คำอธิ บำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 05-17 คำขอยกเว้นภำษี สำหรับผู้ประกอบกิ จกำรสถำนบริ กำรที่มีสิทธิ ได้รบั คืนหรือ
ยกเว้นภำษี เนื่ องจำกบริ จำครำยรับรับตำมมำตรำ 108 วรรคสอง
หมวดข้อมูล
ตามแบบ
สาหรับ
เจ้าหน้าที่

ชื่อข้อมูล
เลขทีร่ บั

วันทีร่ บั
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั

สาหรับผู้
ประกอบ
กิจการสถาน
บริการ

ชื่อ


บุคคลธรรมดา

นิตบิ ุคคล
 กิจการร่วมทุน/
กิจการร่วมค้า
 คณะบุคคล
 หน่ วยงานราชการ/
อื่นๆ
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
เลขรหัสประจาบ้าน


ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่

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
ชื่อ บุคคล/นิตบิ ุคคล ของผูย้ ่นื
คาขอ
กรณีบุคคลธรรมดาเป็ นผูย้ ่นื คา

002367

กรณีนิตบิ ุคคลเป็ นผูย้ ่นื คาขอ
กรณีกจิ การร่วมทุน/กิจการร่วม
ค้าเป็ นผูย้ ่นื คาขอ
กรณีคณะบุคคลเป็ นผูย้ ่นื คาขอ
กรณีหน่วยงานราชการเป็ นผู้
ยื่นคาขอ
เลขทีท่ ะเบียนสรรพสามิตของผู้
ยื่นคาขอ
เลขรหัสประจาบ้านของทีอ่ ยู่ผู้
ยื่นคาขอ
บ้านเลขทีข่ องสานักงานใหญ่
ของทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื คาขอ
ชื่ออาคารของทีอ่ ยู่ผูย้ ่นื คาขอ
ห้องเลขทีข่ องทีอ่ ยู่ผูย้ ่นื คาขอ



2 ธ.ค. 2562
ศิรพิ งษ์ ยินดี
(นักวิชาการ
สรรพสามิต)
บ.สนามม้า ไทย
จากัด
นิตบิ ุคคล

2554099999
1234-56789-0
999
-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ชัน้ ที่
หมู่ท่ี
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

ข้อมูลสถาน
บริการ

Email
ชื่อ
เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชัน้ ที่
หมู่ท่ี
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต

ความหมาย
ชัน้ ทีข่ องอาคารของทีอ่ ยู่ผูย้ ่นื
คาขอ
หมู่ทข่ี องทีอ่ ยู่ผูย้ ่นื คาขอ
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่ผู้ย่นื
คาขอ
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่ผู้ย่นื คาขอ
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่ผู้
ยื่นคาขอ
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่ผู้ย่นื
คาขอ
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่ผู้ย่นื คาขอ
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่ผู้ย่นื คา
ขอ
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของผู้
ยื่นคาขอ
อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ของผูย้ ่นื คาขอ
ชื่อสถานบริการในการยื่นคาขอ

ตัวอย่างข้อมูล
9
สุขาภิบาล 2
บางละมุง
ชลบุรี
20150
-

บ.สนามม้า ไทย
จากัด
บ้านเลขทีข่ องทีอ่ ยู่สถานบริการ 999
ชื่ออาคารของทีอ่ ยู่สถานบริการ ห้องเลขทีข่ องทีอ่ ยู่สถานบริการ ชัน้ ทีข่ องอาคารของทีอ่ ยู่สถาน บริการ
หมู่ทข่ี องทีอ่ ยู่สถานบริการ
9
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่
สถานบริการ
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่สถานบริการ สุขาภิบาล 2
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่
สถานบริการ
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่
บางละมุง
สถานบริการ

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

การขอ
ยกเว้นภาษี

ตัวอย่างข้อมูล

ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่สถานบริการ
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่สถาน
บริการ
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของ
สถานบริการ
Email
อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ของสถาน
บริการ
ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทของสถานบริการ
ขอยกเว้นภาษีสาหรับ วัน/เดือน/ปี ทีบ่ ริจาครายรับ
การบริจาครายรับทีใ่ ช้
เป็ นฐานในการ
คานวณภาษีทเ่ี กิดขึน้
ในวันที…
่
ประเภทรายรับ
ประเภทรายรับทีบ่ ริจาคเพือ่
ขอรับยกเว้นภาษี
จานวนเงินทีบ่ ริจาค จานวนเงินทีบ่ ริจาค (หน่วย
(บาท)
บาท)
จานวนเงินทีบ่ ริจาค จานวนเงินทีบ่ ริจาค (หน่วย
(สตางค์)
สตางค์)
อัตราภาษี (ร้อยละ) อัตราภาษีตามประกาศ (ร้อย
ละ)

