คำอธิ บำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 05-04 คำขอยกเว้นภำษี สำหรับสิ นค้ำที่นำไปใช้เป็ นวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบในกำรผลิ ตสิ นค้ำ
หมวดข้อมูล
ตามแบบ
สาหรับ
เจ้าหน้าที่

ชื่อข้อมูล
เลขทีร่ บั

วันทีร่ บั
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั

สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม/
ผูน้ าเข้า

เรียนสรรพสามิต
พืน้ ที่
ชื่อ
ชื่อโรงอุตสาหกรรม/
สถานประกอบการ
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
เลขรหัสประจาบ้าน

ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
เลขที่

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลาดับการรับ
หนังสือ ซึง่ เริม่ ลาดับที่ 1
สาหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ทีไ่ ด้รบั แบบฟอร์ม
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ทีไ่ ด้ทา
การรับแบบฟอร์ม และมีช่อื
พร้อมทัง้ ตาแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน
ชลบุรี 2

4234

ชื่อผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมหรือ
ผูน้ าเข้า
ชื่อโรงอุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ
เลขทีท่ ะเบียนสรรพสามิตของ
โรงอุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ
เลขรหัสประจาบ้านของทีอ่ ยู่
โรงอุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ
บ้านเลขทีข่ องสานักงานใหญ่
ของทีอ่ ยู่โรงอุตสาหกรรมหรือ
สถานประกอบการ

บริษทั ไทยเจริญ
มารีน จากัด
บริษทั ไทยเจริญ
มารีน จากัด
0115554005422

2 พ.ค. 2562
นางสวัสดี มีเฮง
(นักวิชาการ
สรรพสามิต)

-

999

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ชื่ออาคาร

ห้องเลขที่

ชัน้ ที่

หมู่ท่ี
ตรอก/ซอย

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ความหมาย
ชื่ออาคารของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ
ห้องเลขทีข่ องทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ
ชัน้ ทีข่ องอาคารของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ
หมู่ทข่ี องทีอ่ ยู่โรงอุตสาหกรรม
หรือสถานประกอบการ
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ

ตัวอย่างข้อมูล
-

-

-

9
-

สุขาภิบาล 2

-

บางละมุง

ชลบุรี

20150

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
โทรศัพท์

Email

(2)
วัตถุประสงค์
ในการยื่นคา
ขอ

สถานทีเ่ ก็บสินค้า
 ส่งสินค้าทีผ
่ ลิตได้
จากโรงอุตสาหกรรม
 นาเข้าสินค้า
ลาดับที่

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของ 038-955000
โรงอุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ
อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้โรง
อุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ
ระบุช่อื และประเภทสินค้าทีเ่ ก็บ เรือยอชต์
ประสงค์สง่ สินค้าทีผ่ ลิตได้จาก
โรงอุตสาหกรรม

ประสงค์นาเข้าสินค้า

ลาดับรายการของสินค้าทีจ่ ะขอ
ยกเว้นภาษี
ชื่อสินค้าและชนิด
ชื่อและชนิดของสินค้าทีจ่ ะขอ
ยกเว้นภาษี
ขนาด/แบบ/รุ่น
ขนาด แบบ หรือรุ่นของสินค้าที่
จะขอยกเว้นภาษี
แรงแอลกอฮอล์
ดีกรีของสินค้าแอลกอฮอล์ทจ่ี ะ
(ดีกรี)
ขอยกเว้นภาษี
จานวนสินค้า (หน่วย) จานวนของสินค้าทีจ่ ะขอ
ยกเว้นภาษี
ราคาขายปลีก
ราคาขายปลีกแนะนา (หน่วย
แนะนา/หน่วย (บาท) บาท) ของสินค้าทีจ่ ะขอยกเว้น
ภาษี
มูลค่าสินค้า (บาท)
มูลค่าสินค้าของสินค้าทีจ่ ะขอ
ยกเว้นภาษี
อัตราภาษี: ตาม
อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ
มูลค่า ร้อยละ
ของสินค้าทีจ่ ะขอยกเว้นภาษี

1
18.01 เรือยอชต์
1 ลา
1,500,000.00

1,500,000.00
0

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
อัตราภาษี: ตาม
ปริมาณ หน่วยละ/
บาท
จานวนภาษี: บาท
จานวนภาษี: ส.ต.
ภาษีเก็บเพิม่ ขึน้ เพือ่
ราชการส่วนท้องถิน่

