คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส. 05-03 แบบคำขอหักลดหยอนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคา
หมวดขอมูลตามแบบ
ชื่อขอมูล
สำหรับเจาหนาที่
เลขทีร่ ับ

วันที่รับ
เจาหนาที่ผรู ับ

1. ชื่อผูป ระกอบ
อุตสาหกรรม

อธิบดีกรมสรรพสามิต/
สรรพสามิตพื้นที่
ชื่อผูประกอบ
อุตสาหกรรม
ชื่อโรงอุตสาหกรรม
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่
สถานที่ตั้งเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของหนวยงาน
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1
สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกป
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม
ลายมือชื่อเจาหนาที่ ที่ไดทำการรับ
แบบฟอรม และมีชื่อพรอมทัง้ ตำแหนงใน
วงเล็บชัดเจน
ชื่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นทีท่ ี่โรง
อุตสาหกรรมตั้งอยู
ชื่อผูประกอบอุตสาหกรรม

ชื่อโรงอุตสาหกรรม
เลขทีท่ ะเบียนสรรพสามิต
บานเลขที่ของทีอ่ ยูโรงอุตสาหกรรม
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยูโรงอุตสาหกรรม
ชื่อถนนของที่อยูโรงอุตสาหกรรม
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูโรง
อุตสาหกรรม
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูโรงอุตสาหกรรม
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยูโรงอุตสาหกรรม
รหัสไปรษณีย
รหัสไปรษณียของที่อยูโรงอุตสาหกรรม
โทรศัพท
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของโรง
อุตสาหกรรม
ขอสงขอมูลรายการ
ประสงคสงขอมูลรายการวัตถุดิบหรือ
วัตถุดิบหรือสวนประกอบ สวนประกอบในการผลิตสินคา ตามแบบ
ในการผลิตสินคา ตาม
ภส.05-02 และระบุเลขทะเบียนรับ
แบบ ภส.05-02 ทะเบียน
รับเลขที่... ดังตอไปนี้
ขอสงขอมูลรายการ
ประสงคสงขอมูลรายการวัตถุดิบหรือ
วัตถุดิบหรือสวนประกอบ สวนประกอบในการผลิตสินคา ตามแบบ
ในการผลิตสินคา ตาม
ภส.05-02/1 และระบุเลขทะเบียนรับ
แบบ ภส.05-02/1

ตัวอยางขอมูล
005234

12 พ.ย. 2562
นายรักชาติ รับเรือ่ ง
(นักวิชาการ สรรพสามิต)
ปทุมธานี
โรงงานยาสูบ
โรงงานยาสูบ
255701677698056740
22
เมืองใหม
คลองหลวง
คลองสอง
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120
02-564-4444
001234

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
ทะเบียนรับเลขที่...
ดังตอไปนี้
ลำดับที่
รายการวัตถุดิบ
สวนประกอบในการผลิต
สินคา
ใบเสร็จรับเงินคาภาษี
สรรพสามิต: เลขที่
ใบเสร็จรับเงินคาภาษี
สรรพสามิต: วันเดือนป

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

ลำดับรายการวัตถุดิบหรือสวนประกอบใน 1
การผลิตสินคา
รายการวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการ
ยาเสน
ผลิตสินคา

เลขที่ใบเสร็จรับเงินคาภาษีสรรพสามิต
วัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคา
วันเดือนปในใบเสร็จรับเงินคาภาษี
สรรพสามิตของวัตถุดิบหรือสวนประกอบ
ในการผลิตสินคา
ปริมาณที่ใชผลิต
ปริมาณวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการ
ผลิตสินคาที่ใชผลิต
อัตราภาษี: ตามมูลคา
อัตราภาษีตามมูลคา (หนวยบาท) ของ
(บาท)
วัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคา
อัตราภาษี: ตามมูลคา
อัตราภาษีตามมูลคา (หนวยสตางค) ของ
(สต.)
วัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคา
อัตราภาษี: ตามปริมาณ อัตราภาษีตามปริมาณ (หนวยบาท) ของ
(บาท)
วัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคา
อัตราภาษี: ตามปริมาณ อัตราภาษีตามปริมาณ (หนวยสตางค) ของ
(สต.)
วัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคา
จำนวนเงินภาษี
จำนวนเงินภาษีสรรพสามิตที่ขอลดหยอน
สรรพสามิตที่ขอลดหยอน (หนวยบาท) ของวัตถุดิบหรือสวนประกอบ
(บาท)
ในการผลิตสินคา
จำนวนเงินภาษี
จำนวนเงินภาษีสรรพสามิตที่ขอลดหยอน
สรรพสามิตที่ขอลดหยอน (หนวยสตางค) ของวัตถุดิบหรือ
(สตางค)
สวนประกอบในการผลิตสินคา
รวมทั้งสิ้น
มูลคาภาษีสรรพสามิตที่ขอลดหยอน
ทั้งหมด (หนวยบาทและสตางค)
ลงชื่อ...(...)
ลงชื่อผูขอลดหยอนภาษี พรอมชื่อ-ชื่อสกุล
ในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่ยื่นแบบ
ความเห็นเจาพนักงาน
ความเห็นของเจาพนักงานกรณีขอ
ลดหยอนภาษี

