กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
คำขอยกเว้นภำษีสำหรับสินค้ำที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบในกำรผลิตสินค้ำ ตำมมำตรำ ๑๐๖

ภส.๐๕-๐๔

สาหรับเจ้าหน้าที่
2234
เลขที่รับ
วันที่รับ
12 ธ.ค. 2562
เจ้ำหน้ำทีผ่ รู้ ับ นายธงชัย ใจดี

เรียน สรรพสำมิตพื้นที่
๑. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นาเข้า
นายสมชาย สุขดี
บริษัท มอเตอร์ไทย จำกัด
ชื่อ
ชื่อโรงอุตสำหกรรม/สถำนประกอบกำร
1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
ทะเบียนสรรพสำมิตเลขที่ --
เลขรหัสประจำบ้ำน
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่เลขที่ 111
ชื่ออำคำร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
11
สุ
ข
าภิ
บ
าล2
หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง ห้วยใหญ่ อำเภอ/เขต บางละมุง
ชลบุรี
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ 20150
โทรศัพท์ 038-239400
Email
คลังเก็บสินค้าA1 บริษัท มอเตอร์ไทย จำกัด
สถำนที่เก็บสินค้ำ
๒. มีความประสงค์ขอ
 ส่งสินค้ำที่ผลิตได้จำกโรงอุตสำหกรรม
 นำเข้ำสินค้ำ
เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดบิ หรือส่วนประกอบในกำรผลิตสินค้ำประเภทหรือชนิดเดิมหรืออีกประเภทหรืออีกชนิดหนึ่ง หรือนำไปใช้
ในกำรผลิตสินค้ำเพื่อกำรส่งออก โดยกำรขอยกเว้นภำษี ดังนี้
ลำดับ ชื่อสินค้ำ ขนำด/
แรง
จำนวน รำคำขำยปลีก
อัตรำภำษี
มูลค่ำสินค้ำ
ที่ และชนิด แบบ/รุน่ แอลกอฮล์ สินค้ำ แนะนำ/หน่วย
ตำมมูลค่ำ ตำมปริมำณ
(ดีกรี) (หน่วย) (บำท)
(บำท)
ร้อยละ หน่วยละ/บำท
1

รถยนต์นั่ง
XYZ-2C
ความจุกระบอกสูบ
ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์
และมีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด
์150 กรัม/ กิโลเมตร

-

10 คัน

1,000,000

10,000,000

30

ภำษีเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อรำชกำรส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

0

-

จำนวนภำษี
บำท

ส.ต.

3,000,000

00

300,000

00

3,300,00

00

บริษัท ไทยเจริญ จำกัด
๓. ได้ตกลงจำหน่ำยสินค้ำดังกล่ำวให้แก่.............................................................................................................................................................
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9
ทะเบียนสรรพสำมิตเลขที่ --
22
เลขรหัสประจำบ้ำน
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่เลขที่
ชื่ออำคำร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
คูคต
ลำลูกกา
หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต ลำลูกกา
ปทุมธานี
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ 12130
โทรศัพท์ 02-5542361
Email
เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดบิ หรือส่วนประกอบในกำรผลิตสินค้ำในโรงอุตสำหกรรม
โดยผ่ำนตัวแทนหรือบุคคลอื่นชือ่ ..........................................................................................................................................................................

เลขประจำตัวประชำชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจำตัวผู้เสียภำษี/หนังสือเดินทำง (PASSPORT) 

เลขรหัสประจำบ้ำน..................ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่เลขที่....................ชื่ออำคำร..................................ห้องเลขที่............................ชั้นที่................
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
Email

