
กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
ค ำขอลงทะเบียนและใบลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ท่ีเสียภำษี              
อัตรำศูนย์ ส ำหรับแบตเตอรี่ท่ีใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ 

           ในกำรผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร  
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เลขท่ีรับ  
วันท่ีรับ 
เจ้ำหน้ำทีผู่ร้ับ 

บต. ๐๒ 

 
 

 

เรียน  สรรพสำมิตพ้ืนที่...........................................................  
๑. ผู้ขอลงทะเบียน 
ชื่อ                                                   ชื่อโรงอุตสำหกรรม/สถำนประกอบกำร 
 บุคคลธรรมดำ    นิติบุคคล    กิจกำรร่วมทุน/กิจกำรร่วมค้ำ   คณะบุคคล   หน่วยงำนรำชกำร/อ่ืน ๆ 
เลขประจ ำตัวประชำชน/เลขทะเบยีนนิติบุคคล/เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/หนังสือเดินทำง (PASSPORT)  
ทะเบียนสรรพสำมิตเลขที่  -- 
เลขรหัสประจ ำบ้ำน              ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขที่               ชื่ออำคำร                       ห้องเลขท่ี              ชั้นที่ 
หมู่ที่            ตรอก/ซอย                       ถนน                            ต ำบล/แขวง                     อ ำเภอ/เขต 
จังหวัด                          รหัสไปรษณีย์       โทรศัพท์         Email       
สถำนที่เก็บแบตเตอรี่ที่เสียภำษีอัตรำศูนย์ 
๒. มีความประสงค์ 
      ขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภำษีอัตรำศูนย์ เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือส่งออกไป
นอกรำชอำณำจักร  

ซ้ือ/รับ จากผู้ประกอบอตุสาหกรรม/ผู้น าเข้า จ านวน/เดือน
(ระบุชือ่) (ชิน้/กอ้น/ลูกฯ)

รวม

ล าดับที่ ชือ่/ชนิดของแบตเตอร่ี

 
 

       ข้ำพเจ้ำขอยื่นหลักฐำนประกอบค ำขอลงทะเบียนตำมรำยกำรที่ระบุไว้ในด้ำนหลังค ำขอลงทะเบียน จ ำนวน..................ฉบับ 
และตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ทำงรำชกำรก ำหนดทุกประกำร 
 
                                                               ลงชื่อ..................................................ผู้ขอลงทะเบียน (ประทับตรำนิติบุคคล ถ้ำมี) 
                                                                     (.................................................) 
                                                                วันที่...................................................... 
 

๓. การพิจารณาของเจ้าหน้าที่                                          ๔.  ค าสั่ง 
  ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่................................................................ 

...........................................................................................  

...........................................................................................  

........................................................................ ................... 
 
              ลงชื่อ................................................... 
                    (.................................................) 
       ต ำแหน่ง...................................................... 
            วันที่...................................................... 

      อนุมัต ิ ตั้งแต่วันที่  
      ไมอ่นุมัติ 
 
 
 

              ลงชื่อ................................................... 
                    (.................................................) 
       ต ำแหน่ง...................................................... 

                    วันที่......................................................  



 
๕. เอกสารประกอบการด าเนินการ  จ ำนวน...........................ฉบับ  ดังนี้ 
     ๕.๑  ทะเบียนบ้ำนของโรงอุตสำหกรรมหรือสถำนประกอบกำร  
     ๕.๒  บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ยื่นค ำขอลงทะเบียน 
     ๕.๓  หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพำณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน 
     ๕.๔  หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ ในกรณีที่ผู้ยื่นค ำขอไม่ได้มำยื่นด้วยตนเอง 

๕.๕  รำยกำรประเภทสินค้ำ สูตรกำรผลิต กรรมวิธีกำรผลิต หรือกำรน ำไปใช้ของผู้ใช้กรณีน ำแบตเตอรี่ไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในกำรผลิตสิ่งของอ่ืนเพื่อกำรส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร 

     ๕.๖  แผนที่แสดงเส้นทำงไปยังสถำนประกอบกำรและสถำนที่เก็บแบตเตอรี่ทุกแห่ง 
๕.๗  หนังสือแสดงควำมยินยอมให้เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต เข้ำท ำกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร สถำนที่เก็บ ตลอดจนบัญชี 

เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรรับ กำรจ่ำยแบตเตอรี่ทีเ่สียภำษีอัตรำศูนยไ์ด้ตลอดเวลำท ำกำร 
๕.๘ ข้อตกลงกำรขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่ เสียภำษีอัตรำศูนย์ส ำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำร

ผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร 
     ๕.๙  หลักฐำนอื่น ๆ ระบุ......................................................................................................................... ............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                         
                                   เอกสารแนบ บต. ๐๒ 
 
 
 
ล าดับที่ 

 
ชื่อ / ชนิดแบตเตอรี่ 

ชื่อผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า 

 

จ านวนที่เสียภาษี 
อัตราศูนย/์ครั้ง 

  (ชิ้น/ก้อน/ลูกฯ) 

 
หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
               รวม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ทะเบียนรับเลขที่................. 
วัน เดือน ปี ที่รับ................ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ................. 

