเป็ น ผู้ ใ ช้ แ บตเตอรี่ ที่ เ สี ย ภาษี อั ต ราศู น ย์ ส าหรั บ
แบตเตอรี่ ที่ ใ ช้ ที่ ใ ช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ส่ ว นประกอบในการผลิ ต สิ่ ง ของอื่ น เพื่ อ ส่ ง ออกไปนอก
ราชอาณาจักร
9.7 แบบ บต. 03-02 ก
9.8 แบบ บต. 04 ก
9.9 แบบ บต. 03-01
9.10 แบบ บต. 03-02
9.11 แบบ บต. 04

ภาคผนวก
1) พระราชบั ญญัติภ าษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2560 ให้ ไ ว้ ณ วั น ที่ 18 มี น าคม 2560
มาตรา 5 วรรคหนึ่ง
2) กฎกระทรวงก าหนดพิ กั ด อั ต ราภาษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. 2560 ให้ ไ ว้ ณ วั น ที่
15 กันยายน พ.ศ. 2560
3) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์
สาหรับแบตเตอรี่ที่ใช้ที่ใช้เป็ นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่ นเพื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

ผู้จัดทา

ชื่อ-สกุล
นางพงษ์ลดา หมู่ศิริ
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
หน่วยงาน ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4
สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
โทร. 02 2415600 – 19 ต่อ 52271
E-mail : ponglada@excise.go.th

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๒ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
(๒) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๓) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๔) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔
(๕) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
(๖) พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖
(๗) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๒ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือยกเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นหรือออกประกาศ
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ให้อธิบดีมีอํานาจออกระเบียบในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) วิธีการคํานวณปริมาณหรือมูลค่าของสินค้าเพื่อเสียภาษี
(๒) การบรรจุภาชนะ ชนิด และลักษณะของภาชนะ การระบุข้อความหรือเครื่องหมายบนภาชนะ
และการแสดงปริมาณสินค้าที่บรรจุในภาชนะ
(๓) การเก็บและการขนย้ายสินค้า
(๔) การเก็บ การขนย้าย และการใช้วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้า
(๕) การประกอบกิจการสถานบริการ
มาตรา ๗ ให้ อ ธิ บ ดี มี อํ า นาจตี ค วามประเภทสิ น ค้ า และบริ ก ารตามบั ญ ชี พิ กั ด อั ต รา
ภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัตินี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การตีความตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และมิให้มีผล
ย้อนหลัง
มาตรา ๘ กําหนดเวลาการยื่นแบบรายการภาษี การเสียภาษี การอุทธรณ์ หรือการแจ้งต่าง ๆ
ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ถ้ า ผู้ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกํ า หนดเวลาดั ง กล่ า วมี เ หตุ จํ า เป็ น
จนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลาได้ อธิบดีจะอนุญาตให้เลื่อนกําหนดเวลาออกไปอีกตามความจําเป็น
แก่กรณีก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเป็นการทั่วไปที่จะทําให้ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่อาจปฏิบัติ
ภายในกําหนดเวลาตามพระราชบัญญัตินี้ได้ อธิบดีจะประกาศขยายกําหนดเวลาออกไปตามสมควรจนกว่า
เหตุดังกล่าวจะหมดสิ้นไปก็ได้ และเมื่อได้ขยายกําหนดเวลาออกไปแล้ว ให้ถือว่ากําหนดเวลาที่ขยาย
ออกไปนั้นเป็นกําหนดเวลาที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนหรือขยายกําหนดเวลาของอธิบดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๒ ก

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นําเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ต่อสรรพสามิตพื้นที่ ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ
หรือสถานบริการนั้นตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี ภายในหกเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในมาตรา ๓๓
มาตรา ๒๑๓ ใบอนุญาตที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓ พระราชบั ญ ญั ติ ย าสู บ พ.ศ. ๒๕๐๙ และพระราชบั ญ ญั ติ ไ พ่
พุทธศักราช ๒๔๘๖ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาต
แต่ในกรณีใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๑๔๔ ฉ (๑) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้คงใช้ได้ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ผู้ที่ต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ยื่นคําขอรับใบอนุญาต ภายในหกเดือน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้สําหรับ
การยื่นขอใบอนุญาตนั้น ๆ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๕ ก

หน้า ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับสินค้าและบริการ ในบัญชีพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๑๓
ประเภทที่

รายการ

ตามมูลค่า
ร้อยละ
ตังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
(ก) ที่ไม่มีปริมาณนาตาล หรือที่มีปริมาณ
๐
นาตาลไม่เกิน ๖ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร
๑๐๐ มิลลิลิตร
(ข) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๖ กรัม แต่ไม่เกิน
๐
๘ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร
(ค) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๘ กรัม แต่ไม่เกิน
๐
๑๐ กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลติ ร
(ง) ที่มีปริมาณนาตาลเกิน ๑๐ กรัม
๐
ต่อเครื่องดื่มปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร

ตอนที่ ๓
สินค้าเครื่องไฟฟ้า
๐๓.๐๑ โคมไฟฟ้าและโคมระย้า สาหรับติดเพดานหรือ
ผนัง แต่ไม่รวมถึงที่ใช้สาหรับให้แสงสว่าง
กลางแจ้งหรือถนนหลวง

๐

ตอนที่ ๔
สินค้าแบตเตอรี่
๐๔.๐๑ แบตเตอรี่
(๑) แบตเตอรี่
(๒) แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
ในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
ตอนที่ ๕
สินค้าแก้วและเครื่องแก้ว
๐๕.๐๑ แก้วเลดคริสตัล และแก้วคริสตัลอื่น ๆ
ตอนที่ ๖
สินค้ารถยนต์
๐๖.๐๑ รถยนต์นั่ง
(๑) รถยนต์นั่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกาหนด

๘
๐

๐

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หน่วย
หน่วยละ-บาท
ลิตร

๙

ลิตร

๑๖

ลิตร

๓๐

ลิตร

๔๔

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๕ ก

หน้า ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับสินค้าและบริการไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หน้า ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สําหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้การเสียภาษีอัตราศูนย์สําหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต
สิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เป็นไปโดยถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
มีมาตรฐานเป็นแนวทางเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความใน (๒) ของประเภทที่ ๐๔.๐๑ ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงกําหนดพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงกําหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเสียภาษี
ในอัตราศูนย์สําหรับ แบตเตอรี่ที่ ใช้เป็ นวัตถุดิบ หรือ ส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่ อ ส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร โดยออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
ข้อความทั่วไป
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“สิ่งของอื่น” หมายความว่า สิ่งของที่มิได้ระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตซึ่งต้องใช้
แบตเตอรี่เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบจึงจะสามารถใช้งานได้เป็นปกติวิสัย
“ผู้ใช้” หมายความว่า เจ้าของ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ในอุ ต สาหกรรมต่ า ง ๆ ที่ ใช้ แ บตเตอรี่ ที่ เสี ย ภาษี อั ต ราศู น ย์ สํ า หรั บ แบตเตอรี่ ที่ ใช้ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ หรื อ
ส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานที่ตั้งในการดําเนินกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ที่ ใช้ แ บตเตอรี่เป็ น วัต ถุ ดิ บ หรือ ส่ วนประกอบในการผลิ ต สิ่ งของอื่ น เพื่ อ ส่ งออกไปนอกราชอาณาจั ก ร
และให้หมายความรวมถึงสถานที่เก็บแบตเตอรี่หรือสํานักงานใหญ่ หรือสํานักงานสาขาด้วย
“ผู้นําเข้า” หมายความว่า ผู้นําของเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
หมวด ๒
การเสียภาษีอัตราศูนย์สําหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นําเข้า
ข้อ ๒ การขอเสี ย ภาษี อั ต ราศู น ย์ สํ า หรั บ แบตเตอรี่ ที่ ใ ช้ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ส่ ว นประกอบ
ในการผลิ ต สิ่ งของอื่ น เพื่ อ ส่ งออกไปนอกราชอาณาจั ก ร ให้ สิ ท ธิเฉพาะผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมหรือ
ผู้นําเข้าแบตเตอรี่ซึ่งจําหน่ายหรือส่งมอบแบตเตอรี่ให้แก่ผู้ใช้ตามที่ระบุไว้ในคําขอการเสียภาษีอัตราศูนย์
และได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ตามข้อ ๖ แล้วเท่านั้น