รวมทัง้ สิน้

ได้ตกลงจาหน่าย
สินค้าดังกล่าวให้แก่
... ทะเบียน
สรรพสามิตเลขที่
เลขรหัสประจาบ้าน
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชัน้ ที่
หมู่ท่ี

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

อัตราภาษีตามปริมาณหน่วย
ละ/บาท ของสินค้าทีจ่ ะขอ
ยกเว้นภาษี
มูลค่าภาษีของสินค้าทีจ่ ะขอ
ยกเว้นภาษี (หน่วยบาท)
มูลค่าภาษีของสินค้าทีจ่ ะขอ
ยกเว้นภาษี (หน่วยสตางค์)
มูลค่าภาษีทเ่ี ก็บเพิม่ ขึน้ เพือ่
ราชการส่วนท้องถิน่ ร้อยละ 10
ของสินค้าทีจ่ ะขอยกเว้นภาษี
(หน่วยบาทและสตางค์)
มูลค่าภาษีรวมทัง้ สิน้ ของสินค้า
ทีจ่ ะขอยกเว้นภาษี (หน่วยบาท
และสตางค์)
ระบุช่อื และเลขทะเบียน
สรรพสามิตของผูท้ จ่ี าหน่าย
สินค้าดังกล่าวให้

-

เลขรหัสประจาบ้านของทีอ่ ยู่ผู้
ทีจ่ าหน่ายสินค้าดังกล่าวให้
เลขทีต่ งั ้ ของสานักงานใหญ่ของ
ทีอ่ ยู่ผทู้ จ่ี าหน่ายสินค้าดังกล่าว
ให้
ชื่ออาคารของทีอ่ ยู่ผทู้ จ่ี าหน่าย
สินค้าดังกล่าวให้
ห้องเลขทีข่ องทีอ่ ยู่ผทู้ จ่ี าหน่าย
สินค้าดังกล่าวให้
ชัน้ ทีข่ องอาคารของทีอ่ ยู่ผทู้ ่ี
จาหน่ายสินค้าดังกล่าวให้
หมู่ทข่ี องทีอ่ ยู่ผทู้ จ่ี าหน่าย
สินค้าดังกล่าวให้

-

0
.00
0.00

0.00

-

-

-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
Email
โดยผ่านตัวแทนหรือ
บุคคลอื่นชื่อ
เลขประจาตัว
ประชาชน/เลข
ทะเบียนนิตบิ ุคคล/
เลขประจาตัวผูเ้ สีย
ภาษี/หนังสือเดินทาง
(PASSPORT)
โดยจะขนออกจาก
 โรงอุตสาหกรรม
โดยจะขนออกจาก
 อารักขาของ
ศุลกากร

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่ผทู้ ่ี
จาหน่ายสินค้าดังกล่าวให้
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่ผทู้ จ่ี าหน่าย
สินค้าดังกล่าวให้
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่ผทู้ ่ี
จาหน่ายสินค้าดังกล่าวให้
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่ผทู้ ่ี
จาหน่ายสินค้าดังกล่าวให้
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่ผทู้ จ่ี าหน่าย
สินค้าดังกล่าวให้
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่ผทู้ ่ี
จาหน่ายสินค้าดังกล่าวให้
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของผู้
ทีจ่ าหน่ายสินค้าดังกล่าวให้
อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ของผูท้ ่ี
จาหน่ายสินค้าดังกล่าวให้
ระบุช่อื ตัวแทนหรือบุคคลอื่น

-

ระบุเลขประจาตัวประชาชน
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล เลข
ประจาตัวผูเ้ สียภาษี หรือ
หนังสือเดินทาง

-

ประสงค์จะขนสินค้าออกจาก
โรงอุตสาหกรรม
ประสงค์จะขนสินค้าออกจาก
อารักขาของศุลกากร



-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ชื่อผูป้ ระกอบ
อุตสาหกรรม (ผูร้ บั
สินค้า)
ภายในวันที.่ .. เดือน
... พ.ศ.... โดยทาง
ทัง้ นี้ได้แนบเอกสาร
หลักฐาน จานวน...
ฉบับ

ตัวอย่างข้อมูล

ชื่อผูร้ บั สินค้า

บริษทั ไทยเจริญ
มารีน จากัด

ระบุวนั /เดือน/ปี สุดท้ายทีจ่ ะทา
การขนสินค้า และเส้นทาง
จานวนเอกสาร (ฉบับ) ของ
หนังสือแจ้งสูตรการผลิต และ
หลักฐานการจาหน่ายสินค้า
แนบมาพร้อมแบบฟอร์ม
ลงชื่อผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม
หรือผูน้ าเข้า พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล
ในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ทีย่ ่นื แบบ
ความเห็นของเจ้าหน้าที่

