กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

คำขอใช้สิทธิ์ฯ และเงื่อนไขสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก
ตำมนโยบำยรัฐบำล

สำหรับเจ้ำพนักงำน
ทะเบียนรับเลขที่ ………………………………………..…………….
วัน เดือน ปี ที่รับ ..............................................................
เจ้ำพนักงำนผู้รับ...............................................................

เรียน สรรพสามิตพื้นที่…………………………………………………. หัวหน้าสานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา................................................................
1. ชื่อผู้ซื้อรถยนต์ นำย/นำง/นำงสำว................................................................................................เลขประจำตัวประชำชน.........................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด.....................................อำยุ..................ปี ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ำน เลขที่....................อำคำร.............................ห้องเลขที่......................ชั้นที่...................
หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.......................................................ถนน................................................................ตำบล/แขวง ......................................................................
อำเภอ/เขต ............................................................จังหวัด.....................................................................รหัสไปรษณีย์ ..............................................................................
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้สะดวก เลขที่.........................อำคำร.............................ห้องเลขที่......................ชั้นที่..................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย...........................…
ถนน...................................ตำบล/แขวง ........................................... อำเภอ/เขต .......................................... จังหวัด..............................................................................
รหัสไปรษณีย์ .....................................โทรศัพท์ / มือถือ.................................................................................E-mail………………………………………………………….…………….
2. ผู้ขำยรถยนต์ บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด........................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่...........................ตรอก/ซอย ................................................. ถนน ..................................................ตำบล/แขวง .....................................................................
อำเภอ/เขต ...................................... จังหวัด .............................................รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์...........................................................................
3. วันจดทะเบียน.........................................................เลขทะเบียน............................................................จังหวัด...........................................................................................
4. ผู้ถือกรรมสิทธิ์..............................................................................................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล..................................................ที่อยู่เลขที่................................ตรอก/ซอย ......................................... ถนน ..........................................................
ตำบล/แขวง ................................................................. อำเภอ/เขต .......................................................................... จังหวัด ..................................................................
รหั
รหัสไปรษณีย์ ............................ โทรศัพท์ / มือถือ.................................................E-mail……………………………………………………………………………………………….….……….
5. สัญญำเช่ำซื้อ/สัญญำซื้อขำย/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่....................................ลงวันที่.............................................รับมอบรถยนต์วันที่..........................................................
6. ขอใช้สิทธิ์ฯ สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก จำนวนเงิน..............................................บำท โดยโอนเข้ำบัญชีธนำคำร.........................................................................................
สำขำ................................................................. เลขที่บัญชี..........................................................................................................................................................................
7. ประเภทรถยนต์
รถยนต์นั่ง
รถยนต์กระบะ
รถยนต์นั่งทีม่ ีกระบะ (Double Cab) ยี่ห้อ...................................แบบหรือรุ่น.........................................
หมำยเลขตัวรถ.................................................. หมำยเลขเครื่องยนต์...................................................... ขนำดควำมจุกระบอกสูบ...........................ซี.ซี. .............แรงม้ำ
8. ในกรณีผู้ซื้อยื่นคำขอฯ ผ่ำนทำงเว็บไซต์กรมสรรพสำมิต http://www.excise.go.th ผู้ซื้อจะต้องส่งเอกสำรหลักฐำนต้นฉบับให้แก่สำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่/สำนักงำน
สรรพสำมิตพื้นที่สำขำ ณ
ตำมทะเบียนบ้ำน หรือ
สถำนที่ที่จดทะเบียน ..................................
ทั้งนี้ ผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ได้แนบหนังสือยินยอมสละสิทธิ์กำรโอนรถยนต์ใหม่คันแรก มำพร้อมคำขอนี้แล้ว โดยผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ได้ทรำบและยินยอมปฏิบัติตำมเงื่อนไข
สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตำมนโยบำยรัฐบำล ที่กรมสรรพสำมิตกำหนดทุกประกำรแล้ว กรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังว่ำผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ มิใช่ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
เงินสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตำมนโยบำยรัฐบำล หรือผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ จงใจปิดบังกำรจำหน่ำยจ่ำยโอนหรือมิได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขสละสิทธิ์กำรโอนรถยนต์ใหม่คันแรก
ภำยใน 5 ปีให้ครบถ้วน ผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ จะต้องนำเงินที่ได้รับไปส่งคืนให้แก่สำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ที่ยื่นคำขอใช้สิทธิ์ฯ ภำยใน 15 วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งให้คืนเงิน
หำกผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ไม่นำเงินที่ได้รับไปส่งคืนให้แก่สำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ทยี่ นื่ คำขอใช้สิทธิ์ฯ ภำยในกำหนดเวลำ 15 วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งให้คืนเงิน ผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ
ยินยอมชำระดอกเบีย้ อัตรำร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันครบกำหนดคืนเงินจนกว่ำจะชำระเงินคืนให้ครบถ้วน นอกจำกนี้หำกบุคคลใดกระทำผิดต่อกฎหมำยอำญำแล้ว
ทำงรำชกำรจะดำเนินคดีอำญำต่อผูก้ ระทำผิดจนถึงที่สุด
เอกสารแนบ
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
 สำเนำทะเบียนบ้ำน
 สำเนำหนังสือสัญญำเช่ำซื้อ (ในกรณีเช่ำซื้อ)
 สำเนำคู่มือกำรจดทะเบียน
 หนังสือยินยอมสละสิทธิก์ ำรโอนรถยนต์ใหม่คันแรก
 สำเนำหลักฐำนกำรซือ้ ขำยรถยนต์
(กรณีซื้อเงินสดใช้สำเนำใบเสร็จรับเงินหรือสำเนำสัญญำซื้อขำย
และสำเนำเอกสำรกำรรับมอบรถยนต์
กรณีเช่ำซื้อใช้สำเนำใบเสร็จรับเงินและสำเนำเอกสำร
กำรรับมอบรถยนต์)
 สำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ
 ใบจอง เลขที.่ ...................ลงวันที.่ ..........................................
(ชื่อที่ระบุในใบจองรถยนต์จะต้องเป็นชื่อบุคคลเดียวกันกับ
ผูซ้ ื้อรถยนต์ทยี่ ื่นขอใช้สิทธิ์ฯ)