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หน้า ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๓ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าที่ประสงค์จะเสียภาษีอัตราศูนย์สําหรับแบตเตอรี่
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ยื่นคําขอ
เสียภาษีอัตราศูนย์ ตามแบบ บต. ๐๑ ท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ต่อสรรพสามิตพื้นที่
หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ดังนี้
๓.๑ กรณีแบตเตอรี่ที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักร ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นคําขอ
เสียภาษีอัตราศูนย์ต่อสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ก่อนนําแบตเตอรี่ออกจาก
โรงอุตสาหกรรม
๓.๒ กรณี แ บตเตอรี่ ที่ นํ า เข้ า มาในราชอาณาจั ก ร ให้ ผู้ นํ า เข้ า ยื่ น คํ า ขอเสี ย ภาษี
อัตราศูนย์ต่อสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําเข้าตั้งอยู่ ก่อนการนําเข้า
ทั้งนี้ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นําเข้าต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ ดังนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ
ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง
(๒) บั ญ ชี รายชื่ อ ผู้ ใช้ ตามแบบแนบท้ ายประกาศนี้ โดยรายชื่ อ ผู้ ใช้ ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่
ได้ลงทะเบียนกับกรมสรรพสามิตแล้ว
(๓) หนังสือแสดงความยิน ยอมให้ เจ้าพนักงานสรรพสามิต เข้าทําการตรวจสอบ
สถานประกอบการ สถานที่เก็บ ตลอดจนบัญชี เอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับ - จ่ายแบตเตอรี่
ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ได้ตลอดเวลาทําการ
ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐาน ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นําเข้ายื่นเอกสาร
หลักฐานเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสอบคําขอและหลักฐานต่าง ๆ แล้วหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน
ให้เสนอสรรพสามิตพื้นที่เพื่อพิจารณาลงนามในแบบ บต. ๐๑ ต่อไป
ข้อ ๔ ในกรณีที่แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์เกิดการสูญหาย หรือขาดจํานวนไป หรือมิได้
นํ า ไปใช้ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ส่ ว นประกอบในการผลิ ต สิ่ ง ของอื่ น เพื่ อ ส่ งออกไปนอกราชอาณาจั ก รจริ ง
ให้ ผู้ป ระกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าชําระภาษี สรรพสามิตสําหรับแบตเตอรี่ตามจํานวนที่ สูญ หาย
หรือขาดจํานวนไป หรือมิได้นําไปเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่ อส่งออกไป
นอกราชอาณาจั ก ร ในอั ต ราภาษี ที่ ใช้ บั งคั บ อยู่ ณ วั น ที่ ค วามรับ ผิ ด ในอั น จะต้ อ งเสี ย ภาษี เกิ ด ขึ้ น
พร้อมทั้งเบี้ ยปรับและเงินเพิ่ ม เว้นแต่จะพิ สูจน์ ได้ว่าเป็นการสูญหายหรือขาดจํานวนไปเพราะเหตุสุดวิสัย
หรือมีเหตุผลอันสมควรและได้รับความเห็นชอบจากสรรพสามิตพื้นที่แล้ว
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หมวด ๓
การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์สําหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ข้อ ๕ ผู้ ใช้ ที่ ป ระสงค์ จ ะใช้ แ บตเตอรี่ที่ เสี ยภาษี อั ต ราศู น ย์ เป็ น วัต ถุ ดิ บ หรือ ส่ ว นประกอบ
ในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ โดยยื่นคําขอลงทะเบียน
ต่อสรรพสามิตพื้ นที่ แห่งท้ องที่ ที่ สถานประกอบการตั้งอยู่ ก่อนการซื้อหรือรับมอบแบตเตอรี่จากผู้ประกอบ
อุต สาหกรรมหรือผู้นําเข้าตามข้อ ๒ ตามแบบ บต. ๐๒ ท้ ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารหลักฐาน
หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th
กรณี ผู้ ใช้ ต ามวรรคหนึ่ ง มี ส ถานประกอบการหลายแห่ งและตั้ งอยู่ ห ลายพื้ น ที่ ให้ ยื่ น คํ าขอ
ลงทะเบียน ตามแบบ บต. ๐๒ พร้อมเอกสารหลักฐาน ต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่สํานักงานใหญ่ของผู้ใช้ตั้งอยู่
พร้อมทั้งระบุที่ตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ให้ชัดเจน
ข้อ ๖ ผู้ ใช้ ต ามข้ อ ๕ ต้ อ งทํ า ข้ อ ตกลงการขอลงทะเบี ย นเป็ น ผู้ ใช้ แ บตเตอรี่ ที่ เสี ย ภาษี
อั ต ราศู น ย์ สํ า หรั บ แบตเตอรี่ ที่ ใช้ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ส่ ว นประกอบในการผลิ ต สิ่ งของอื่ น เพื่ อ ส่ งออกไป
นอกราชอาณาจักร ตามแบบข้อตกลงการขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์สําหรับ
แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ท้ายประกาศนี้ และยื่นต่อสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ พร้อมกับการยื่นคําขอ
ลงทะเบียนตามข้อ ๕ เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสอบคําขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐาน
พร้อมทั้งข้อตกลงการขอลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งแล้ว หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้เสนอสรรพสามิต
พื้นที่เพื่อพิจารณาและลงนามในแบบ บต. ๐๒ และข้อตกลงการลงทะเบียนต่อไป
ข้อ ๗ ผู้ใช้ตามข้อ ๖ ที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ
ผู้นําเข้าแบตเตอรี่ซึ่งจําหน่ายหรือส่งมอบแบตเตอรี่ให้แก่ผู้ใช้ หรือสูตรการผลิต ชื่อ ชนิดและจํานวน
แบตเตอรี่ที่ได้รับลงทะเบียนแล้ว ให้ผู้ใช้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สรรพสามิตพื้นที่ที่ให้ลงทะเบียน
ทราบเป็นหนังสือ ก่อนการดําเนินการไม่น้อยกว่าสามวัน
ข้อ ๘ การเลิกกิจการ การโอนกิจการ การย้ายสถานที่ทําการหรือควบกิจการ ให้ผู้ใช้แจ้ง
เป็นหนังสือให้สรรพสามิตพื้นที่ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ทราบ ก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
และในกรณีที่ผู้ใช้ถึงแก่ความตาย ให้ผู้รับผิดชอบแจ้งเป็นหนังสือให้สรรพสามิตพื้นที่ที่สถานประกอบการ
ตั้งอยู่ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ใช้ถึงแก่ความตาย
ในกรณี ที่ เลิก กิ จ การหรือ โอนกิ จการ หรือ ผู้ใช้ ถึ งแก่ ค วามตาย หากมี แ บตเตอรี่ที่ เสี ยภาษี
อัตราศูนย์คงเหลือเป็นจํานวนเท่าใด ให้ผู้ใช้หรือทายาทของผู้ใช้ที่ถึงแก่ความตายแจ้งให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตทราบเพื่อดําเนินการตรวจสอบ และเมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสอบยอดคงเหลือแล้ว
ผู้ใช้หรือทายาทของผู้ใช้ที่ถึงแก่ความตาย สามารถจําหน่ายแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ให้แก่ผู้ใช้รายอื่น
ที่ได้ลงทะเบียนกับสรรพสามิตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือส่งกลับคืนให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้นําเข้าแบตเตอรี่ซึ่งจําหน่ายหรือส่งมอบแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ให้แก่ผู้ใช้นั้นได้
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ข้อ ๙ หากผู้ ใ ช้ ไ ม่ ป ระสงค์ นํ า แบตเตอรี่ ที่ เ สี ย ภาษี อั ต ราศู น ย์ ไ ปใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ หรื อ
ส่ ว นประกอบในการผลิ ต สิ่ ง ของอื่ น เพื่ อ ส่ ง ออกไปนอกราชอาณาจั ก ร ให้ ผู้ ใช้ ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตต่ อ
สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานประกอบการของผู้ใช้ตั้งอยู่ เพื่อส่งแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์
กลับคืนให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้า ซึ่งเป็นผู้จําหน่ายหรือส่งมอบแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์
ให้แก่ผู้ใช้นั้น
ข้อ ๑๐ กรณี แบตเตอรี่ที่ เสี ยภาษี อัตราศู นย์ สูญหาย หรือขาดจํานวนไปจากสถานประกอบการ
ผู้ใช้ต้องชําระเบี้ยปรับตามข้อตกลงที่ให้ไว้ต่อกรมสรรพสามิต จํานวนสองเท่าของค่าภาษีสําหรับจํานวน
แบตเตอรี่ที่สูญหายหรือขาดจํานวนไป ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้อง
เสียภาษีเกิดขึ้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการสูญหายหรือขาดจํานวนเพราะเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุผล
อันสมควรและได้รับความเห็นชอบจากสรรพสามิตพื้นที่ที่ให้ลงทะเบียนไว้
ผู้ใช้จะต้องนําแบตเตอรี่ที่เสียภาษี อัตราศูนย์ไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิต
สิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่นําแบตเตอรี่ออกจาก
โรงอุตสาหกรรมหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร แต่ถ้าผู้ใช้มีเหตุจําเป็นจนไม่สามารถนําแบตเตอรี่ไปใช้
เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
นับแต่วันที่นําแบตเตอรี่ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้ใช้มีสิทธิยื่นหนังสือ
ขอขยายระยะเวลาในการนําแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต
สิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ได้อีกไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ครบระยะเวลาหนึ่งปีดังกล่าว
โดยต้องยื่น หนั งสือต่อ สรรพสามิตพื้ น ที่ ที่ อ นุมั ติการเสียภาษี อัตราศูน ย์ให้ กับ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้นําเข้าแบตเตอรี่ ก่อนวันที่ครบระยะเวลาหนึ่งปี ทั้ งนี้ ให้ สรรพสามิตพื้ นที่นั้ นเป็นผู้มีอํานาจ
ขยายระยะเวลาดังกล่าว
กรณีผู้ใช้มิได้นําแบตเตอรี่ท่ีเสียภาษีอัตราศูนย์ไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต
สิ่งของอื่น เพื่ อส่ งออกไปนอกราชอาณาจั กรภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ใช้ ต้อ งชํ าระเบี้ ย ปรับ
ตามข้ อ ตกลงที่ ใ ห้ ไ ว้ ต่ อ กรมสรรพสามิ ต จํ า นวนสองเท่ า ของค่ า ภาษี สํ า หรั บ จํ า นวนแบตเตอรี่
ที่ มิ ได้ นํ าไปใช้ เป็ น วัต ถุ ดิ บ หรือ ส่ วนประกอบในการผลิ ต สิ่ งของอื่ น เพื่ อ ส่ งออกไปนอกราชอาณาจั ก ร
ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
ข้อ ๑๑ หากผู้ ใ ช้ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามประกาศนี้ หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ตกลงการ
ขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์สําหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
ในการผลิ ต สิ่ ง ของอื่ น เพื่ อ ส่ ง ออกไปนอกราชอาณาจั ก ร อาจถู ก ยกเลิ ก ระงั บ หรื อ เพิ ก ถอน
การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ได้
การยกเลิก ระงับ หรือเพิกถอนการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการสํานัก
มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ มีอํานาจยกเลิก ระงับ หรือเพิกถอนการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ได้
ทั่วราชอาณาจักร และให้สรรพสามิตพื้นที่มีอํานาจยกเลิก ระงับ หรือเพิกถอนการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้
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ได้ เฉพาะผู้ ใช้ ที่ ได้ ล งทะเบี ย นกั บ สรรพสามิ ต พื้ น ที่ นั้ น เมื่ อ สั่ ง การให้ ย กเลิ ก ระงั บ หรื อ เพิ ก ถอน
การลงทะเบี ยนเป็ น ผู้ใช้แล้ว ให้ แจ้งการยกเลิก ระงับ หรือ เพิ กถอนนั้น ให้ ผู้ป ระกอบอุต สาหกรรม
หรือผู้นําเข้าที่จําหน่ายหรือส่งมอบแบตเตอรี่ทราบ
หมวด ๔
การจัดทําบัญชีและงบเดือน
ข้อ ๑๒ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นําเข้า จัดทําบัญชีและงบเดือน ดังนี้
๑๒.๑ บั ญ ชี ป ระจํ า วั น แสดงการรั บ การจ่ า ยแบตเตอรี่ ที่ เ สี ย ภาษี อั ต ราศู น ย์
ที่ จํ า หน่ า ยหรื อ ส่ ง มอบให้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ ตามแบบ บต. ๐๓-๐๒ ก ท้ า ยประกาศนี้ โดยเก็ บ ไว้ ที่
โรงอุ ต สาหกรรมหรื อ สถานประกอบการพร้ อ มเอกสารประกอบการลงบั ญ ชี เพื่ อ ให้ เจ้ า พนั ก งาน
สรรพสามิตตรวจสอบได้ตลอดเวลา
๑๒.๒ งบเดื อ นแสดงรายการรับ การจ่ าย และยอดคงเหลื อ แบตเตอรี่ที่ ใช้ เป็ น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตามแบบ บต. ๐๔ ก
ท้ า ยประกาศนี้ และยื่ น ต่ อ เจ้ า พนั ก งานสรรพสามิ ต ณ สํ า นั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ แ ห่ ง ท้ อ งที่
ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่หรือท้องที่ที่สํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําเข้าตั้งอยู่ หรือด่านศุลกากร
ที่มีการดําเนินพิธีการตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี ทราบ หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่ เว็ บ ไซต์ ก รมสรรพสามิ ต http://www.excise.go.th ภายในวั น ที่ สิ บ ห้ า ของเดื อ นถั ด จากเดื อ น
ที่จําหน่ายหรือส่งมอบแบตเตอรี่ให้ผู้ใช้
ข้อ ๑๓ ให้ผู้ใช้จัดทําบัญชีประจําวันและงบเดือน ดังนี้
๑๓.๑ บัญชีประจําวันแสดงการรับ การจ่าย และยอดคงเหลือวัตถุดิบแบตเตอรี่
ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ ตามแบบ บต. ๐๓-๐๑ ท้ายประกาศนี้ และบัญชีประจําวันแสดงการผลิต และ
การจําหน่ายสิ่งของอื่นที่ใช้แบตเตอรี่เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ ตามแบบ บต. ๐๓-๐๒ ท้ายประกาศนี้
โดยเก็ บ ไว้ที่ ส ถานประกอบการพร้อ มเอกสารประกอบการลงบั ญ ชี เพื่ อ ให้ เจ้ าพนั กงานสรรพสามิ ต
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
๑๓.๒ งบเดื อนแสดงรายการเกี่ ยวกับ วัตถุดิ บ แบตเตอรี่ การผลิต การจําหน่ าย
และยอดคงเหลือสิ่งของอื่นที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตามแบบ บต. ๐๔ ท้ายประกาศนี้ และ
ยื่ น ต่ อ เจ้ าพนั ก งานสรรพสามิ ต ณ สํ า นั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ ที่ ส ถานประกอบการตั้ งอยู่ ทราบ
หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ภายในวันที่
สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่ซื้อหรือรับมอบแบตเตอรี่จากผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้า
ในกรณี ที่ ผู้ ใช้ มี ส ถานประกอบการตั้ งอยู่ ต่ างเขตพื้ น ที่ กั บ ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรม
หรือผู้นําเข้า ให้สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ผู้ใช้ได้ขอลงทะเบียนไว้ สําเนางบเดือนตามแบบ บต. ๐๔
ส่งให้ สํานั กงานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ ที่ อ นุ มั ติให้ ผู้ ป ระกอบอุต สาหกรรม หรือ ผู้ นํ าเข้าได้ รับ การเสี ยภาษี

