คำอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 05-03 แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
หมวดข้อมูลตามแบบ
ชื่อข้อมูล
สำหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ

วันที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ

สำหรับผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม

อธิบดีกรม
สรรพสามิต/
สรรพสามิตพื้นที่
ชื่อผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
ชื่อโรงอุตสาหกรรม
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
สถานที่ตั้งเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ขอส่งข้อมูลรายการ
วัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการ
ผลิตสินค้า ตามแบบ

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของหน่วยงาน
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1
สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทำการรับ
แบบฟอร์ม และมีชื่อพร้อมทั้ง ตำแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน
ชื่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรง
อุตสาหกรรมตั้งอยู่

ตัวอย่างข้อมูล
2234

12 ธ.ค. 2562
นายธงชัย ใจดี

สรรพสามิตพื้นที่
สมุทรปราการ

ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม

นาย สมชาย สุขดี

ชื่อโรงอุตสาหกรรม
เลขที่ทะเบียนสรรพสามิต

บริษัท เครื่องดื่มไทย จำกัด
11223344556677889

บ้านเลขที่ของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม
ชื่อถนนของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม
ชื่อจังหวัดของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของโรง
อุตสาหกรรม
ประสงค์ส่งข้อมูลรายการวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามแบบ
ภส.05-02 และระบุเลขทะเบียนรับ

111

สุขาภิบาล2
ห้วยใหญ่
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-239400
ขข4566/78

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ภส.05-02 ทะเบียน
รับเลขที่... ดังต่อไปนี้
ขอส่งข้อมูลรายการ
วัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการ
ผลิตสินค้า ตามแบบ
ภส.05-02/1
ทะเบียนรับเลขที่...
ดังต่อไปนี้
ลำดับที่
รายการวัตถุดิบ
ส่วนประกอบในการ
ผลิตสินค้า
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี
สรรพสามิต: เลขที่
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี
สรรพสามิต: วันเดือน
ปี
ปริมาณที่ใช้ผลิต
อัตราภาษี: ตาม
มูลค่า (บาท)
อัตราภาษี: ตาม
มูลค่า (สต.)
อัตราภาษี: ตาม
ปริมาณ (บาท)
อัตราภาษี: ตาม
ปริมาณ (สต.)
จำนวนเงินภาษี
สรรพสามิตที่ขอ
ลดหย่อน (บาท)

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

ประสงค์ส่งข้อมูลรายการวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามแบบ
ภส.05-02/1 และระบุเลขทะเบียนรับ

ลำดับรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบใน 1
การผลิตสินค้า
รายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการ ผงโกโก้ 3in1
ผลิตสินค้า
เลขที่ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีสรรพสามิต
671
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
วันเดือนปีในใบเสร็จรับเงินค่าภาษี
11 ธ.ค. 2562
สรรพสามิตของวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
ในการผลิตสินค้า
ปริมาณวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการ
ผลิตสินค้าที่ใช้ผลิต
อัตราภาษีตามมูลค่า (หน่วยบาท) ของ
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
อัตราภาษีตามมูลค่า (หน่วยสตางค์) ของ
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
อัตราภาษีตามปริมาณ (หน่วยบาท) ของ
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
อัตราภาษีตามปริมาณ (หน่วยสตางค์)
ของวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต
สินค้า
จำนวนเงินภาษีสรรพสามิตที่ขอลดหย่อน
(หน่วยบาท) ของวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้า

1,000 ซอง
0
00
5,000
00

5,000

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
จำนวนเงินภาษี
สรรพสามิตที่ขอ
ลดหย่อน (สตางค์)
รวมทั้งสิ้น
ลงชื่อ...(...)

สำหรับเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต (กรณีขอ
ลดหย่อนภาษี)

วันที่
ความเห็นเจ้า
พนักงาน
ลงชื่อ...(...)
วันที่
 อนุมัติ

ความหมาย
จำนวนเงินภาษีสรรพสามิตที่ขอลดหย่อน
(หน่วยสตางค์) ของวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
มูลค่าภาษีสรรพสามิตที่ขอลดหย่อน
ทั้งหมด (หน่วยบาทและสตางค์)
ลงชื่อผู้ขอลดหย่อนภาษี พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล
ในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นแบบ
ความเห็นของเจ้าพนักงานกรณีขอ
ลดหย่อนภาษี
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต พร้อมชื่อชื่อสกุล ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต
พิจารณา
ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่กรณีอนุมัติ

ตัวอย่างข้อมูล
00

5,000.00
สมชาย สุขดี
(นาย สมชาย สุขดี)
12 ธ.ค. 2562

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

อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ...(...)

สำหรับผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมกรณีขอ
คืนเงินภาษี

วันที่
 ขอคืนเงินภาษี
สรรพสามิต กรณี
ได้รับสิทธิลดหย่อน
เกินกว่าจำนวนภาษี
ที่จะต้องเสีย...บาท
เงินบำรุงกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ...บาท
เงินบำรุงองค์การ
กระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย

ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่กรณีไม่อนุมัติ
ลงชื่อสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล
ในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่สรรพสามิตพื้นที่พิจารณา
กรณีผู้ยื่นแบบประสงค์คืนเงินภาษี
สรรพสามิต กรณีได้รับสิทธิลดหย่อนเกิน
กว่าจำนวนภาษีที่จะต้องเสีย พร้อมระบุ
จำนวนเงิน (บาท)
กรณีผู้ยื่นแบบประสงค์คืนเงินบำรุงกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อม
ระบุจำนวนเงิน (บาท)
กรณีผู้ยื่นแบบประสงค์คืนเงินบำรุง
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พร้อมระบุ
จำนวนเงิน (บาท)

มานะ ปีดรี
(นาย มานะ ปีดรี)
12 ธ.ค. 2562
ขอคืนเงินภาษีสรรพสามิต
กรณีได้รับสิทธิลดหย่อนเกิน
กว่าจำนวนภาษีที่จะต้องเสีย
5,000.00 บาท

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
เงินบำรุงกองทุน
พัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ
เงินบำรุงกองทุน
ผู้สูงอายุ
เงินภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อ
ราชการส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น
ลงชื่อ...(...)

สำหรับเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต (กรณีขอ
คืนภาษี)

วันที่
ความเห็นเจ้า
พนักงาน
ลงชื่อ...(...)
วันที่
 อนุมัติ

ความหมาย
กรณีผู้ยื่นแบบประสงค์คืนเงินบำรุงกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมระบุจำนวน
เงิน (บาท)
กรณีผู้ยื่นแบบประสงค์คืนเงินบำรุงกองทุน
ผู้สูงอายุ พร้อมระบุจำนวนเงิน (บาท)
กรณีผู้ยื่นแบบประสงค์คืนเงินภาษีเพิ่มขึ้น
เพื่อราชการส่วนท้องถิ่น พร้อมระบุ
จำนวนเงิน (บาท)
มูลค่ารวมทั้งสิ้น (บาท)
ลงชื่อผู้ยื่นคำขอ พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นคำขอ
ความเห็นของเจ้าพนักงานกรณีขอคืนภาษี

ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต พร้อมชื่อชื่อสกุล ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต
พิจารณา
ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่กรณีอนุมัติ

ตัวอย่างข้อมูล

5,00.00 บาท
สมชาย สุขดี
(นาย สมชาย สุขดี)
12 ธ.ค. 2562

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

อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ...(...)
วันที่

ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่กรณีไม่อนุมัติ
ลงชื่อสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล
ในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่สรรพสามิตพื้นที่พิจารณา

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

