คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส. 05-18 คำขอยกเวนภาษี สำหรับสินคาที่นำเขาไปในคลังสินคาทัณฑบน
ประเภทรานคาปลอดอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
หมวดขอมูลตามแบบ
ชื่อขอมูล
ความหมาย
ตัวอยางขอมูล
สำหรับเจาหนาที่
เลขที่รับ
การบันทึกเลขทะเบียนรับของหนวยงาน 007234
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1
สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกป
วันที่รับ
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม
12 พ.ย. 2562
เจาหนาที่ผูรับ
ลายมือชื่อเจาหนาที่ ที่ไดทำการรับ
นายรักชาติ รับเรื่อง
แบบฟอรม และมีชื่อพรอมทั้ง ตำแหนงใน (นักวิชาการสรรพสามิต)
วงเล็บชัดเจน
เรียน เจาพนักงาน
ชื่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ปทุมธานี
สรรพสามิต สำนักงาน ที่ยื่นแบบ
สรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่
สาขา...
1. ชื่อผูยื่นคำขอ
ชื่อ
ชื่อผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนำเขา
นายผลิต สุรา
เลขประจำตัว
เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติ 0104444142125
ประชาชน/เลข
บุคคล
ทะเบียนนิติบุคคล
สถานประกอบการ
ชื่ออาคารของที่อยูข องสถานประกอบการ
ตั้งอยูที่ อาคาร
ชั้นที่
ชั้นที่ของอาคารของของสถาน
ประกอบการ
เลขที่
บานเลขที่ของที่อยูสถานประกอบการ
22
หมูที่
หมูที่ของที่อยูสถานประกอบการ
7
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยูสถาน
ประกอบการ
ถนน
ชื่อถนนของที่อยูสถานประกอบการ
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูสถาน
คลองสอง
ประกอบการ
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูสถาน
คลองหลวง
ประกอบการ
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยูสถานประกอบการ
ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย
รหัสไปรษณียของที่อยูสถานประกอบการ 12120
โทรศัพท
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของสถาน
02-564-4444
ประกอบการ

หมวดขอมูลตามแบบ

2. วัตถุประสงคของ
การยื่นคำขอ

ชื่อขอมูล
Email
1.1  ผูประกอบ
อุตสาหกรรม ทะเบียน
สรรพสามิต เลขที่
1.2  ผูนำเขา
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
 ทีผ่ ลิต โดยผู
ประกอบอุตสาหกรรม
ชื่อ
 ที่นำเขามาใน
ราชอาณาจักร โดยผูนำ
เขา ชื่อ
รายการที่
ประเภทที่
ชื่อสินคาและชนิด
แบบหรือรุน
ขนาด
จำนวน (หนวย)
ราคาขายปลีกแนะนำ
ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
อัตราภาษี: ตามมูลคา
รอยละ
อัตราภาษี: ตาม
ปริมาณ หนวยละ
จำนวนภาษี: บาท
จำนวนภาษี: ส.ต.

2.2 สินคาที่ขอยกเวน
ภาษี จะนำออกจาก

หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น
 โรงอุตสาหกรรม
ชื่อ

ความหมาย
อีเมลที่ติดตอไดของสถานประกอบการ
ผูยื่นคำขอเปนผูประกอบอุตสาหกรรม

ตัวอยางขอมูล
contact@liqueur.co.th
 ผูประกอบ
อุตสาหกรรม
25570167769805674

ผูยื่นคำขอเปนผูนำเขา

สินคาที่ผลิต โดยผูประกอบอุตสาหกรรม

 ที่ผลิต โดยผูประกอบ
อุตสาหกรรม ชื่อ โรงงาน
สุรา

สินคาที่นำเขามาในราชอาณาจักร โดย
ผูนำเขา
ลำดับรายการของสินคา
ประเภทรายการสินคาตามพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต
ชื่อและชนิดของสินคาที่จะขอยกเวนภาษี
ขนาด แบบ หรือรุนของสินคาที่จะขอ
ยกเวนภาษี
ขนาดของสินคา
จำนวนของสินคาที่จะขอยกเวนภาษี
ราคาขายปลีกแนะนำไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม (หนวยบาท)
อัตราภาษีตามมูลคารอยละของสินคาที่จะ
ขอยกเวนภาษี
อัตราภาษีตามปริมาณหนวยละ/บาท ของ
สินคาที่จะขอยกเวนภาษี
มูลคาภาษีของสินคาที่จะขอยกเวนภาษี
(หนวยบาท)
มูลคาภาษีของสินคาที่จะขอยกเวนภาษี
(หนวยสตางค)
บันทึกเตือนความจำเพิ่มเติม
รวมภาษีทขี่ อยกเวนภาษี
ชื่อโรงอุตสาหกรรมที่ขอนำสินคายกเวน
ภาษีออก