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หน้า ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

อัตราศูนย์ตามข้อ ๓ หรือส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
ข้อ ๑๔ การจัดทําบัญชีประจําวันและเอกสารประกอบตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ต้องทําให้
แล้วเสร็จภายในสามวันนั บแต่วันที่มีเหตุที่จะต้องลงรายการนั้ นเกิดขึ้น และให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี
นับแต่วันที่ลงรายการนั้น
ข้อ ๑๕ กรณีที่มีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ผู้อํานวยการ
สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๖ การใดอยู่ ระหว่ างขั้ นตอนการดํ าเนิ นการตามประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่อง หลั กเกณฑ์
และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสําหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น
เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ สําหรับการดําเนินการต่อไปให้เป็นไปตามที่กําหนดในประกาศนี้
การดําเนินการใด ๆ ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษี
สําหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้ดําเนินการไว้ก่อน
วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดไปโดยเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่กําหนดไว้
หรือจนกว่าจะมีคําสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
ผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษี
สําหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยื่นคําขอลงทะเบียน
เป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์สําหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต
สิ่งของอื่น เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ต่อสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
ภายในหกเดื อ นนั บ แต่ ป ระกาศนี้ ใช้ บั ง คั บ ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ กํ า หนด
ตามประกาศนี้
ข้อ ๑๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สมชาย พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
คำขอเสียภำษีในอัตรำศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสิ่งของอื่น
เพื่อส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร

บต. ๐๑

สาหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ
วันที่รับ
เจ้ำหน้ำทีผ่ รู้ ับ

เรียน สรรพสำมิตพื้นที่....................................................................................
๑. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นาเข้า
ชื่อ
ชื่อโรงอุตสำหกรรม/สถำนประกอบกำร
ทะเบียนสรรพสำมิตเลขที่ --
เลขรหัสประจำบ้ำน
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่เลขที่
ชื่ออำคำร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
Email
สถำนที่เก็บแบตเตอรี่ที่เสียภำษีอัตรำศูนย์
๒. มีความประสงค์
 จำหน่ำยสินค้ำที่ผลิตได้จำกโรงอุตสำหกรรม เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสิ่งของอื่น
 นำเข้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  จำหน่ำยให้แก่ผู้ใช้
 นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสิ่งของอื่น
 เพื่อนำไปใช้เอง
โดยกำรขอเสียภำษีอัตรำศูนย์ตำมรำยกำร ดังนี้
ราคาขายปลีก
อัตราภาษี
จานวน / ครั้ง
มูลค่าสินค้า
จานวนภาษี
ลาดับที่ ชือ่ /ชนิดของแบตเตอรี่
แนะนา
ตามมูลค่า
(ชิน้ /ก้อน /ลูกฯ)
(บาท)
(บาท)
(ร้อยละ)
บาท
สต.