31 ก.ค. 2562

ลงชื่อ...(...) ตาแหน่ง ลงชื่อเจ้าหน้าทีท่ พ่ี จิ ารณา
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล ตาแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทีเ่ จ้าหน้าที่
พิจารณา
 อนุ มต
ั ิ ตัง้ แต่วนั ที่ ระบุวนั ทีส่ รรพสามิตพืน้ ที่
...
อนุมตั ิ
 ไม่อนุ มต
ั ิ
กรณีสรรพสามิตพืน้ ทีไ่ ม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ...(...) ตาแหน่ง ลงชื่อสรรพสามิตพืน้ ที่ พร้อม
ชื่อ-ชื่อสกุล ตาแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทีส่ รรพสามิตพืน้ ที่
พิจารณา

ชัยยา สมทรง
(เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต)
2 พ.ค. 2562

ลงชื่อ...(...)

การพิจารณา
ของ
เจ้าหน้าที่

ความหมาย

วันที่
ความเห็นเจ้าหน้าที่

2

ปี ใหม่ ยังยื
่ น

2 พ.ค. 2562
เห็นควรอนุมตั ิ



2 พ.ค. 2562

ตรีรตั น์ พึงมี
(สรรพสามิต
จังหวัดชลบุร)ี
2 พ.ค. 2562

หมวดข้อมูล
ตามแบบ
รายละเอียด
สินค้าทีท่ า
การขน

ชื่อข้อมูล

ตัวอย่างข้อมูล

ลาดับที่

ลาดับรายการของสินค้าทีท่ า
การขน

1

จานวน (หน่วย)

จานวนหน่วยของสินค้าทีท่ า
การขน
ระบุเลขทีต่ ามแบบ ภส.05-04
และจานวนครัง้ ทีข่ น
เลขทะเบียนพาหนะทีท่ าการ
ขน
ชื่อพนักงานขับรถยนต์ทท่ี า
การขน
เส้นทางทีท่ าการขน

1

แบบ ภส.05-04 เลข
ที.่ .. ขนครัง้ ...
เลขทะเบียนรถยนต์
ชื่อพนักงานขับ
รถยนต์
เส้นทาง

การ
ตรวจสอบ
ของเจ้า
พนักงาน
สรรพสามิต
(ต้นทาง)

ความหมาย

ชื่อผูป้ ระกอบ
อุตสาหกรรม
เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตได้
ตรวจสอบสินค้าทีข่ น
ออกจาก  โรง
อุตสาหกรรม

ชื่อผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตได้
ตรวจสอบสินค้าทีข่ น
ออกจาก  อารักขา
ของศุลกากร
จังหวัด... เมื่อวันที.่ ..
เดือน... พ.ศ....

เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้
ตรวจสอบสินค้าทีข่ นออกจาก
อารักขาของศุลกากร

เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้
ตรวจสอบสินค้าทีข่ นออกจาก
โรงอุตสาหกรรม

จังหวัดทีท่ าการขนสินค้าออก
ระบุวนั /เดือน/ปี ตรวจสอบ

4234 ขนครัง้ 1
xt1255xx (เรือ)
Peter Funnel
ชลบุร-ี
อินโดนีเซีย
บริษทั ไทยเจริญ
มารีน จากัด


ชลบุรี เมื่อวันที่
20 มิ.ย. 2562

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ถูกต้อง ตามทีข่ อ
ยกเว้นในข้อ 2

ความหมาย

เจ้าพนักงานสรรพสามิตต้น
ทางตรวจสอบสินค้าแล้ว
ถูกต้องตามทีข่ อยกเว้นในข้อ
(2) พร้อมระบุรายละเอียด
 ไม่ถูกต้อง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตต้น
เนื่องจาก
ทางตรวจสอบสินค้าแล้ว ไม่
ถูกต้อง พร้อมระบุรายละเอียด
ลงชื่อ...(...) ตาแหน่ง ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
ต้นทาง กรณีตรวจสอบสินค้า
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล และตาแหน่ง
ในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทีเ่ จ้าพนักงาน
สรรพสามิตต้นทางตรวจสอบ
สินค้า
 ถูกต้อง
เจ้าพนักงานได้ทาการ
ตรวจสอบเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
แล้ว ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
เจ้าพนักงานได้ทาการ
เนื่องจาก
ตรวจสอบเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
แล้ว ไม่ถูกต้อง พร้อมระบุ
รายละเอียด
ลงชื่อ...(...) ตาแหน่ง ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
ต้นทาง กรณีตรวจสอบทาง
เอกสาร พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล และ
ตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทีเ่ จ้าพนักงาน
สรรพสามิตต้นทางตรวจสอบ
เอกสาร


