คำอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 05-10 แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรม
น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
หมวดข้อมูลตามแบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อข้อมูล
เลขที่รับ

ความหมาย
ตัวอย่างข้อมูล
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
2234
หน่วยงานตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่ง
เริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของ
ทุกปี
วันที่รับ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม
12 ธ.ค. 2562
เจ้าหน้าที่ผู้รับ
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทำการรับ
นายธงชัย ใจดี
แบบฟอร์ม และมีชื่อพร้อมทั้ง ตำแหน่ง
ในวงเล็บชัดเจน
เรียน สรรพสามิต ชื่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
พื้นที่
สรรพสามิตพื้นที่
สรรพสามิตพื้นที่
สมุทรปราการ
ชื่อ
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า นาย สมชาย สุขดี
ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอ
 บุคคลธรรมดา กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ยื่นคำขอ
บุคคลธรรมดา
 นิติบุคคล
กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นคำขอ
 กิจการร่วมทุน/ กรณีกิจการร่วมทุน/กิจการร่วมค้าเป็น
กิจการร่วมค้า
ผู้ยื่นคำขอ
 คณะบุคคล
กรณีคณะบุคคลเป็นผู้ยื่นคำขอ
 หน่วยงาน
กรณีหน่วยงานราชการ หรืออื่นๆ
ราชการ/อื่นๆ
นอกเหนือจากที่ระบุ เป็นผู้ยื่นคำขอ
ทะเบียนสรรพสามิต เลขที่ทะเบียนสรรพสามิตของผู้ยื่นคำ
เลขที่
ขอ
เลขรหัสประจำบ้าน เลขรหัสประจำบ้านของผู้ยื่นคำขอ
หมายเลขรหัสประจำบ้าน
11
หลักในทะเบียน
บ้านที่ออกให้โดย
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

หมวดข้อมูลตามแบบ

มีความประสงค์

ชื่อข้อมูล
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
Email
ขออนุญาต
 ส่งน้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่
ผลิตได้ออกจาก
โรงงาน
อุตสาหกรรมต้นทาง
ชื่อ
เลขรหัสประจำบ้าน

ความหมาย
บ้านเลขที่ของสำนักงานใหญ่ของที่อยู่ผู้
ยื่นคำขอ
ชื่ออาคารของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ห้องเลขที่ของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
หมู่ที่ของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ชื่อถนนของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นคำขอ
อีเมลที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นคำขอ
ชื่อโรงอุตสาหกรรมต้นทางที่นำน้ำมัน
และผลิตภัณฑ์น้ำมัน

สถานที่ตั้งเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย

บ้านเลขที่ของโรงอุตสาหกรรม
หมู่ที่ของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม
ชื่อถนนของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม

ถนน
ตำบล/แขวง

เลขรหัสประจำบ้านของโรงงาน
อุตสาหกรรม

ตัวอย่างข้อมูล
111
2
สุขาภิบาล2
ห้วยใหญ่
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-239400
บริษัท ไทยน้ำมัน จำกัด

หมายเลขรหัสประจำบ้าน
11
หลักในทะเบียน
บ้านที่ออกให้โดย
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
111
2
สุขาภิบาล2
ห้วยใหญ่

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

ความหมาย
ตัวอย่างข้อมูล
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่โรง
บางละมุง
อุตสาหกรรม
ชื่อจังหวัดของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม 20150

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของโรง
อุตสาหกรรม
Email
อีเมลที่ติดต่อได้ของโรงอุตสาหกรรม
รายการสินค้า:
ลำดับของสินค้าน้ำมัน และผลิตภัณฑ์
รายการที่
น้ำมันที่ เสียภาษีในอัตราศูนย์
รายการสินค้า:
ประเภทของสินค้าน้ำมัน และ
ประเภทที่
ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ เสียภาษีในอัตรา
ศูนย์
รายการสินค้า: ชื่อ ชื่อของสินค้าน้ำมัน และผลิตภัณฑ์
สินค้าและชนิด
น้ำมันที่ เสียภาษีในอัตราศูนย์
รายการสินค้า: แบบ แบบหรือรุ่นของสินค้าน้ำมัน และ
หรือรุ่น
ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ เสียภาษีในอัตรา
ศูนย์
รายการสินค้า:
ขนาดของสินค้าน้ำมัน และผลิตภัณฑ์
ขนาด
น้ำมันที่ เสียภาษีในอัตราศูนย์
รายการสินค้า:
จำนวนของสินค้าน้ำมัน และผลิตภัณฑ์
จำนวน (หน่วย)
น้ำมันที่ เสียภาษีในอัตราศูนย์
รายการสินค้า:
ราคาขายปลีกแนะนำของสินค้าน้ำมัน
ราคาขายปลีก
และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ เสียภาษีในอัตรา
แนะนำ
ศูนย์
อัตราภาษี: ตาม
อัตราภาษีตามมูลค่าของสินค้าน้ำมัน
มูลค่าร้อยละ
และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ เสียภาษีในอัตรา
ศูนย์
อัตราภาษี: ตาม
อัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละของ
ปริมาณหน่วยละ
สินค้าน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่
เสียภาษีในอัตราศูนย์
จำนวนภาษี (บาท) จำนวนเงินในหน่วย บาท ของสินค้า
น้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ เสียภาษี
ในอัตราศูนย์

038-239-400
1
01.05 (1)

น้ำมันดีเซล
-

1,000
ลิตร
29.25

0

6.440

18,837

หมวดข้อมูลตามแบบ

เอกสารประกอบการ
ดำเนินการ

ชื่อข้อมูล
จำนวนภาษี (สต.)

