คำอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 05-04 คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดบิ
หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
หมวดข้อมูลตามแบบ
ชื่อข้อมูล
1. สำหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ

วันที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ

2. สำหรับผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้นำเข้า

ชื่อ
ชื่อโรงอุตสาหกรรม/
สถานประกอบการ
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
เลขรหัสประจำบ้าน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของหน่วยงาน
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1
สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทำการรับ
แบบฟอร์ม และมีชื่อพร้อมทั้ง ตำแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า
ชื่อโรงอุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ
เลขที่ทะเบียนสรรพสามิตของโรง
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ
เลขรหัสประจำบ้านของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ
บ้านเลขที่ของสำนักงานใหญ่ของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ
ชื่ออาคารของที่อยู่โรงอุตสาหกรรมหรือ
สถานประกอบการ
ห้องเลขที่ของที่อยู่โรงอุตสาหกรรมหรือ
สถานประกอบการ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
หรือสถานประกอบการ
หมู่ที่ของที่อยู่โรงอุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ
ชื่อถนนของที่อยู่โรงอุตสาหกรรมหรือ
สถานประกอบการ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ

ตัวอย่างข้อมูล
002457

13 ก.พ. 2563
นายรักชาติ รับเรือ่ ง
(นักวิชาการ สรรพสามิต)
บริษัท สารทำลาย ไทย
แลนด์ จำกัด
บริษัท สารทำลาย ไทย
แลนด์ จำกัด
15789458712547896
123456789123
101
อาคารสมบูรณ์พาณิชย์
1
1
7
เมืองใหม่
คลองหลวง
คลองสอง

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
Email
สถานที่เก็บสินค้า

3. วัตถุประสงค์ในการ  ส่งสินค้าทีผ่ ลิตได้
ยื่นคำขอ
จากโรงอุตสาหกรรม
 นำเข้าสินค้า
ลำดับที่

ความหมาย
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ
ชื่อจังหวัดของที่อยู่โรงอุตสาหกรรมหรือ
สถานประกอบการ
รหัสไปรษณียข์ องที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
หรือสถานประกอบการ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของโรง
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ
อีเมลที่ติดต่อได้โรงอุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ
ระบุชื่อและประเภทสินค้าที่เก็บ

ประสงค์ส่งสินค้าที่ผลิตได้จากโรง
อุตสาหกรรม
ประสงค์นำเข้าสินค้า
ลำดับรายการของสินค้าที่จะขอยกเว้น
ภาษี
ชื่อสินค้าและชนิด
ชื่อและชนิดของสินค้าที่จะขอยกเว้นภาษี
ขนาด/แบบ/รุ่น
ขนาด แบบ หรือรุ่นของสินค้าที่จะขอ
ยกเว้นภาษี
แรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี) ดีกรีของสินค้าแอลกอฮอล์ที่จะขอยกเว้น
ภาษี
จำนวนสินค้า (หน่วย) จำนวนของสินค้าที่จะขอยกเว้นภาษี
ราคาขายปลีกแนะนำ/ ราคาขายปลีกแนะนำ (หน่วยบาท) ของ
หน่วย (บาท)
สินค้าที่จะขอยกเว้นภาษี
มูลค่าสินค้า (บาท)
มูลค่าสินค้าของสินค้าที่จะขอยกเว้นภาษี
อัตราภาษี: ตามมูลค่า อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละของสินค้าที่จะ
ร้อยละ
ขอยกเว้นภาษี
อัตราภาษี: ตาม
อัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ/บาท ของ
ปริมาณ หน่วยละ/บาท สินค้าที่จะขอยกเว้นภาษี
จำนวนภาษี: บาท
มูลค่าภาษีของสินค้าที่จะขอยกเว้นภาษี
(หน่วยบาท)
จำนวนภาษี: ส.ต.
มูลค่าภาษีของสินค้าที่จะขอยกเว้นภาษี
(หน่วยสตางค์)