 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้ขอลงทะเบียน 
      (..............................................) 
         ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) 

 
    อนุมัต ิ ตั้งแต่วันที่.............................. 
    ไมอ่นุมัติ 
 
 
 
                   ลงชื่อ........................................... 
                         (..........................................) 
               ต าแหน่ง........................................... 
                     วันที่.......................................... 



หนังสือยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าท าการตรวจสอบ 

 

                                                                           วันที่............เดือน..................................พ.ศ........... 

 

เรียน  สรรพสามิตพ้ืนที่...................................... 

                 ตามท่ีบริษัท...........................................................................ยื่นค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์/ค าขอ
ลงทะเบียน ส าหรับ 

  ผู้น าเข้าแบตเตอรี่ โดยการขอเสียภาษีอัตราศูนย์                                                

  ผู้ใช้ที่ประสงค์จะใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอ่ืน 
      เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร           
  
                 บริษัทฯ ยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต เข้าท าการตรวจสอบสถานประกอบการ สถานที่เก็บ  
ตลอดจนบัญชี เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวการรับ การจ่ายแบตเตอรี่ที่เสียภาษอัีตราศูนย์ ได้ตลอดเวลาท าการ                                          
 

                                                                          ขอแสดงความนับถือ 

 

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

                                                       



ข้อตกลงการขอลงทะเบียน 
เป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ทีใ่ช้เป็นวัตถุดิบ 
หรอืส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

 
ท าท่ี .............................................. 

                                                        วันที่ ............ เดือน ................................... พ.ศ. ................  
                ข้าพเจ้า ...................................................................... โดย..................................................... 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ..................... ถนน....................................  
ต าบล/แขวง ........................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด...................... โทรศัพท์............................  
ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้” ซึ่งเป็นผู้ใช้ ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ                  
เสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 โดยแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตามประกาศดังกล่าวนั้น ต่อไปนี้เรียกว่า “แบตเตอรี่” 

                  ผู้ใช้ให้สัญญาต่อกรมสรรพสามิต โดยยินยอมตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
                  1. ผู้ใช้ตกลงยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าไปท าการตรวจสอบสถานประกอบการ 
สถานที่เก็บแบตเตอรี่และสถานที่ผลิตสินค้าที่ใช้แบตเตอรี่ทุกแห่ง ที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิในสถานที่
นั้น ๆ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทางบัญชีที่เกี่ยวกับการรับ - จ่ายแบตเตอรี่ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ    
การซื้อ ผลิต จ าหน่าย จ่าย โอน แบตเตอรี่ ได้ตลอดเวลา 
                  2. ผู้ใช้ตกลงจะซื้อแบตเตอรี่จากบุคคลที่มีรายชื่อตามที่ระบุไว้ในค าขอและได้รับอนุญาตจาก                
กรมสรรพสามิตแล้วเท่านั้น 
                  3. ผู้ใช้ตกลงจะไม่น าแบตเตอรี่ไปจ าหน่าย จ่าย แจก โอน หรือส่งมอบให้กับบุคคลอ่ืนหรือ
น าไปใช้ในการอ่ืนนอกจากอุตสาหกรรมหรือกิจการที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาต เว้นแต่กรณีการเลิกกิจการหรือ               
โอนกิจการหรือกรณีผู้ใช้ถึงแก่ความตาย หากมีแบตเตอรี่คงเหลือเป็นจ านวนเท่าใด ผู้ใช้หรือทายาทของผู้ใช้       
ที่ถึงแก่ความตาย สามารถจ าหน่ายแบตเตอรี่ดั งกล่าวให้ผู้ ใช้แบตเตอรี่รายอ่ืนที่ ได้ ลงทะเบียนกับ                           
กรมสรรพสามิต หรือส่งกลับคืนให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า  ซึ่งเป็นผู้จ าหน่ายหรือส่งมอบแบตเตอรี่
ดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ผู้ใช้จะแจ้งให้สรรพสามิต
พ้ืนทีท่ี่ให้ลงทะเบียนไว้ทราบ เพ่ือขอลงทะเบียนใหม่ภายในสามวันก่อนด าเนินการ 
                   4. กรณีแบตเตอรี่สูญหายหรือขาดจ านวนไปจากสถานประกอบการ หรือไม่ได้น าไปใช้เป็น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักร ภายในหนึ่งปีนับแต่เวลาที่น าออก
จากโรงอุตสาหกรรมหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี หรือภายในก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ                
ให้ขยาย ตามข้อ ๑๐ วรรคสอง ของประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ            
เสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือส่งออกไป                         
นอกราชอาณาจักร พ .ศ. 2560  ผู้ ใช้จะช าระเบี้ ยปรับ ตามข้อตกลงที่ ให้ ไว้ ต่ อกรมสรรพสามิต                         
จ านวนสองเท่าของค่าภาษีสรรพสามิตส าหรับแบตเตอรี่ดังกล่าว นับแต่เวลาที่น าแบตเตอรี่ออกจาก                    
โรงอุตสาหกรรมของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี ในอัตราภาษีที่ใช้
บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดข้ึน      
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5. ผู้ใช้ตกลงจัดท าบัญชีประจ าวันแสดงการรับ การจ่ายแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ และ
จ านวนคงเหลือแบตเตอรี่ที่ ใช้ เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ตามแบบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีใน
อัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ที่ ใช้ เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่ งของอ่ืน เพ่ือส่งออกไป                  
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560  พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารประกอบการลงบัญชีเก็บไว้ประจ าสถาน
ประกอบการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา  