ความหมาย
จำนวนเงินในหน่วย สตางค์ ของสินค้า
น้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ เสียภาษี
ในอัตราศูนย์
รวมทั้งสิ้น
ผลรวมของมูลค่าราคา ของสินค้าน้ำมัน
และ ผลิตภัณฑ์น้ำมันต่อ หน่วยที่ขอ
ยกเว้นภาษี
ได้ตกลงขายน้ำมัน ชื่อโรงอุตสาหกรรมที่ ซื้อน้ำมันและ
และผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อ นำไปใช้เป็น
น้ำมัน ตามรายการ วัตถุดิบใน โรงอุตสาหกรรมน้ำมัน และ
ข้างต้น ให้แก่....
ผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ข้าพเจ้าได้แนบ
จำนวนหลักฐานการ ขาย/จ่ายน้ำมัน
หลักฐาน รวม.....
และ ผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อ นำไปใช้เป็น
ฉบับ....
วัตถุดิบในโรงอุตสาหกรรมน้ำมัน และ
ผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ชื่อ
ชื่อโรงอุตสาหกรรมที่ ซื้อน้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อ นำไปใช้เป็น
วัตถุดิบใน โรงอุตสาหกรรมน้ำมัน และ
ผลิตภัณฑ์น้ำมัน
จังหวัด
ที่ตั้งจังหวัดของโรง อุตสาหกรรมที่ซื้อ
น้ำมันและผลิตภัณฑ์ น้ำมันเพื่อนำไปใช้
เป็น วัตถุดิบในโรง อุตสาหกรรมน้ำมัน
และผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ขนส่งโดยทาง
พาหนะขนส่งน้ำมัน และผลิตภัณฑ์
น้ำมัน เพื่อนำไปใช้เป็น วัตถุดิบในโรง
อุตสาหกรรมน้ำมัน และผลิตภัณฑ์
น้ำมัน
ตามเส้นทาง
เส้นทางเดินทางของ พาหนะที่ขนส่ง
น้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ภายในวันที่
วันที่ที่คาดว่าน้ำมัน และผลิตภัณฑ์
น้ำมัน เพื่อนำไปใช้เป็น วัตถุดิบในโรง
อุตสาหกรรมน้ำมัน และผลิตภัณฑ์
น้ำมัน จะส่งถึงโรง อุตสาหกรรม
ปลายทาง
เดือน

ตัวอย่างข้อมูล
25

18,837.25

บริษัท ไทย น้ำมัน จำกัด
ทะเบียน สรรพสามิต เลขที่
2554035861
2

บริษัท ไทย น้ำมัน จำกัด

ชลบุรี

ท่อขนส่งน้ำมัน

24

มกราคม

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
พ.ศ.
ลงชื่อ... (...)

วันที่
การพิจารณาของเจ้าหน้าที่  เห็นควรอนุมัติ

ความหมาย
ลงชื่อผู้ประกอบ อุตสาหกรรมพร้อม
ลายเซ็นในวงเล็บ ชัดเจน
วัน เดือน ปี ที่ยื่น เอกสาร
เจ้าพนักงานเห็นควรอนุมัติ

ตัวอย่างข้อมูล
2562
สมชาย สุขดี
(นาย สมชาย สุขดี)
12 ธ.ค. 2562
เห็นควรอนุมัติ

 ไม่เห็นควร
อนุมัติ เนื่องจาก ...
ลงชื่อ... (...)

ตำแหน่ง
วันที่
 อนุมัติ

เจ้าพนักงานไม่เห็นควรอนุมัติ
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตที่
พิจารณา พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล และ
ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต
วัน/เดือน/ปี ที่สรรพสามิตพื้นที่
พิจารณา
สรรพสามิตพื้นที่อนุมัติ

ธงชัย ใจดี
(นายธงชัย ใจดี)
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
12 ธ.ค. 2562

อนุมัติ
คำสั่ง

 ไม่อนุมัติ
เนื่องจาก
ลงชื่อ... (...)
ตำแหน่ง
วันที่

สรรพสามิตพื้นที่ไม่อนุมัติ พร้อมระบุ
เหตุผล
ลงชื่อสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมชื่อ-ชื่อ
สกุล และตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
ตำแหน่งของเจ้าพนักงานสรรพสามิต
วัน/เดือน/ปี ที่สรรพสามิตพื้นที่
พิจารณา

มานะ ปีดรี
(นาย มานะ ปีดรี)
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
12 ธ.ค. 2562