ตัวอย่างข้อมูล
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120
02-234-9999
contact@santamlaithailand.co.th
บริษัท สารทำลาย
ไทยแลนด์ จำกัด
 ส่งสินค้าทีผ่ ลิตได้จาก
โรงอุตสาหกรรม
1
สารทำลายชั้นบรรยากาศ
115-CFC

30
10,000
300,000
30

90,000
00

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ภาษีเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อ
ราชการส่วนท้องถิ่น

ความหมาย
มูลค่าภาษีที่เก็บเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วน
ท้องถิ่นร้อยละ 10 ของสินค้าที่จะขอ
ยกเว้นภาษี (หน่วยบาทและสตางค์)
รวมทั้งสิ้น
มูลค่าภาษีรวมทั้งสิ้นของสินค้าที่จะขอ
ยกเว้นภาษี (หน่วยบาทและสตางค์)
ได้ตกลงจำหน่ายสินค้า ระบุชื่อและเลขทะเบียนสรรพสามิตของผู้
ดังกล่าวให้แก่...
ที่จำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
เลขรหัสประจำบ้าน
เลขรหัสประจำบ้านของที่อยู่ผู้ที่จำหน่าย
สินค้าดังกล่าวให้
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของที่อยู่ผู้ที่
เลขที่
จำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารของที่อยู่ผู้ที่จำหน่ายสินค้า
ดังกล่าวให้
ห้องเลขที่
ห้องเลขที่ของที่อยู่ผู้ที่จำหน่ายสินค้า
ดังกล่าวให้
ชั้นที่
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ผู้ที่จำหน่ายสินค้า
ดังกล่าวให้
หมู่ที่
หมู่ที่ของที่อยูผ่ ู้ที่จำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ผู้ที่จำหน่าย
สินค้าดังกล่าวให้
ถนน
ชื่อถนนของที่อยู่ผู้ที่จำหน่ายสินค้า
ดังกล่าวให้
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้ที่จำหน่าย
สินค้าดังกล่าวให้
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ผู้ที่จำหน่าย
สินค้าดังกล่าวให้
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ผู้ที่จำหน่ายสินค้า
ดังกล่าวให้
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณียข์ องที่อยู่ผู้ที่จำหน่ายสินค้า
ดังกล่าวให้
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ที่จำหน่าย
สินค้าดังกล่าวให้

ตัวอย่างข้อมูล
9,000

99,000
บริษัท อยุธยาเคมี จำกัด
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่
14725836914725836
741852963214
256
อาคารอยุธยา
1
1
1
อยุธยา
อยุธยา
นครหลวง
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
026-278-222

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
Email
โดยจะขนออกจาก
 โรงอุตสาหกรรม
โดยจะขนออกจาก
 อารักขาของ
ศุลกากร
ชื่อผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม (ผู้รับ
สินค้า)
ภายในวันที่... เดือน...
พ.ศ....
โดยทาง...
ทั้งนี้ได้แนบเอกสาร
หลักฐาน จำนวน...
ฉบับ
ลงชื่อ...(...)

4. การพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่

วันที่
ความเห็นเจ้าหน้าที่
ลงชื่อ...(...) ตำแหน่ง

วันที่
 อนุมัติ ตั้งแต่วันที่
...
 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ...(...) ตำแหน่ง

วันที่
5. รายละเอียดสินค้าที่ ลำดับที่
ทำการขน
จำนวน (หน่วย)
แบบ ภส.05-04 เลขที่
... ขนครั้ง...

