
กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
ค ำขอเสียภำษีในอัตรำศูนยส์ ำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็น                          

         วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลติสิ่งของอื่น 
         เพื่อส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร 
          

                       
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เลขท่ีรับ  
วันท่ีรับ 
เจ้ำหน้ำท่ีผูร้ับ 

บต. ๐๑ 

 
 

 

เรียน   สรรพสำมิตพ้ืนที่.................................................................................... 
๑.  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า 
ชื่อ                                                   ชื่อโรงอุตสำหกรรม/สถำนประกอบกำร 
ทะเบียนสรรพสำมิตเลขที่  -- 
เลขรหัสประจ ำบ้ำน              ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขที่               ชื่ออำคำร                       ห้องเลขที่              ชั้นที่ 
หมู่ที ่           ตรอก/ซอย                       ถนน                            ต ำบล/แขวง                     อ ำเภอ/เขต 
จังหวัด                          รหัสไปรษณีย์                โทรศัพท ์         Email   
สถำนที่เก็บแบตเตอรี่ที่เสียภำษีอัตรำศูนย์ 
๒.  มีความประสงค์ 
       จ ำหน่ำยสินค้ำท่ีผลิตได้จำกโรงอุตสำหกรรม เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสิ่งของอ่ืน     
       น ำเข้ำ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  จ ำหน่ำยให้แก่ผู้ใช้  
                                                  น ำไปใช้เป็นวตัถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสิ่งของอ่ืน       
       เพ่ือน ำไปใช้เอง                                                
       โดยกำรขอเสียภำษีอัตรำศูนยต์ำมรำยกำร ดังนี้  

ราคาขายปลีก อตัราภาษี
แนะน า ตามมลูค่า

(ชิน้/กอ้น /ลูกฯ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) บาท สต.

จ านวนภาษี

ภาษเีกบ็เพิม่ขึน้เพือ่ราชการส่วนท้องถิน่
                รวมทัง้ส้ิน

ล าดับที่ ชือ่/ชนิดของแบตเตอร่ี
จ านวน / คร้ัง มลูค่าสินค้า

 
 
                ข้ำพเจ้ำขอยื่นหลักฐำนประกอบค ำขอเสียภำษีอัตรำศูนย์ตำมรำยกำรที่ระบุไว้ในด้ำนหลัง จ ำนวน........ฉบับ และตกลง
ยินยอมที่จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ทำงรำชกำรก ำหนดทุกประกำร 
 
                                             ลงชื่อ..................................................ผู้ประกอบอุตสำหกรรม/ผู้น ำเข้ำ(ประทับตรำนิติบุคคล ถ้ำมี) 
                                                   (.................................................) 
                                              วันที่...................................................... 
 
 
 
 
 
 



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

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

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

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

      อนุมัต ิ ตั้งแต่วันที่ 
      ไมอ่นุมัติ 
 
 
 

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

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

๕.   เอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำร  จ ำนวน.........................ฉบับ  ดังนี้ 
      ๕.๑  หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ ในกรณีที่ผู้ยื่นค ำขอไม่ได้มำยื่นด้วยตนเอง 
      ๕.๒  รำยชื่อ ที่อยู่ผู้ใช้ ที่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้กับกรมสรรพสำมิต 

๕.๓  หนังสือแสดงควำมยินยอมให้เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต เข้ำท ำกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร สถำนที่เก็บ ตลอดจนบัญชี 
เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆเก่ียวกับกำรรับ กำรจ่ำยแบตเตอรี่ที่เสียภำษีอัตรำศูนย์ได้ตลอดเวลำท ำกำร 

      ๕.๔  หลักฐำนอ่ืน ๆ ระบุ....................................................................................................................... ................................. 
 
๖.  เงื่อนไขว่ำด้วยกำรเสียภำษีอัตรำศูนย์ส ำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือส่งออกไป                
นอกรำชอำณำจักร 
            เมื่อได้รับสิทธิให้เสียภำษีอัตรำศูนย์ส ำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสิ่งของอ่ืนเพ่ือส่งออกไป
นอกรำชอำณำจักรแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมจะปฏิบัติตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
     ๖.๑  ข้ำพเจ้ำจะจ ำหน่ำยแบตเตอรี่ให้แก่ผู้ใช้ตำมรำยชื่อผู้ใช้ ชนิด และจ ำนวนที่ระบุไว้ในค ำขอ เสียภำษีอัตรำศูนย์ และ                      
กรมสรรพสำมิตได้พิจำรณำให้เสียภำษีอัตรำศูนย์แล้วเท่ำนั้น 

๖.๒  หำกข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบัติตำมข้อ ๖.๑ ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมช ำระภำษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมตำมจ ำนวนแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับ 
สิทธิให้เสียภำษีอัตรำศูนย์นั้น 

๖.๓  ข้ำพเจ้ำจะจัดท ำบัญชีประจ ำวันแสดงกำรรับ กำรจ่ำยแบตเตอรี่ที่กรมสรรพสำมิตก ำหนด  โดยจะจัดท ำให้แล้วเสร็จภำยใน    
สำมวันนับแต่วันที่มีเหตุต้องลงรำยกำรเกิดขึ้น และจะเก็บบัญชีประจ ำวันพร้อมเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีไว้ที่                           
โรงอุตสำหกรรม หรือสถำนประกอบกำรเพ่ือให้เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตสอบได้ตลอดเวลำท ำกำร ข้ำพเจ้ำจะจัดท ำและน ำส่ง
งบเดือนแสดงกำรรับ กำรจ่ำยแบตเตอรี่ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กรมสรรพสำมิตก ำหนด 

๖.๔   หำกแบตเตอรี่ที่ได้รับสิทธิให้เสียภำษีอัตรำศูนย์ สูญหำย หรือขำดจ ำนวนไป โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอม
รับผิดเสียภำษี เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตำมจ ำนวนแบตเตอรี่ที่สูญหำยหรือขำดจ ำนวนไปนั้น  

๖.๕   นอกจำกกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขนี้แล้ว ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศ                   
กรมสรรพสำมติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะออกใช้ภำยหน้ำทุกประกำร 

                         ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อควำมในเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นโดยตลอดแล้ว เพ่ือเป็นหลักฐำนจึงได้ลงลำยมือชื่อพร้อมทั้ง           
ประทับตรำ (ถ้ำมี) ไว้เป็นส ำคัญ  
 
 
                                                  ลงชื่อ..........................................ผู้ประกอบอุตสำหกรรม/ผู้น ำเข้ำ (ประทับตรำนิติบุคคล ถ้ำมี) 
                                                        (...........................................) 
                                                   วันที่............................................ 
 

 



 
บัญชีรายชื่อผู้ใช้....................................................... 

ประกอบการยื่นค าขอเสียภาษีอัตราศูนย์ บต. ๐๑ เลขที่.................  ลงวันที่................... 
 

ล าดับที่ ชื่อ/ที่อยู่ ชนิด จ านวน/เดือน หมายเหตุ 
๑ ชื่อผู้ใช้..........................................................    
 ทะเบียนรับเลขที่...........................................    
 ตั้งอยู่เลขที่....................................................    

๒     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
 รวม    

 
 

          ลงชื่อ...........................................ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า (ประทับตรานิติบุคคล ถ้ามี) 



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).......................................................... 
                                                                  (.......................................................)  
 

                                                       


	
	สม.-ประกาศ นำแบตเตอรี่ไปผลิตสิ่งของอื่น แนบ1
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