๔. โดยจะขนออกจำก
 โรงอุตสำหกรรม
 อำรักขำของศุลกำกร
บริษัท ไทยเจริญ จำกัด
ซึ่งสินค้ำดังกล่ำวจะส่งไปยังโรงอุตสำหกรรม ชื่อผู้ประกอบอุตสำหกรรม (ผู้รับสินค้ำ)...............................................................................
รถบรรทุก
15
2562
ธ.ค.
ภำยในวันที่...........เดื
อน.............................พ.ศ................
โดยทำง.............................................................................................................
2
ทั้งนี้ ได้แนบเอกสำรหลักฐำน จำนวน......................ฉบั
บ มำเพื่อประกอบกำรดำเนินงำน ดังนี้
๔.๑ หนังสือแจ้งสูตรกำรผลิตหรือกรรมวิธีกำรผลิตของผู้ประกอบอุตสำหกรรมที่นำสินค้ำไปใช้เป็นวัตถุดบิ หรือส่วนประกอบ
ในกำรผลิตสินค้ำ
๔.๒ หลักฐำนกำรจำหน่ำยสินค้ำ
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบของทำงรำชกำรทุกประกำร และหำกสินค้ำที่ขอใช้สิทธิยกเว้นภำษีนี้สญ
ู หำย
หรือขำดจำนวนไป หรือหำกสิทธิที่ได้รบั ยกเว้นภำษีหมดลงไม่ว่ำกรณีใด ๆ ข้ำพเจ้ำยินยอมชำระภำษีในอัตรำภำษีที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่
ควำมรับผิดในอันจะต้องเสียภำษีเกิดขึ้นให้แก่กรมสรรพสำมิต
สมชาย สุขดี
ลงชือ่ ....................................................ผู
้ประกอบอุตสำหกรรม/ผู้นำเข้ำ (ประทับตรำ
นายสมชาย
สุ
ข
ดี
(.................................................) นิติบุคคล ถ้ำมี)
12 ธ.ค. 2562
วันที่....................................................
๕. การพิจารณาของเจ้าหน้าที่
๖. คาสั่ง
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่................................................................
อนุมัติ ตั้งแต่วันที่
..............................................................................................
ไม่อนุมัติ
ธงชั
ย
ใจดี
มานะ ปีดรี
ลงชื่อ...................................................
ลงชื่อ...................................................
นายธงชัย ใจดี
นายมานะ ปีดรี
(.................................................)
(.................................................)
เจ้าหน้าที่สรรพสามิต
เจ้าหน้าที่สรรพสามิต
ตำแหน่ง......................................................
ตำแหน่ง......................................................
12 ธ.ค. 2562
12 ธ.ค. 2562
วันที่......................................................
วันที่......................................................

รายละเอียดสินค้าที่ทาการขน
จำนวน
ลำดับที่
(หน่วย)
1

10 คัน

แบบ ภส. o๕-o๔
2234
เลขที่..................
1 ครั้ง
ขนครัง้ ................

เลขทะเบียน
รถยนต์

ชื่อพนักงำน
ขับรถยนต์

อน 6789

วิชัย ศรีเมือง

เส้นทำง

ชื่อผู้ประกอบอุตสำหกรรม

ชลบุรี-วงแหวนลำลูกกา

นายสมชาย สุขดี

๗. การตรวจสอบของเจ้าพนักงานสรรพสามิต (ต้นทาง)
เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตได้ตรวจสอบสินค้ำที่ขนออกจำก  โรงอุตสำหกรรม  อำรักขำของศุลกำกร
ธันวาคม
ชลบุรี
2562
12
จังหวัด....................................เมื
่อวันที่................เดื
อน....................................พ.ศ.................แล้
วปรำกฏผล ดังนี้
กรณีตรวจสอบสินค้า
เจ้ำพนักงำนได้ทำกำรตรวจสอบสินค้ำแล้ว
ถูกต้อง ตำมที่ขอยกเว้นในข้อ ๒ ..........................................
........................................................................................................
........................................................................................................
ไม่ถูกต้อง เนื่องจำก..........................................................
(เอกสำรแนบ)................................................................................
ปรีชา สามารถ
ลงชื่อ...................................................
นายปรีชา สามารถ
(.................................................)
เจ้าหน้าที่สรรพสามิต
ตำแหน่ง.....................................................
12 ธ.ค. 2562
วันที่......................................................

กรณีตรวจสอบทางเอกสาร
เจ้ำพนักงำนได้ทำกำรตรวจสอบเอกสำรที่เกี่ยวข้องแล้ว
ถูกต้อง ............................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
ไม่ถูกต้อง เนื่องจำก..........................................................
(เอกสำรแนบ)................................................................................
ลงชื่อ...................................................
(.................................................)
ตำแหน่ง........................................................
วันที่........................................................

การรับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีเข้าโรงอุตสาหกรรม
ลำดับที่

วันที่รบั สินค้ำ

เวลำ

1

12 ธ.ค. 2562

10.00 น

รวมทั้งสิ้น

จำนวนที่รบั เข้ำ

จำนวนที่แตกต่ำง
จำกต้นทำง

หมำยเหตุ

10

10

๘. การตรวจสินค้าของเจ้าพนักงานสรรพสามิต (ปลายทาง)
เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตได้ตรวจสอบสินค้ำที่จะรับเข้ำโรงอุตสำหกรรม
ธันวาคม
ชลบุรี
2562
12
จังหวัด..........................................
เมื่อวันที่................เดื
อน................................พ.ศ...............แล้
วปรำกฏผล ดังนี้
กรณีตรวจสอบสินค้า
เจ้ำพนักงำนได้ทำกำรตรวจสอบสินค้ำแล้ว
ถูกต้อง ตำมที่ขอยกเว้นในข้อ ๒
ไม่ถูกต้อง เนื่องจำก..........................................................
(เอกสำรแนบ)................................................................................
แก้วตา ดวงใจ
ลงชื่อ..........................................
ลงชื่อ..........................................
นางแก้วตา ดวงใจ
(.........................................)
(...........................................)
เจ้าหน้าที่สรรพสามิต
ตำแหน่ง......................................
ผู้ประกอบอุตสำหกรรม
12 ธ.ค. 2562
วันที่.............................................

กรณีตรวจสอบทางเอกสาร
เจ้ำพนักงำนได้ทำกำรตรวจสอบเอกสำรที่เกี่ยวข้องแล้ว
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง เนื่องจำก..........................................................
(เอกสำรแนบ)................................................................................
ลงชื่อ...................................................
(.................................................)
ตำแหน่ง......................................................
วันที่......................................................

ข้อปฏิบัติ
๑) ผู้ประกอบอุตสำหกรรมหรือผู้นำเข้ำ ต้องจัดทำคำขอตำมแบบ ภส. ๐๕-๐๔ จำนวนสองฉบับ ยืน่ ต่อสรรพสำมิตพืน้ ที่ ณ สำนักงำน
สรรพสำมิตพืน้ ที่แห่งท้องที่ทโี่ รงอุตสำหกรรมตั้งอยู่หรือท้องที่ที่สำนักงำนศุลกำกรหรือด่ำนศุลกำกรที่นำเข้ำตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี
หรือผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสำมิต http://www.excise.go.th และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้เก็บแบบ
ดังกล่ำวไว้ ณ สำนักงำนสรรพสำมิตพื้นทีท่ ี่อนุมัติหนึ่งฉบับ
๒) ก่อนกำรขนสินค้ำออกจำกโรงอุตสำหกรรม หรืออำรักขำของศุลกำกร ให้ผู้ประกอบอุตสำหกรรมหรือผู้นำเข้ำที่ได้รับอนุมัติยกเว้น
ภำษี แจ้งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตแห่งท้องที่ที่อนุมัติให้ยกเว้นภำษี เพื่อทำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรหรือตรวจสอบ
สินค้ำ แล้วแต่กรณี และลงลำยมือชื่อรับรองในข้อ ๗ ของแบบ ภส. ๐๕-๐4 อีกหนึ่งฉบับ เพื่อใช้กำกับไปกับกำรขนสินค้ำ
๓) ให้ผู้ประกอบอุตสำหกรรมที่จะนำสินค้ำที่ได้รับยกเว้นไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสินค้ำในโรงอุตสำหกรรมของตน
แจ้งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตแห่งท้องที่ที่โรงอุตสำหกรรมตั้งอยู่ เพื่อทำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรหรือตรวจสอบสินค้ำ
แล้วแต่กรณี และลงลำยมือชื่อรับรองในข้อ ๘ ของแบบ ภส. ๐๕-๐๔ ฉบับที่ใช้กำกับไปกับกำรขนสินค้ำ
๔) ผู้ประกอบอุตสำหกรรมที่นำสินค้ำที่ได้รับยกเว้นภำษีไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสินค้ำ จะต้องนำสินค้ำออกจำก
โรงอุตสำหกรรมหรือคลังสินค้ำทัณฑ์บนภำยในระยะเวลำหนึ่งปี นับแต่วันที่ควำมรับผิดในอันจะต้องเสียภำษีของสินค้ำทีน่ ำไปใช้เป็น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสินค้ำเกิดขึ้น

