คำอธิ บำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 05-03 แบบคำขอหักลดหย่อนภำษี และคืนภำษี สรรพสำมิ ตสำหรับวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในกำรผลิ ตสิ นค้ำ
หมวดข้อมูล
ตามแบบ
สาหรับ
เจ้าหน้าที่

ชื่อข้อมูล
เลขทีร่ บั

วันทีร่ บั
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั

สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

อธิบดีกรม
สรรพสามิต/
สรรพสามิตพืน้ ที่
ชื่อผูป้ ระกอบ
อุตสาหกรรม

ความหมาย
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
ชื่อสานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีท่ ่ี
โรงอุตสาหกรรมตัง้ อยู่

4234

ชื่อผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม

บริษทั น้ าหอม
(ประเทศไทย)
จากัด
บริษทั น้ าหอม
(ประเทศไทย)
จากัด
0115554005429

ชื่อโรงอุตสาหกรรม

ชื่อโรงอุตสาหกรรม

ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
สถานทีต่ งั ้ เลขที่

เลขทีท่ ะเบียนสรรพสามิต

ตรอก/ซอย
ถนน

ตัวอย่างข้อมูล

บ้านเลขทีข่ องทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม

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

999
สุขาภิบาล 2

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ขอส่งข้อมูลรายการ
วัตถุดบิ หรือ
ส่วนประกอบในการ
ผลิตสินค้า ตามแบบ
ภส.05-02 ทะเบียน
รับเลขที.่ .. ดังต่อไปนี้
ขอส่งข้อมูลรายการ
วัตถุดบิ หรือ
ส่วนประกอบในการ
ผลิตสินค้า ตามแบบ
ภส.05-02/1 ทะเบียน
รับเลขที.่ .. ดังต่อไปนี้
ลาดับที่

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของ
โรงอุตสาหกรรม
ประสงค์สง่ ข้อมูลรายการ
วัตถุดบิ หรือส่วนประกอบใน
การผลิตสินค้า ตามแบบ ภส.
05-02 และระบุเลขทะเบียนรับ

-

ประสงค์สง่ ข้อมูลรายการ
วัตถุดบิ หรือส่วนประกอบใน
การผลิตสินค้า ตามแบบ ภส.
05-02/1 และระบุเลขทะเบียน
รับ

-

ลาดับรายการวัตถุดบิ หรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
รายการวัตถุดบิ หรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้า

1

รายการวัตถุดบิ
ส่วนประกอบในการ
ผลิตสินค้า
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี เลขทีใ่ บเสร็จรับเงินค่าภาษี
สรรพสามิต: เลขที่
สรรพสามิตวัตถุดบิ หรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้า

บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-95500
4297

ขวด 30 ml

C25478

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี วันเดือนปี ในใบเสร็จรับเงินค่า
สรรพสามิต: วันเดือน ภาษีสรรพสามิตของวัตถุดบิ
ปี
หรือส่วนประกอบในการผลิต
สินค้า
ปริมาณทีใ่ ช้ผลิต
ปริมาณวัตถุดบิ หรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
ทีใ่ ช้ผลิต
อัตราภาษี: ตาม
อัตราภาษีตามมูลค่า (หน่วย
มูลค่า (บาท)
บาท) ของวัตถุดบิ หรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
อัตราภาษี: ตาม
อัตราภาษีตามมูลค่า (หน่วย
มูลค่า (สต.)
สตางค์) ของวัตถุดบิ หรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
อัตราภาษี: ตาม
อัตราภาษีตามปริมาณ (หน่วย
ปริมาณ (บาท)
บาท) ของวัตถุดบิ หรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
อัตราภาษี: ตาม
อัตราภาษีตามปริมาณ (หน่วย
ปริมาณ (สต.)
สตางค์) ของวัตถุดบิ หรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
จานวนเงินภาษี
จานวนเงินภาษีสรรพสามิตที่
สรรพสามิตทีข่ อ
ขอลดหย่อน (หน่วยบาท) ของ
ลดหย่อน (บาท)
วัตถุดบิ หรือส่วนประกอบใน
การผลิตสินค้า
จานวนเงินภาษี
จานวนเงินภาษีสรรพสามิตที่
สรรพสามิตทีข่ อ
ขอลดหย่อน (หน่วยสตางค์)
ลดหย่อน (สตางค์)
ของวัตถุดบิ หรือส่วนประกอบ
ในการผลิตสินค้า
รวมทัง้ สิน้
มูลค่าภาษีสรรพสามิตทีข่ อ
ลดหย่อนทัง้ หมด (หน่วยบาท
และสตางค์)

ตัวอย่างข้อมูล
10 เม.ย. 2562

100 ขวด

5,000

.00

-

-

5,000

.00

5,000.00

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ลงชื่อ...(...)