1
13.01 (1) ก
เบียร
70 ดีกรี
1.000 ลิตร
100
200
22
430
34,500
00

34,500.00
 โรงอุตสาหกรรมชื่อ
โรงงานสุรา

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
ความหมาย
 สำนักงาน
ชื่อสำนักงานศุลกากร/ดานศุลกากรที่ขอ
ศุลกากร/ดานศุลกากร นำสินคายกเวนภาษีออก
 สถานที่อื่น (ระบุ) ชื่อสถานที่อื่น ระบุชื่อสถานที่ ที่ขอนำ
สินคายกเวนภาษีออก
ตั้งอยูที่อาคาร
ชื่ออาคารของที่อยูของสถานที่นำ
สินคาออก
ชั้นที่
ชั้นที่ของอาคารของของสถานที่นำ
สินคาออก
เลขที่
บานเลขที่ของที่อยูสถานที่นำสินคาออก
หมูที่
หมูที่ของที่อยูสถานที่นำสินคาออก
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยูสถานที่นำ
สินคาออก
ถนน
ชื่อถนนของที่อยูสถานที่นำสินคาออก
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูสถานที่นำ
สินคาออก
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูสถานที่นำ
สินคาออก
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยูสถานที่นำสินคาออก
 เพื่อนำเขาใน
ชื่อสถานที่เก็บสินคา
สถานที่เก็บสินคา ชื่อ
ตั้งอยูที่อาคาร
ชื่ออาคารของที่อยูข องสถานที่เก็บสินคา
ชั้นที่
ชั้นที่ของอาคารของของสถานที่เก็บสินคา
เลขที่
บานเลขที่ของที่อยูส ถานที่เก็บสินคา
หมูที่
หมูที่ของที่อยูส ถานที่เก็บสินคา
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยูสถานที่เก็บ
สินคา
ถนน
ชื่อถนนของที่อยูสถานที่เก็บสินคา
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูสถานที่เก็บ
สินคา
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูส ถานที่เก็บ
สินคา
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยูส ถานที่เก็บสินคา
โดยยานพาหนะ
ประเภทยานพาหนะที่ใชในการขนสง
สินคา
ตามเสนทาง
เสนทางการขนสง

ตัวอยางขอมูล

22
7

คลองสอง
คลองหลวง
ปทุมธานี

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
ในวันที่
 เพื่อนำเขาไปใน
คลังสินคาทัณฑบน
ประเภทรานคาปลอด
อากรตามกฎหมายวา
ดวยศุลกากร ชื่อ
ตั้งอยูที่อาคาร
ชั้นที่
เลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
โดยยานพาหนะ

4. คำรับรอง

5. การพิจารณาของ
เจาพนักงาน
สรรพสามิต

ตามเสนทาง
ในวันที่
ลงชื่อ...(...)
วัน เดือน ป
 มีความถูกตอง
เห็นควรยกเวนภาษี
 ไมถูกตอง เนื่อง
จาก...(และแจงเปน
หนังสือใหผูยื่นคำขอ
แกไขเพิ่มเติมคำขอ
หรือจัดสงเอกสารหรือ
หลักฐานใหถูกตองและ
ครบถวน ภายใน
ระยะเวลา ... วัน)

ความหมาย
วันที่ทำการขนยายสินคา
ชื่อคลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคา
ปลอดอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร

ชื่ออาคารของที่อยูข องสถานที่เก็บสินคา
ชั้นที่ของอาคารของของสถานที่เก็บสินคา
บานเลขที่ของที่อยูส ถานที่เก็บสินคา
หมูที่ของที่อยูส ถานที่เก็บสินคา
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยูสถานที่เก็บ
สินคา
ชื่อถนนของที่อยูสถานที่เก็บสินคา
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูส ถานที่เก็บ
สินคา
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูสถานที่เก็บ
สินคา
ชื่อจังหวัดของที่อยูส ถานที่เก็บสินคา
ประเภทยานพาหนะที่ใชในการขนสง
สินคา
เสนทางการขนสง
วันที่ทำการขนยายสินคา
ลงชื่อผูย ื่นคำขอ พรอมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ป ที่ยื่นแบบ
ความเห็นของเจาหนาทีเ่ ห็นควรยกเวน
ภาษี
ความเห็นของเจาหนาที่ไมถูกตอง ระบุ
เหตุผล และแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคำขอ
ทราบเพื่อทำการแกไข

ตัวอยางขอมูล
 เพื่อนำเขาไปใน
คลังสินคาทัณฑบนประเภท
รานคาปลอดอากรตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากร
ชื่อ King Power

8
รางน้ำ
พญาไท

ราชเทวี
กรุงเทพฯ
รถยนต
ถนนวิภาวดี-รังสิต
12 พ.ย. 2562
นายผลิต สุรา
(นายผลิต สุรา)
12 พ.ย. 2562
 มีความถูกตอง เห็น
ควรยกเวนภาษี