บัญชีประจ าวันและเอกสารประกอบการลงบัญชีตามวรรคหนึ่งให้ท าให้แล้วเสร็จภายใน    
สามวันนับแต่วันที่มีเหตุต้องลงรายการนั้นเกิดข้ึน และให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่วันที่ลงรายการนั้น 

6. ผู้ใช้ตกลงจัดท างบเดือนแสดงการรับ การจ่าย รายการเกี่ยวกับวัตถุดิบแบตเตอรี่การผลิต 
การจ าหน่าย และยอดคงเหลือสิ่งของอ่ืนที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ส่งให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที ่                
ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่ซื้อหรือรับมอบแบตเตอรี่จากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษี                
ในอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 

7. กรณีผู้ใช้ขอเลิกกิจการหรือโอนกิจการหรือย้ายสถานประกอบการหรือควบกิจการ หรือ
เปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ กรรมการผู้มีอ านาจ ผู้ใช้จะแจ้งสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
ทราบ ก่อนการด าเนินการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยท าเป็นหนังสือ 

กรณีผู้ใช้ถึงแก่ความตาย ทายาทของผู้ใช้ที่ถึงแก่ความตายจะแจ้งเป็นหนังสือให้สรรพสามิตพ้ืนที่
ที่ให้ลงทะเบียนไว้ทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ใช้ถึงแก่ความตาย 

แบตเตอรี่ที่คงเหลือในกรณีเลิกกิจการ โอนกิจการ หรือกรณีผู้ใช้ถึงแก่ความตาย หากเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตตรวจสอบยอดคงเหลือแล้ว ผู้ใช้หรือทายาทของผู้ใช้ที่ถึงแก่ความตายสามารถจ าหน่ายหรือส่งมอบ
แบตเตอรี่ดังกล่าวให้ผู้ใช้แบตเตอรี่รายอ่ืนที่ได้ลงทะเบียนกับกรมสรรพสามิต หรือส่งกลับคืนให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม ผู้น าเข้าแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นผู้จ าหน่ายหรือส่งมอบแบตเตอรี่ดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้ได้ 

8. ผู้ ใช้ตกลงจะปฏิบัติตาม หากเจ้าพนักงานออกหนังสือเชิญให้ไปพบเพ่ือสอบถาม                   
ให้ถ้อยค า ตอบข้อซักถาม หรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หลักฐานอ่ืน ที่จ าเป็นไปประกอบการพิจารณา พร้อมทั้ง
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

9. หากผู้ใช้มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ในขอ้ 1 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 หรือ ขอ้ 8 ผู้ใช้
ยินยอมช าระเบี้ยปรับต่อกรมสรรพสามิต เป็นเงินจ านวนสองพันบาทถ้วน 

หากผู้ ใช้มิ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับในข้อ 2 หรือข้อ 3 ผู้ ใช้ยินยอมช าระเบี้ยปรับต่อ                      
กรมสรรพสามิตเป็นเงินจ านวนสองเท่าของค่าภาษีสรรพสามิต ตามจ านวนแบตเตอรี่ที่กระท าผิดเงื่อนไขของ
ข้อตกลงในข้อนั้น ๆ ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 

10. นอกจากการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงนี้แล้ว ผู้ใช้ตกลงปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งที่กรมสรรพสามิตใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะออกใช้ภายหน้า และ
ยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานสรรพสามิตโดยเคร่งครัด 

 
 
 



- ๓ - 
 
                     ผู้ใช้ได้อ่านข้อความในข้อตกลงการขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ส าหรับ
แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ข้างต้นนี้
โดยตลอดแล้ว เพ่ือเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 
ลงชื่อ ................................................ ... ผู้ใช้         ลงชื่อ ................................ .................. กรมสรรพสามิต 
      (...................................................)                        (..................................................)  
 
  
ลงชื่อ .................................................... พยาน      ลงชื่อ ..................................................... พยาน 
      (....................................................)                      (............................................) 
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