ความหมาย
อีเมลที่ติดต่อได้ของผู้ที่จำหน่ายสินค้า
ดังกล่าวให้
ประสงค์จะขนสินค้าออกจากโรง
อุตสาหกรรม
ประสงค์จะขนสินค้าออกจากอารักขาของ
ศุลกากร

ตัวอย่างข้อมูล
contact@a-yutthaya
.co.th
โดยจะขนออกจาก
 โรงอุตสาหกรรม

ชื่อผู้รับสินค้า

นายกล้าหาญ หาญกล้า
(นายกล้าหาญ หาญกล้า)
บริษัท อยุธยาเคมี จำกัด
13 ก.พ. 2563

ระบุวัน/เดือน/ปี สุดท้ายที่จะทำการขน
สินค้า
ระบุเส้นทางในการขนสินค้า
จำนวนเอกสาร (ฉบับ) ทีแ่ นบมาพร้อม
แบบฟอร์ม
ลงชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นแบบ
ความเห็นของเจ้าหน้าที่
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ที่พิจารณา พร้อมชื่อ-ชื่อ
สกุล ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าหน้าที่พิจารณา
ระบุวันที่สรรพสามิตพื้นที่อนุมัติ
กรณีสรรพสามิตพื้นที่ไม่อนุมัติ
ลงชื่อสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล
ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่สรรพสามิตพื้นที่พิจารณา
ลำดับรายการของสินค้าที่ทำการขน
จำนวนหน่วยของสินค้าที่ทำการขน
ระบุเลขที่ตามแบบ ภส.05-04 และ
จำนวนครั้งที่ขน

ถนนหมายเลข 32
1

นายอากาศ ชาติไทย
(นายอากาศ ชาติไทย)
13 ก.พ. 2563
เห็นควรให้ยกเว้นภาษี
นายช่วย พิจารณา
(นายช่วย พิจารณา)
เจ้าหน้าที่สรรพสามิต
13 ก.พ. 2563
 อนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 13
ก.พ. 2563
นายอนุมัติ จัดให้
(นายอนุมัติ จัดให้)
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี
13 ก.พ. 2563
1
30
002457

หมวดข้อมูลตามแบบ

6. การตรวจสอบของ
เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต (ต้นทาง)

ชื่อข้อมูล
เลขทะเบียนรถยนต์
ชื่อพนักงานขับรถยนต์
เส้นทาง
ชื่อผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตได้
ตรวจสอบสินค้าที่ขน
ออกจาก  โรง
อุตสาหกรรม
เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตได้
ตรวจสอบสินค้าที่ขน
ออกจาก  อารักขา
ของศุลกากร
จังหวัด... เมื่อวันที่...
เดือน... พ.ศ....
 ถูกต้อง ตามที่ขอ
ยกเว้นในข้อ 2
 ไม่ถูกต้อง
เนื่องจาก
ลงชื่อ...(...) ตำแหน่ง

วันที่
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
เนื่องจาก

ความหมาย
เลขทะเบียนพาหนะที่ทำการขน
ชื่อพนักงานขับรถยนต์ที่ทำการขน
เส้นทางที่ทำการขน
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม

ตัวอย่างข้อมูล
กค 4567
นายเดินทาง ปลอดภัย
ถนนกรุงเทพอยุธยา
บริษัท อยุธยาเคมี จำกัด

เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสอบ
สินค้าที่ขนออกจากโรงอุตสาหกรรม

เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้
ตรวจสอบสินค้าที่ขนออก
จาก  โรงอุตสาหกรรม

เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสอบ
สินค้าที่ขนออกจากอารักขาของศุลกากร

จังหวัดที่ทำการขนสินค้าออก ระบุวัน/
เดือน/ปี ตรวจสอบ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตต้นทางตรวจสอบ
สินค้าแล้ว ถูกต้องตามที่ขอยกเว้นในข้อ 2
พร้อมระบุรายละเอียด
เจ้าพนักงานสรรพสามิตต้นทางตรวจสอบ
สินค้าแล้ว ไม่ถูกต้อง พร้อมระบุ
รายละเอียด
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตต้นทาง
กรณีตรวจสอบสินค้า พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล
และตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตต้น
ทางตรวจสอบสินค้า
เจ้าพนักงานได้ทำการตรวจสอบเอกสารที่
เกี่ยวข้องแล้ว ถูกต้อง
เจ้าพนักงานได้ทำการตรวจสอบเอกสารที่
เกี่ยวข้องแล้ว ไม่ถูกต้อง พร้อมระบุ
รายละเอียด

จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่
13 ก.พ. 2563
 ถูกต้อง ตามที่ขอ
ยกเว้นในข้อ 2

นายตรวจ ต้นทาง
(นายตรวจ ต้นทาง)
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
13 ก.พ. 2563
 ถูกต้อง

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ลงชื่อ...(...) ตำแหน่ง

วันที่
7. การรับสินค้าที่ได้รับ ลำดับที่
การยกเว้นภาษีเข้าโรง
อุตสาหกรรม
วันทีร่ ับสินค้า
เวลา
จำนวนที่รับเข้า
จำนวนที่แตกต่างจาก
ต้นทาง
หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น
8. การตรวจสินค้าของ
เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต
(ปลายทาง)

จังหวัด... เมื่อวันที่...
เดือน... พ.ศ....
 ถูกต้อง ตามที่ขอ
ยกเว้นในข้อ 2
 ไม่ถูกต้อง
เนื่องจาก
ลงชื่อ...(...) ตำแหน่ง

วันที่
ลงชื่อ...(...)
 ถูกต้อง

ความหมาย
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตต้นทาง
กรณีตรวจสอบทางเอกสาร พร้อมชื่อ-ชื่อ
สกุล และตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตต้น
ทางตรวจสอบเอกสาร
ลำดับรายการรับสินค้าที่ได้รบั การยกเว้น
ภาษีเข้าโรงอุตสาหกรรม
วัน/เดือน/ปี ที่รับสินค้าที่ได้รบั การยกเว้น
ภาษีเข้าโรงอุตสาหกรรม
เวลาที่รับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีเข้า
โรงอุตสาหกรรม
จำนวนสินค้าที่รับเข้าโรงอุตสาหกรรม
จำนวนสินค้าที่แตกต่างจากต้นทาง
สำหรับบันทึกเหตุการณ์เพื่อเตือนความจำ
จำนวนรวมสินค้ารับเข้า และจำนวนสินค้า
ที่แตกต่างจากต้นทาง
ระบุจังหวัดที่ตั้งของโรงอุตสาหกรรมที่จะ
รับสินค้าเข้า ระบุวัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ
เจ้าพนักงานปลายทางได้ทำการตรวจสอบ
สินค้าแล้ว ถูกต้องตามที่ขอยกเว้นในข้อ 2
เจ้าพนักงานปลายทางได้ทำการตรวจสอบ
สินค้าแล้ว ไม่ถูกต้อง พร้อมระบุ
รายละเอียด
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตปลายทาง
กรณีตรวจสอบสินค้า พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล
และตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ปลายทางตรวจสอบสินค้า
ลงชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม พร้อมชื่อชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน
เจ้าพนักงานปลายทางได้ทำการตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว ถูกต้อง

ตัวอย่างข้อมูล
นายตรวจ ต้นทาง
(นายตรวจ ต้นทาง)
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
13 ก.พ. 2563
1
13 ก.พ. 2563
12:00
30
0

30
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563
 ถูกต้อง ตามที่ขอ
ยกเว้นในข้อ 2

นายตรวจ ปลายทาง
(นายตรวจ ปลายทาง)
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
13 ก.พ. 2563
นายกล้าหาญ หาญกล้า
(นายกล้าหาญ หาญกล้า)
 ถูกต้อง

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
 ไม่ถูกต้อง
เนื่องจาก
ลงชื่อ...(...) ตำแหน่ง

วันที่

ความหมาย
เจ้าพนักงานปลายทางได้ทำการตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่ถูกต้อง พร้อม
ระบุรายละเอียด
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตปลายทาง
กรณีตรวจสอบทางเอกสาร พร้อมชื่อ-ชื่อ
สกุล และตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ปลายทางตรวจสอบเอกสาร

ตัวอย่างข้อมูล

นายตรวจ ปลายทาง
(นายตรวจ ปลายทาง)
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
13 ก.พ. 2563