หมวดขอมูลตามแบบ

6. คำสั่งสรรพสามิต
พื้นที่

7. บันทึกการ
ตรวจสอบของเจา
พนักงานสรรพสามิต
พื้นที่ ณ สถานที่ตน
ทาง

ชื่อขอมูล
ลงชื่อ...(...) ตำแหนง

ความหมาย
ลงชื่อเจาหนาที่ที่พิจารณา พรอมชื่อ-ชื่อ
สกุล ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน

วัน เดือน ป
 อนุมัติยกเวนภาษี
และมอบหมายให ...
เปนเจาพนักงาน
สรรพสามิตผูตรวจสอบ
สินคา ณ สถานที่ตน
ทาง
 ไมอนุมัติยกเวน
ภาษี และแจงคำสั่งเปน
หนังสือใหผูยื่นคำขอ
ทราบ
ลงชื่อ...(...) ตำแหนง

วัน/เดือน/ป ที่เจาหนาที่พิจารณา
สรรพสามิตพื้นที่อนุมัติและมอบหมายให
เจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบสินคา
ณ สถานที่ตนทาง

วันที่
 สินคาถูกตองตาม
รายการสินคาในขอ
2.1
 สินคาไมถูกตอง
เนื่องจาก...
บันทึกเพิ่มเติม (ถามี)
ลงชื่อ...(...) ตำแหนง

วัน/เดือน/ป ที่สรรพสามิตพื้นที่พิจารณา
สินคาถูกตองตามรายการสินคา

วัน เดือน ป
8. บันทึกการ
ตรวจสอบของเจา
พนักงานสรรพสามิต
พื้นที่ ณ สถานที่
ปลายทาง

 สินคาถูกตองตาม
รายการสินคาในขอ
2.1
 สินคาไมถูกตอง
เนื่องจาก...
บันทึกเพิ่มเติม (ถามี)

ตัวอยางขอมูล
นายชวย พิจารณา
(นายชวย พิจารณา)
เจาหนาที่สรรพสามิต
12 พ.ย. 2562
 อนุมัติ
นายตรวจ ตนทาง

กรณีสรรพสามิตพื้นที่ไมอนุมัติ

ลงชื่อสรรพสามิตพื้นที่ พรอมชื่อ-ชื่อสกุล
ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน

นายอนุมัติ จัดให
(นายอนุมัติ จัดให)
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี
12 พ.ย. 2562
 สินคาถูกตองตาม
รายการสินคาในขอ 2.1

สินคาไมถูกตอง ระบุเหตุผล
บันทึกเพิ่มเติมอื่น ๆ
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิตตนทาง
กรณีตรวจสอบสินคา พรอมชื่อ-ชื่อสกุล
และตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงานสรรพสามิตตน
ทางตรวจสอบสินคา
สินคาถูกตองตามรายการสินคา

สินคาไมถูกตอง ระบุเหตุผล
บันทึกเพิ่มเติมอื่น ๆ

นายตรวจ ตนทาง
(นายตรวจ ตนทาง)
เจาพนักงานสรรพสามิต
12 พ.ย. 2562
 สินคาถูกตองตาม
รายการสินคาในขอ 2.1

หมวดขอมูลตามแบบ

9. การรับรองและ
สงคืนแบบคำยกเวน
ภาษี

ชื่อขอมูล
ลงชื่อ...(...) ตำแหนง

ความหมาย
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิตตนทาง
กรณีตรวจสอบทางเอกสาร พรอมชื่อ-ชื่อ
สกุล และตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
วัน เดือน ป
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงานสรรพสามิตตน
ทางตรวจสอบเอกสาร
 เขาไปในคลังสินคา นำสินคาที่ไดรับการยกเวนภาษีไปเก็บ ณ
ทัณฑบนประเภท
คลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอด
รานคาปลอดอากรตาม อากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
กฎหมายวาดวย
ศุลกากร
 เขาเก็บในสถานที่ นำสินคาที่ไดรับการยกเวนภาษีไปเก็บ ณ
เก็บสินคา
สถานที่เก็บสินคา
เมื่อวันที่
วันที่นำสินคาไปเก็บ
ลงชื่อ ...(...)
ลงชื่อผูไดรับการยกเวนภาษี พรอมชื่อสกุล
ในวงเล็บใหชัดเจน
วัน เดือน ป
วันเดือนปที่ทำการรับรอง

ตัวอยางขอมูล
นายตรวจ ปลายทาง
(นายตรวจ ปลายทาง)
เจาพนักงานสรรพสามิต
12 พ.ย. 2562
 เขาไปในคลังสินคา
ทัณฑบนประเภทรานคา
ปลอดอากรตามกฎหมายวา
ดวยศุลกากร

12 พ.ย. 2562
นายผลิต สุรา
(นายผลิต สุรา)
12 พ.ย. 2562