สาหรับเจ้า
พนักงาน
สรรพสามิต
(กรณีขอ
ลดหย่อน
ภาษี)

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

วันที่


อนุมตั ิ



ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ...(...)

วันที่
สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม
กรณีขอคืน
เงินภาษี

ขอคืนเงินภาษี
สรรพสามิต กรณี
ได้รบั สิทธิลดหย่อน
เกินกว่าจานวนภาษี
ทีจ่ ะต้องเสีย...บาท
เงินบารุงกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ...บาท


ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

ลงชื่อผูข้ อลดหย่อนภาษี พร้อม
ชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ทีย่ ่นื คาขอ
ความเห็นของเจ้าพนักงาน
กรณีขอลดหย่อนภาษี
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล ตาแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน

ปี ใหม่ ยังยื
่ น

วัน/เดือน/ปี ทีเ่ จ้าพนักงาน
สรรพสามิตพิจารณา
ความเห็นสรรพสามิตพืน้ ที่
กรณีอนุมตั ิ
ความเห็นสรรพสามิตพืน้ ที่
กรณีไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อสรรพสามิตพืน้ ที่ พร้อม
ชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน

2 พ.ค. 2562

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



-

ตรีรตั น์ พึงมี
(สรรพสามิต
จังหวัดชลบุร)ี
วัน/เดือน/ปี ทีส่ รรพสามิตพืน้ ที่ 2 พ.ค. 2562
พิจารณา
กรณีผยู้ ่นื แบบประสงค์คนื เงิน ภาษีสรรพสามิต กรณีได้รบั
สิทธิลดหย่อนเกินกว่าจานวน
ภาษีทจ่ี ะต้องเสีย พร้อมระบุ
จานวนเงิน (บาท)
กรณีผยู้ ่นื แบบประสงค์คนื เงิน บารุงกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ พร้อมระบุจานวน
เงิน (บาท)

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

เงินบารุงองค์การ
กระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย

กรณีผยู้ ่นื แบบประสงค์คนื เงิน
บารุงองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย พร้อมระบุจานวน
เงิน (บาท)
กรณีผยู้ ่นื แบบประสงค์คนื เงิน
บารุงกองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ พร้อมระบุจานวนเงิน
(บาท)
กรณีผยู้ ่นื แบบประสงค์คนื เงิน
บารุงกองทุนผูส้ งู อายุ พร้อม
ระบุจานวนเงิน (บาท)
กรณีผยู้ ่นื แบบประสงค์คนื เงิน
ภาษีเพิม่ ขึน้ เพือ่ ราชการส่วน
ท้องถิน่ พร้อมระบุจานวนเงิน
(บาท)
มูลค่ารวมทัง้ สิน้ (บาท)
ลงชื่อผูย้ ่นื คาขอ พร้อมชื่อ-ชื่อ
สกุลในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ทีย่ ่นื คาขอ
ความเห็นของเจ้าพนักงาน
กรณีขอคืนภาษี

-

ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล ตาแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ทีเ่ จ้าพนักงาน
สรรพสามิตพิจารณา

-

เงินบารุงกองทุน
พัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ
เงินบารุงกองทุน
ผูส้ งู อายุ
เงินภาษีเพิม่ ขึน้ เพือ่
ราชการส่วนท้องถิน่

รวมทัง้ สิน้
ลงชื่อ...(...)

สาหรับเจ้า
พนักงาน
สรรพสามิต
(กรณีขอคืน
ภาษี)

วันที่
ความเห็นเจ้า
พนักงาน

ลงชื่อ...(...)

วันที่

ตัวอย่างข้อมูล

-

-

-

-

-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล


อนุมตั ิ



ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ...(...)
วันที่

ความหมาย
ความเห็นสรรพสามิตพืน้ ที่
กรณีอนุมตั ิ
ความเห็นสรรพสามิตพืน้ ที่
กรณีไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อสรรพสามิตพืน้ ที่ พร้อม
ชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ทีส่ รรพสามิตพืน้ ที่
พิจารณา

ตัวอย่างข้อมูล