เงื่อนไขการขอใช้สิทธิ์ฯ สาหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล
1. เป็นรถยนต์ใหม่คันแรกที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยำยน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2555
2. เป็นรถยนต์รำคำขำยปลีกไม่เกิน 1,000,000 บำท/คัน
3. เป็นรถยนต์นั่งขนำดควำมจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบำศก์เซนติเมตร/รถยนต์กระบะ (Pick up)/
รถยนต์นั่งที่มกี ระบะ (Double Cab)
4. เป็นรถยนต์ใหม่ที่ผลิตขึน้ ในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจำกชิน้ ส่วนนำเข้ำใช้แล้วจำกต่ำงประเทศ
(รถยนต์จดประกอบ)
5. จ่ำยเงินตำมสิทธิ์โดยถือจำนวนตำมค่ำภำษีสรรพสำมิตตำมที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บำท/คัน
6. ผู้ซื้อต้องมีอำยุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
7. ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี เว้นแต่กรณีเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กระทรวงกำรคลังประกำศกำหนด
8. กำรจ่ำยเงินตำมสิทธิ์จะจ่ำยให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (เริ่มจ่ำยให้ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2555
เป็นต้นไป)
9. ยินดีปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรโอนกรรมสิทธิร์ ถยนต์
ก่อนครบกำหนดระยะเวลำ 5 ปี ตำมมำตรกำรรถยนต์คันแรก และมำตรกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์
น้ำท่วม
10. ยินดีปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรี เรือ่ ง ขยำยเวลำกำรส่งมอบรถยนต์และยื่นเอกสำรสำหรับโครงกำร
รถยนต์ใหม่คนั แรก เมือ่ วันที่ 30 กรกฎำคม 2555
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หำกข้ำพเจ้ำ ไม่นำเอกสำรมำยืน่ เพิ่มเติม ณ สำนักงำนสรรพสำมิตพื้นทีห่ รือสำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่สำขำ ให้ครบถ้วน ภำยในระยะเวลำ 90 วันนับจำกวัน
ถัดจำกวันรับมอบรถยนต์ ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำไม่ประสงค์จะขอรับเงินคืนตำมโครงกำรรถยนต์ใหม่คันแรก และจะไม่เรียกร้องสิทธิฯ และค่ำเสียหำยใด ๆ กับทำงรำชกำร
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรที่แสดงไว้ถูกต้องครบถ้วนตรงกับควำมเป็นจริงและยินยอมปฏิบัติตำมเงื่อนไขทุกประกำร หำกข้ำพเจ้ำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
ที่ระบุไว้ในคำขอนี้ ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำหมดสิทธิ์และต้องนำเงินที่ได้รับไปมำส่งคืน ณ สำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่
ลงชื่อ ................................................................ ผู้ยื่นคำขอ (ผู้ซื้อ)
(...........................................................)
วันที่.................................................................
สาหรับเจ้าหน้าที่
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่
......................................................................................................................
......................................................................................................................
.....................................................................................................................
ลงชื่อ ..................................................
(...................................................)
ตำแหน่ง.......................................................
วันที่ ........................................................

ผลกำรสอบสิทธิ์
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน เพรำะ...........................................................................................
ลงชื่อ ...............................................................
(..............................................................)
สรรพสำมิตพื้นที่..........................................................
วันที่..........................................................

การยกเลิกการขอใช้สิทธิ์ฯ (กรณียังไม่ได้รับเงินตามสิทธิ์)
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว..............................................................................มีควำมประสงค์ขอยกเลิกกำรขอใช้สิทธิ์ฯ สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก
ตำมนโยบำยรัฐบำล
ลงชื่อ ................................................................ ผู้ยื่นคำขอ (ผู้ซื้อ)
(...........................................................)
วันที่.................................................................