256211002
10 ต.ค. 2562
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00
50

00

50
นายผลิต ยาสูบ
(นายผลิต ยาสูบ)
12 พ.ย. 2562
เห็นควรใหลดหยอนภาษี
สรรพสามิต

หมวดขอมูลตามแบบ
ชื่อขอมูล
สำหรับเจาพนักงาน ลงชื่อ...(...)
สรรพสามิต (กรณีขอ
ลดหยอนภาษี)
วันที่
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ
ลงชื่อ...(...)

สำหรับผูประกอบ
อุตสาหกรรมกรณีขอ
คืนเงินภาษี

วันที่
 ขอคืนเงินภาษี
สรรพสามิต กรณีไดรบั
สิทธิลดหยอนเกินกวา
จำนวนภาษีที่จะตองเสีย
...บาท
เงินบำรุงกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ...บาท
เงินบำรุงองคการกระจาย
เสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศ
ไทย
เงินบำรุงกองทุน
พัฒนาการกีฬาแหงชาติ

ความหมาย
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิต พรอมชื่อชื่อสกุล ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงานสรรพสามิต
พิจารณา
ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่กรณีอนุมัติ
ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่กรณีไมอนุมัติ
ลงชื่อสรรพสามิตพื้นที่ พรอมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ป ที่สรรพสามิตพื้นที่พจิ ารณา
กรณีผูยื่นแบบประสงคคืนเงินภาษี
สรรพสามิต กรณีไดรบั สิทธิลดหยอนเกิน
กวาจำนวนภาษีที่จะตองเสีย พรอมระบุ
จำนวนเงิน (บาท)

ตัวอยางขอมูล
นายชวย พิจารณา
(นายชวย พิจารณา)
เจาหนาที่สรรพสามิต
12 พ.ย. 2562
 อนุมัติ
นายอนุมัติ จัดให
(นายอนุมัติ จัดให)
12 พ.ย. 2562
 ขอคืนเงินภาษี
สรรพสามิต กรณีไดรบั
สิทธิลดหยอนเกินกวา
จำนวนภาษีที่จะตองเสีย
50 บาท

กรณีผูยื่นแบบประสงคคืนเงินบำรุงกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พรอมระบุ
จำนวนเงิน (บาท)
กรณีผูยื่นแบบประสงคคืนเงินบำรุงองคการ
กระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทย พรอมระบุจำนวนเงิน (บาท)

กรณีผูยื่นแบบประสงคคืนเงินบำรุงกองทุน
พัฒนาการกีฬาแหงชาติ พรอมระบุจำนวน
เงิน (บาท)
เงินบำรุงกองทุนผูส ูงอายุ กรณีผูยื่นแบบประสงคคืนเงินบำรุงกองทุน
ผูสงู อายุ พรอมระบุจำนวนเงิน (บาท)
เงินภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อ
กรณีผูยื่นแบบประสงคคืนเงินภาษีเพิ่มขึ้น
ราชการสวนทองถิ่น
เพื่อราชการสวนทองถิ่น พรอมระบุจำนวน
เงิน (บาท)
รวมทั้งสิ้น
มูลคารวมทั้งสิ้น (บาท)
ลงชื่อ...(...)
ลงชื่อผูยื่นคำขอ พรอมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่ยื่นคำขอ
ความเห็นเจาพนักงาน
ความเห็นของเจาพนักงานกรณีขอคืนภาษี

นายผลิต ยาสูบ
(นายผลิต ยาสูบ)
12 พ.ย. 2562
เห็นควรใหคืนภาษี

หมวดขอมูลตามแบบ
ชื่อขอมูล
สำหรับเจาพนักงาน ลงชื่อ...(...)
สรรพสามิต (กรณีขอ
คืนภาษี)
วันที่
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ
ลงชื่อ...(...)

วันที่

ความหมาย
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิต พรอมชื่อชื่อสกุล ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน

ตัวอยางขอมูล
นายชวย พิจารณา
(นายชวย พิจารณา)
เจาหนาที่สรรพสามิต
12 พ.ย. 2562

วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงานสรรพสามิต
พิจารณา
ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่กรณีอนุมัติ
 อนุมัติ
ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่กรณีไมอนุมัติ
ลงชื่อสรรพสามิตพื้นที่ พรอมชื่อ-ชื่อสกุลใน นายอนุมัติ จัดให
วงเล็บชัดเจน
(นายอนุมัติ จัดให)
สรรพสามิตพื้นที่
ปทุมธานี
วัน/เดือน/ป ที่สรรพสามิตพื้นที่พจิ ารณา 12 พ.ย. 2562