ภาษีเก็บเพิม่ ขึน้ เพือ่ ราชการส่วนท้องถิน่
รวมทัง้ สิน้

ข้ำพเจ้ำขอยื่นหลักฐำนประกอบคำขอเสียภำษีอัตรำศูนย์ตำมรำยกำรที่ระบุไว้ในด้ำนหลัง จำนวน........ฉบับ และตกลง
ยินยอมที่จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ทำงรำชกำรกำหนดทุกประกำร
ลงชื่อ..................................................ผู้ประกอบอุตสำหกรรม/ผู้นำเข้ำ(ประทับตรำนิติบุคคล ถ้ำมี)
(.................................................)
วันที่......................................................

๓. การพิจารณาของเจ้าหน้าที่
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

๔. คาสั่ง
อนุมัติ ตั้งแต่วันที่
ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ...................................................
ลงชื่อ...................................................
(.................................................)
(.................................................)
ตำแหน่ง......................................................
ตำแหน่ง......................................................
วันที่......................................................
วันที่......................................................
๕. เอกสำรประกอบกำรดำเนินกำร จำนวน.........................ฉบับ ดังนี้
๕.๑ หนังสือมอบอำนำจ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนำจ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่ได้มำยื่นด้วยตนเอง
๕.๒ รำยชื่อ ที่อยู่ผู้ใช้ ที่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้กับกรมสรรพสำมิต
๕.๓ หนังสือแสดงควำมยินยอมให้เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต เข้ำทำกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร สถำนที่เก็บ ตลอดจนบัญชี
เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆเกี่ยวกับกำรรับ กำรจ่ำยแบตเตอรี่ที่เสียภำษีอัตรำศูนย์ได้ตลอดเวลำทำกำร
๕.๔ หลักฐำนอื่น ๆ ระบุ........................................................................................................................................................
๖. เงื่อนไขว่ำด้วยกำรเสียภำษีอัตรำศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรื อส่วนประกอบในกำรผลิตสิ่งของอื่น เพื่อส่งออกไป
นอกรำชอำณำจักร
เมื่อได้รับสิทธิให้เสียภำษีอัตรำศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรื อส่วนประกอบในกำรผลิตสิ่งของอื่น เพื่อส่งออกไป
นอกรำชอำณำจักรแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมจะปฏิบัติตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๖.๑ ข้ ำ พเจ้ ำ จะจ ำหน่ ำ ยแบตเตอรี่ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ต ำมรำยชื่อ ผู้ ใ ช้ ชนิ ด และจ ำนวนที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นค ำขอ เสี ยภำษี อั ต รำศู น ย์ และ
กรมสรรพสำมิตได้พิจำรณำให้เสียภำษีอัตรำศูนย์แล้วเท่ำนั้น
๖.๒ หำกข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบัติตำมข้อ ๖.๑ ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมชำระภำษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มตำมจำนวนแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รั บ
สิทธิให้เสียภำษีอัตรำศูนย์นั้น
๖.๓ ข้ำพเจ้ำจะจัดทำบัญชีประจำวันแสดงกำรรับ กำรจ่ำยแบตเตอรี่ที่กรมสรรพสำมิตกำหนด โดยจะจัดทำให้แล้วเสร็จภำยใน
สำมวั น นั บ แต่ วั น ที่ มี เ หตุ ต้ อ งลงรำยกำรเกิ ด ขึ้ น และจะเก็ บ บั ญ ชี ป ระจ ำวั น พร้ อ มเอกสำรประกอบกำรลงบั ญ ชี ไ ว้ ที่
โรงอุตสำหกรรม หรือสถำนประกอบกำรเพื่อให้เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตสอบได้ตลอดเวลำทำกำร ข้ำพเจ้ำจะจัดทำและนำส่ง
งบเดือนแสดงกำรรับ กำรจ่ำยแบตเตอรี่ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กรมสรรพสำมิตกำหนด
๖.๔ หำกแบตเตอรี่ที่ได้รับสิทธิให้เสียภำษีอัตรำศูนย์ สูญหำย หรือขำดจำนวนไป โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอม
รับผิดเสียภำษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตำมจำนวนแบตเตอรี่ที่สูญหำยหรือขำดจำนวนไปนั้น
๖.๕ นอกจำกกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขนี้ แล้ว ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศ
กรมสรรพสำมิตที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะออกใช้ภำยหน้ำทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อควำมในเงื่ อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นโดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐำนจึงได้ลงลำยมือชื่ อพร้อมทั้ง
ประทับตรำ (ถ้ำมี) ไว้เป็นสำคัญ
ลงชื่อ..........................................ผู้ประกอบอุตสำหกรรม/ผู้นำเข้ำ (ประทับตรำนิติบุคคล ถ้ำมี)
(...........................................)
วันที่............................................

บัญชีรายชื่อผู้ใช้.......................................................
ประกอบการยื่นคาขอเสียภาษีอัตราศูนย์ บต. ๐๑ เลขที่................. ลงวันที่...................
ลาดับที่
ชื่อ/ที่อยู่
๑
ชื่อผู้ใช้..........................................................
ทะเบียนรับเลขที่...........................................
ตั้งอยู่เลขที่....................................................
๒

ชนิด

จานวน/เดือน

หมายเหตุ

รวม
ลงชื่อ...........................................ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นาเข้า (ประทับตรานิติบุคคล ถ้ามี)

หนังสือยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าทาการตรวจสอบ
วันที่............เดือน..................................พ.ศ...........
เรียน สรรพสามิตพื้นที่......................................
ตามที่บริษัท...........................................................................ยื่นคาขอเสียภาษี ในอัตราศูนย์/คาขอ
ลงทะเบียน สาหรับ
 ผู้นาเข้าแบตเตอรี่ โดยการขอเสียภาษีอัตราศูนย์
 ผู้ใช้ที่ประสงค์จะใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น
เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
บริษัทฯ ยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต เข้าทาการตรวจสอบสถานประกอบการ สถานที่เก็บ
ตลอดจนบัญชี เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวการรับ การจ่ายแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ ได้ตลอดเวลาทาการ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..........................................................
(.......................................................)