ตัวอย่างข้อมูล
-

-

-

-



-

ชัยยา สมทรง
(เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต)
20 มิ.ย. 2562

หมวดข้อมูล
ตามแบบ
การรับสินค้า
ทีไ่ ด้รบั การ
ยกเว้นภาษี
เข้าโรง
อุตสาหกรรม

ชื่อข้อมูล
ลาดับที่

วันทีร่ บั สินค้า

การตรวจ
สินค้าของเจ้า
พนักงาน
สรรพสามิต
(ปลายทาง)

ความหมาย
ลาดับรายการรับสินค้าทีไ่ ด้รบั
การยกเว้นภาษีเข้าโรง
อุตสาหกรรม

วัน/เดือน/ปี ทีร่ บั สินค้าทีไ่ ด้รบั
การยกเว้นภาษีเข้าโรง
อุตสาหกรรม
เวลา
เวลาทีร่ บั สินค้าทีไ่ ด้รบั การ
ยกเว้นภาษีเข้าโรง
อุตสาหกรรม
จานวนทีร่ บั เข้า
จานวนสินค้าทีร่ บั เข้าโรง
อุตสาหกรรม
จานวนทีแ่ ตกต่างจาก จานวนสินค้าทีแ่ ตกต่างจากต้น
ต้นทาง
ทาง
หมายเหตุ
สาหรับบันทึกเหตุการณ์เพือ่
เตือนความจา
รวมทัง้ สิน้
จานวนรวมสินค้ารับเข้า และ
จานวนสินค้าทีแ่ ตกต่างจากต้น
ทาง
จังหวัด... เมื่อวันที.่ .. ระบุจงั หวัดทีต่ งั ้ ของโรง
เดือน... พ.ศ....
อุตสาหกรรมทีจ่ ะรับสินค้าเข้า
ระบุวนั /เดือน/ปี ทีต่ รวจสอบ

ถูกต้อง ตามทีข่ อ
ยกเว้นในข้อ 2


ไม่ถูกต้อง
เนื่องจาก


ตัวอย่างข้อมูล
1

30 มิ.ย. 2562

20.00 น.

100
0
รับเข้า 100
แตกต่าง 0
ชลบุรี เมื่อวันที่
30 มิ.ย. 2562


เจ้าพนักงานปลายทางได้ทา
การตรวจสอบสินค้าแล้ว
ถูกต้องตามทีข่ อยกเว้นในข้อ
(2)
เจ้าพนักงานปลายทางได้ทา
การตรวจสอบสินค้าแล้ว ไม่
ถูกต้อง พร้อมระบุรายละเอียด

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ลงชื่อ...(...) ตาแหน่ง ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
ปลายทาง กรณีตรวจสอบ
สินค้า พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล และ
ตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทีเ่ จ้าพนักงาน
สรรพสามิตปลายทาง
ตรวจสอบสินค้า
ลงชื่อ...(...)
ลงชื่อผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บ
ชัดเจน
 ถูกต้อง
เจ้าพนักงานปลายทางได้ทา
การตรวจสอบเอกสารที่
เกีย่ วข้องแล้ว ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
เจ้าพนักงานปลายทางได้ทา
เนื่องจาก
การตรวจสอบเอกสารที่
เกีย่ วข้องแล้ว ไม่ถูกต้อง
พร้อมระบุรายละเอียด
ลงชื่อ...(...) ตาแหน่ง ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
ปลายทาง กรณีตรวจสอบทาง
เอกสาร พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล และ
ตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทีเ่ จ้าพนักงาน
สรรพสามิตปลายทาง
ตรวจสอบเอกสาร

ตัวอย่างข้อมูล
พิชยั ยุทธ มีนา
(เจ้าหน้าที่
สรรพสามิต
ชานาญการ)
30 มิ.ย. 2562

ปี ใหม่ ยังยื
่ น

-

-

-

-