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
คำขอลงทะเบียนและใบลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภำษี
อัตรำศูนย์ สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
ในกำรผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร

บต. ๐๒

สาหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ
วันที่รับ
เจ้ำหน้ำทีผ่ รู้ ับ

เรียน สรรพสำมิตพื้นที่...........................................................
๑. ผู้ขอลงทะเบียน
ชื่อ
ชื่อโรงอุตสำหกรรม/สถำนประกอบกำร
 บุคคลธรรมดำ  นิติบุคคล  กิจกำรร่วมทุน/กิจกำรร่วมค้ำ  คณะบุคคล  หน่วยงำนรำชกำร/อื่น ๆ
เลขประจำตัวประชำชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจำตัวผู้เสียภำษี/หนังสือเดินทำง (PASSPORT) 
ทะเบียนสรรพสำมิตเลขที่ --
เลขรหัสประจำบ้ำน
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่เลขที่
ชื่ออำคำร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
Email
สถำนที่เก็บแบตเตอรี่ที่เสียภำษีอัตรำศูนย์
๒. มีความประสงค์
ขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่ เสียภำษีอัตรำศูนย์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรื อส่วนประกอบในกำรผลิตสิ่งของอื่น เพื่อส่งออกไป
นอกรำชอำณำจักร
ซือ้ /รับ จากผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม/ผูน้ าเข้า
จานวน/เดือน
ลาดับที่
ชือ่ /ชนิดของแบตเตอรี่
(ระบุชอื่ )
(ชิน้ /ก้อน/ลูกฯ)

รวม

ข้ำพเจ้ำขอยื่นหลักฐำนประกอบคำขอลงทะเบียนตำมรำยกำรที่ระบุไว้ในด้ำนหลังคำขอลงทะเบียน จำนวน..................ฉบับ
และตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ทำงรำชกำรกำหนดทุกประกำร
ลงชื่อ..................................................ผู้ ขอลงทะเบียน (ประทับตรำนิติบุคคล ถ้ำมี)
(.................................................)
วันที่......................................................
๓. การพิจารณาของเจ้าหน้าที่
๔. คาสั่ง
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่................................................................
อนุมัติ ตั้งแต่วันที่
...........................................................................................
ไม่อนุมัติ
...........................................................................................
...........................................................................................
ลงชื่อ...................................................
(.................................................)
ตำแหน่ง......................................................
วันที่......................................................

ลงชื่อ...................................................
(.................................................)
ตำแหน่ง......................................................
วันที่......................................................

๕. เอกสารประกอบการดาเนินการ จำนวน...........................ฉบับ ดังนี้
๕.๑ ทะเบียนบ้ำนของโรงอุตสำหกรรมหรือสถำนประกอบกำร
๕.๒ บัตรประจำตัวประชำชนของผู้ยื่นคำขอลงทะเบียน
๕.๓ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพำณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน
๕.๔ หนังสือมอบอำนำจ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนำจ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่ได้มำยื่นด้วยตนเอง
๕.๕ รำยกำรประเภทสินค้ำ สูตรกำรผลิต กรรมวิธีกำรผลิต หรือกำรนำไปใช้ของผู้ใช้กรณีนำแบตเตอรี่ ไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในกำรผลิตสิ่งของอื่นเพื่อกำรส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร
๕.๖ แผนที่แสดงเส้นทำงไปยังสถำนประกอบกำรและสถำนที่เก็บแบตเตอรี่ทุกแห่ง
๕.๗ หนังสือแสดงควำมยินยอมให้เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต เข้ำทำกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร สถำนที่เก็บ ตลอดจนบัญชี
เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรรับ กำรจ่ำยแบตเตอรี่ทเี่ สียภำษีอัตรำศูนย์ได้ตลอดเวลำทำกำร
๕.๘ ข้อตกลงกำรขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่ เสียภำษีอัตรำศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำร
ผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร
๕.๙ หลักฐำนอื่น ๆ ระบุ......................................................................................................................... ...............................

สาหรับเจ้าหน้าที่
ทะเบียนรับเลขที่.................
วัน เดือน ปี ที่รับ................
เจ้าหน้าที่ผู้รับ.................

เอกสารแนบ บต. ๐๒

ลาดับที่

ชื่อ / ชนิดแบตเตอรี่

ชื่อผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้นาเข้า

จานวนที่เสียภาษี
อัตราศูนย์/ครั้ง
(ชิ้น/ก้อน/ลูกฯ)

หมายเหตุ

รวม

อนุมัติ ตั้งแต่วันที่..............................
ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ...............................................ผู้ ขอลงทะเบียน
(..............................................)
ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

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

หนังสือยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าทาการตรวจสอบ
วันที่............เดือน..................................พ.ศ...........
เรียน สรรพสามิตพื้นที่......................................
ตามที่บริษัท...........................................................................ยื่นคาขอเสียภาษี ในอัตราศูนย์/คาขอ
ลงทะเบียน สาหรับ
 ผู้นาเข้าแบตเตอรี่ โดยการขอเสียภาษีอัตราศูนย์
 ผู้ใช้ที่ประสงค์จะใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น
เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
บริษัทฯ ยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต เข้าทาการตรวจสอบสถานประกอบการ สถานที่เก็บ
ตลอดจนบัญชี เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวการรับ การจ่ายแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ ได้ตลอดเวลาทาการ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..........................................................
(.......................................................)

ข้อตกลงการขอลงทะเบียน
เป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์สาหรับแบตเตอรี่ทใี่ ช้เป็นวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ทาที่ ..............................................
วันที่ ............ เดือน ................................... พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า ...................................................................... โดย.....................................................
ผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ..................... ถนน....................................
ตาบล/แขวง ........................อาเภอ/เขต............................จังหวัด...................... โทรศัพท์............................
ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้” ซึ่งเป็นผู้ใช้ ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
เสียภาษีในอัตราศูนย์สาหรับแบตเตอรี่ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรื อส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น เพื่อส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 โดยแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น เพื่อ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตามประกาศดังกล่าวนั้น ต่อไปนี้เรียกว่า “แบตเตอรี่”
ผู้ใช้ให้สัญญาต่อกรมสรรพสามิต โดยยินยอมตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. ผู้ใช้ตกลงยิ น ยอมให้ เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าไปทาการตรวจสอบสถานประกอบการ
สถานที่เก็บแบตเตอรี่และสถานที่ผลิตสินค้าที่ใช้แบตเตอรี่ทุกแห่ง ที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิในสถานที่
นั้น ๆ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทางบัญชีที่เกี่ยวกับการรับ - จ่ายแบตเตอรี่ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อ ผลิต จาหน่าย จ่าย โอน แบตเตอรี่ ได้ตลอดเวลา
2. ผู้ใช้ตกลงจะซื้อแบตเตอรี่จากบุคคลที่มีรายชื่อตามที่ระบุไว้ในคาขอและได้รับ อนุญาตจาก
กรมสรรพสามิตแล้วเท่านั้น
3. ผู้ใช้ตกลงจะไม่นาแบตเตอรี่ไปจาหน่าย จ่าย แจก โอน หรือส่งมอบให้ กับบุคคลอื่นหรือ
น าไปใช้ในการอื่ น นอกจากอุ ตสาหกรรมหรือ กิจ การที่ ผู้ ใช้ ได้ รับ อนุ ญ าต เว้น แต่ กรณี ก ารเลิ ก กิจ การหรือ
โอนกิจการหรือกรณีผู้ใช้ถึงแก่ความตาย หากมีแบตเตอรี่คงเหลือเป็นจานวนเท่าใด ผู้ใช้หรือทายาทของผู้ใช้
ที่ ถึ ง แก่ ค วามตาย สามารถจ าหน่ า ยแบตเตอรี่ ดั ง กล่ า วให้ ผู้ ใ ช้ แ บตเตอรี่ ร ายอื่ น ที่ ไ ด้ ลงทะเบี ย นกั บ
กรมสรรพสามิต หรือส่งกลับคืนให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นาเข้า ซึ่งเป็นผู้จาหน่ายหรือส่งมอบแบตเตอรี่
ดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ผู้ใช้จะแจ้งให้สรรพสามิต
พื้นทีท่ ี่ให้ลงทะเบียนไว้ทราบ เพื่อขอลงทะเบียนใหม่ภายในสามวันก่อนดาเนินการ
4. กรณีแบตเตอรี่สูญหายหรือขาดจานวนไปจากสถานประกอบการ หรือไม่ได้นาไปใช้เป็น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร ภายในหนึ่งปีนับแต่เวลาที่นาออก
จากโรงอุตสาหกรรมหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี หรือภายในกาหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ
ให้ ขยาย ตามข้อ ๑๐ วรรคสอง ของประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลั กเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขการ
เสียภาษีในอัตราศูนย์สาหรับแบตเตอรี่ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรื อส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น เพื่อส่งออกไป
นอกราชอาณ าจั ก ร พ.ศ. 2560 ผู้ ใ ช้ จ ะช าระเบี้ ย ปรั บ ตามข้ อ ตกลงที่ ใ ห้ ไ ว้ ต่ อ กรมสรรพสามิ ต
จ านวนสองเท่ า ของค่ า ภาษี ส รรพสามิ ต ส าหรั บ แบตเตอรี่ ดั ง กล่ า ว นั บ แต่ เวลาที่ น าแบตเตอรี่ อ อกจาก
โรงอุตสาหกรรมของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี ในอัตราภาษีที่ใช้
บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น

-25. ผู้ใช้ตกลงจัดทาบัญชีประจาวันแสดงการรับ การจ่ายแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ และ
จ านวนคงเหลื อ แบตเตอรี่ ที่ ใช้ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ส่ ว นประกอบในการผลิ ต สิ่ ง ของอื่ น เพื่ อ ส่ ง ออกไปนอก
ราชอาณาจักร ตามแบบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีใน
อั ต ราศู น ย์ ส าหรั บ แบตเตอรี่ ที่ ใ ช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ส่ ว นประกอบในการผลิ ต สิ่ ง ของอื่ น เพื่ อ ส่ ง ออกไป
นอกราชอาณาจั ก ร พ.ศ. 2560 พร้ อ มทั้ ง รวบรวมเอกสารประกอบการลงบั ญ ชี เก็ บ ไว้ ป ระจ าสถาน
ประกอบการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
บั ญ ชีป ระจ าวัน และเอกสารประกอบการลงบัญ ชี ตามวรรคหนึ่ง ให้ ทาให้ แล้ว เสร็จ ภายใน
สามวันนับแต่วันที่มีเหตุต้องลงรายการนั้นเกิดขึ้น และให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่วันที่ลงรายการนั้น
6. ผู้ใช้ตกลงจัดทางบเดือนแสดงการรับ การจ่าย รายการเกี่ยวกับวัตถุดิบแบตเตอรี่ การผลิต
การจาหน่าย และยอดคงเหลือสิ่งของอื่นที่ส่ งออกไปนอกราชอาณาจักร ส่ งให้ ส านักงานสรรพสามิต พื้นที่
ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่ซื้อหรือรับมอบแบตเตอรี่จากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้นาเข้า ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษี
ในอัตราศูน ย์ ส าหรับ แบตเตอรี่ ที่ ใช้เป็ น วัตถุดิบหรื อส่ วนประกอบในการผลิตสิ่ งของอื่น เพื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2560
7. กรณี ผู้ ใช้ ขอเลิ กกิ จการหรือโอนกิจการหรือย้ ายสถานประกอบการหรือควบกิจการ หรือ
เปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ กรรมการผู้มีอานาจ ผู้ใช้จะแจ้งสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
ทราบ ก่อนการดาเนินการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยทาเป็นหนังสือ
กรณีผู้ใช้ถึงแก่ความตาย ทายาทของผู้ใช้ที่ถึงแก่ความตายจะแจ้งเป็นหนังสือให้สรรพสามิตพื้นที่
ที่ให้ลงทะเบียนไว้ทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ใช้ถึงแก่ความตาย
แบตเตอรี่ที่คงเหลือในกรณีเลิกกิจการ โอนกิจการ หรือกรณีผู้ใช้ถึงแก่ความตาย หากเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตตรวจสอบยอดคงเหลือแล้ว ผู้ใช้หรือทายาทของผู้ใช้ที่ถึงแก่ความตายสามารถจาหน่ายหรือส่งมอบ
แบตเตอรี่ ดั งกล่ าวให้ ผู้ ใช้ แบตเตอรี่ รายอื่ นที่ ได้ ลงทะเบี ยนกั บกรมสรรพสามิ ต หรือส่ งกลั บคื นให้ ผู้ ประกอบ
อุตสาหกรรม ผู้นาเข้าแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นผู้จาหน่ายหรือส่งมอบแบตเตอรี่ดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้ได้
8. ผู้ ใ ช้ ต กลงจะปฏิ บั ติ ต าม หากเจ้ า พนั ก งานออกหนั ง สื อ เชิ ญ ให้ ไ ปพบเพื่ อ สอบถาม
ให้ถ้อยคา ตอบข้อซักถาม หรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หลักฐานอื่น ที่จาเป็นไปประกอบการพิจารณา พร้อมทั้ง
อานวยความสะดวกตามสมควร
9. หากผู้ใช้มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ในข้อ 1 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 หรือ ข้อ 8 ผู้ใช้
ยินยอมชาระเบี้ยปรับต่อกรมสรรพสามิต เป็นเงินจานวนสองพันบาทถ้วน
หากผู้ ใ ช้ มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ ในข้ อ 2 หรื อ ข้ อ 3 ผู้ ใ ช้ ยิ น ยอมช าระเบี้ ย ปรั บ ต่ อ
กรมสรรพสามิตเป็นเงินจานวนสองเท่าของค่าภาษีสรรพสามิต ตามจานวนแบตเตอรี่ที่กระทาผิดเงื่อนไขของ
ข้อตกลงในข้อนั้น ๆ ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
10. นอกจากการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงนี้แล้ว ผู้ใช้ตกลงปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งที่กรมสรรพสามิตใช้อยู่ในปัจจุบันหรื อที่จะออกใช้ภายหน้า และ
ยินยอมปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานสรรพสามิตโดยเคร่งครัด

-๓ผู้ใช้ได้อ่านข้อความในข้อตกลงการขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์สาหรับ
แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ข้างต้นนี้
โดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ ................................................... ผู้ใช้
(...................................................)

ลงชื่อ .................................................. กรมสรรพสามิต
(..................................................)

ลงชื่อ .................................................... พยาน
(....................................................)

ลงชื่อ ..................................................... พยาน
(............................................)

บต. ๐๓-๐๒ ก

วัน เดือน
ปี

บัญชีประจําวันแสดงการรับ การจ่ายแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์
ชื่อผู้เสียภาษีอัตราศูนย์.........................................................
ชนิด...........................................
รับ
หลักฐาน
รายการ
จ่าย
รวมการ
เลขที่ การผลิต นําเข้า
ผลิต/นําเข้า

รวมเดือนนี้
รวมแต่ต้นปีถึงเดือนนี้

หน่วย...........
วันครบ
ยอด
ระยะเวลา
คงเหลือ
๑ ปี

กรมสรรพสำมิต กระทรวงกำรคลัง
งบเดือนแสดงรายการรับ การจ่าย และยอดคงเหลือแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น
เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ชื่อผู้เสียภาษีอัตราศูนย์........................................เลขหนังสือที่ได้รับอนุมัติ.................................ลงวันที่....................
ประจาเดือน......................................................

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขที่รับ
วันที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รบั

บต. ๐๔ ก

งบสรุปกำรซื้อ/รับแบตเตอรี่
รายการ

การซือ้ /รับแบตเตอรี่
การผลิต
นาเข้า

รายการ

การจ่ายแบตเตอรี่
ขายผูใ้ ช้
ส่งมอบให้ผใู้ ช้

ชือ่ /ชนิดแบตเตอรี่

ชือ่ ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม
/ผูน้ าเข้า

จังหวัด/ประเทศ

รวมรับ

หมายเหตุ

ชือ่ ผูใ้ ช้

จังหวัด/ประเทศ

รวมจ่าย

หมายเหตุ

งบสรุปกำรจ่ำยแบตเตอรี่
ชือ่ /ชนิดแบตเตอรี่

คำรับรอง ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นาเข้า (ประทับตรานิติบุคคล ถ้ามี)
)

บต. ๐๓-๐๑
บัญชีประจาวันแสดงการรับ การจ่าย และยอดคงเหลือแบตเตอรีท่ ี่เสียภาษีอัตราศูนย์
ชือ่ ผูใ้ ช้ ...............................................................................................
ชือ่ /ชนิดแบตเตอรี.่ ...........................................................................
วัน
เดือน
ปี

จานวนรับ

รายการ

รวมเดือนนี้
รวมแต่ต้นปีถึงเดือนนี้

จานวนจ่าย

หน่วย.......

วันครบ
หลักฐาน คงเหลือ
ยอด ระยะเวลา
สถานที่
ใช้
ผ
ลิ
ต
เลขที่
ยกมา การผลิต นาเข้า รวมรับ
เก็บ เสียหาย รวมจ่าย คงเหลือ
๑ ปี
สิง่ ของอืน่
สินค้า
(แบตเตอรี)่

บต. ๐๓-๐๒
บัญชีประจําวันแสดงการผลิตและการจําหน่ายสิ่งของอื่นที่ใช้แบตเตอรี่เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
ชื่อสิ่งของอื่น...............................................................
หน่วย.............
วัน
เดือน ปี

รายการ

รวมเดือนนี้
รวมแต่ต้นปีถึงเดือนนี้

รายการผลิตสินค้า
รายการจําหน่ายสินค้า
หลักฐาน
จําหน่าย
จําหน่าย
ใช้ภายใน
เลขที่ จํานวนที่ จํานวนที่ รวมการ
ผลิตได้ เสียหาย ผลิต ภายในประเทศ ต่างประเทศ
โรงงาน

ยอด
รวมจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ
สินค้า

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบแบตเตอรี่ การผลิต การจาหน่ายและยอดคงเหลือสิ่งของอื่นที่ส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร
ชื่อผู้ใช้
เลขที่ลงทะเบียน
ลงวันที่
ประจาเดือน

สาหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ
วันที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รบั

บต. ๐๔

งบสรุปการซื้อ/รับแบตเตอรี่
รายการ
ชือ่ /ชนิดแบตเตอรี่

การซือ้ /รับแบตเตอรี่
การผลิต
นาเข้า

ชือ่ ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม
/ผูน้ าเข้า

รวมการรับ

ใช้ผลิตสิง่ ของอืน่
เพือ่ ส่งออก

คงเหลือ

งบวัตถุดิบ
รายการ
ชือ่ /ชนิดแบตเตอรี่
แบบ (๑)
แบบ (๒)
แบบ (๓)
แบบ (๔)
แบบ (๕)

คงเหลือยกมา

รับจากการซือ้
ในประเทศ

รับจากการนาเข้า
ต่างประเทศ

รวมการรับ

ใช้ผลิตสิง่ ของอืน่

เสียหาย

รวมการจ่าย

คงเหลือยกไป

งบการผลิต
ชือ่ /สิง่ ของอืน่
รายการ

คงเหลือยกมา

จานวนทีผ่ ลิตได้

เสียหาย

รวมการผลิต

แบบ (๑)
แบบ (๒)
แบบ (๓)
แบบ (๔)
แบบ (๕)

คำรับรอง ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้เป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ

ผู้ใช้ (ประทับตรานิติบุคคล ถ้ามี)
(

วันที่

)

จาหน่าย
ในประเทศ

จาหน่าย
ต่างประเทศ

รวมจ่ายสินค้า คงเหลือยกไป