ชลบุรี
20150

ภาษีสรรพสามิต
(บาท)

4,000

ภาษีสรรพสามิต
(สตางค์)

จานวนภาษีสรรพสามิตของ
รายรับทีร่ วมกับภาษีเก็บเพิม่
เพือ่ กระทรวงมหาดไทยที่
บริจาค (หน่วยบาท)
จานวนภาษีสรรพสามิตของ
รายรับทีร่ วมกับภาษีเก็บเพิม่
เพือ่ กระทรวงมหาดไทยที่
บริจาค (หน่วยสตางค์)

สนามแข่งม้า
2 ธ.ค. 2562

ค่าตั ๋วและ
บริการอื่นๆ
20,000
.00
20

.00

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

สิง่ ทีส่ ง่ มา
ด้วย

ชื่อข้อมูล
เพือ่ บริจาค 3.1 แก่
ประชาชนเป็ นสา
ธารณกุศลโดยผ่าน
 ส่วนราชการ
เพือ่ บริจาค 3.1 แก่
ประชาชนเป็ นสา
ธารณกุศลโดยผ่าน
 องค์การสาธารณ
กุศล
เพือ่ บริจาค 3.2 เป็ น
สาธารณประโยชน์
โดยผ่าน  ส่วน
ราชการ
เพือ่ บริจาค 3.2 เป็ น
สาธารณประโยชน์
โดยผ่าน  องค์การ
สาธารณกุศล
 สาเนาหนังสือ
ขอรับการบริจาคของ
ส่วนราชการ หรือ
องค์การสาธารณกุศล
ทีร่ ฐั มนตรีว่าการ
 สาเนาหนังสือ
แสดงความจานงการ
บริจาคของผูป้ ระกอบ
กิจการสถานบริการ
(ถ้ามี)
 สรุปรายรับจาก
การให้บริการ
 สาเนาหลักฐาน
การมอบเงินให้แก่
ผูร้ บั บริจาค

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

กรณีบริจาคแก่ประชาชน โดย ผ่าน “ส่วนราชการ” ระบุช่อื ส่วน
ราชการ
กรณีบริจาคแก่ประชาชน โดย
ผ่าน “องค์กรสาธารณกุศล”
ระบุช่อื องค์กรสาธารณกุศล

องค์การสา
ธารณกุศล
มูลนิธริ ามาธิบดี
ฯ


กรณีบริจาคเป็ น
สาธารณประโยชน์ โดยผ่าน
“ส่วนราชการ” ระบุช่อื ส่วน
ราชการ
กรณีบริจาคเป็ น
สาธารณประโยชน์ โดยผ่าน
“องค์กรสาธารณกุศล” ระบุช่อื
องค์กรสาธารณกุศล

แนบสาเนาหนังสือขอรับการ
บริจาคของส่วนราชการ หรือ
องค์การสาธารณกุศลที่
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนด
แนบสาเนาหนังสือแสดงความ
จานงการบริจาคของผูป้ ระกอบ
กิจการสถานบริการ

แนบใบสรุปรายรับจากการ
ให้บริการ
แนบสาเนาหลักฐานการมอบ
เงินให้แก่ผรู้ บั บริจาค





หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
สาเนา
ใบเสร็จรับเงินบริจาค
ทีอ่ อกโดยผูร้ บั บริจาค
 แบบรายการภาษี
สรรพสามิต แบบ ภส.
03-08 (กรณีขอคืน
ภาษี)
 ใบเสร็จรับเงินกรม
สรรพสามิต (กรณีขอ
คืนภาษี)
ลงชื่อ... (...)


การพิจารณา
ของเจ้า
พนักงาน

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

แนบสาเนาใบเสร็จรับเงิน
บริจาคทีอ่ อกโดยผูร้ บั บริจาค
แนบแบบรายการภาษี
สรรพสามิต แบบ ภส.03-08

แนบใบเสร็จรับเงินกรม
สรรพสามิต
ลายมือชื่อของผูป้ ระกอบการ
สถานบริการพร้อมชื่อ-ชื่อสกุล
ในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ทีย่ ่นื คาขอ
บันทึกความเห็นของเจ้าหน้าที่

วัชรพงษ์ ปั นดี

ลงชื่อ... (...)

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ พร้อมชื่อชื่อสกุล ตาแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน

ศิรพิ งษ์ ยินดี
(นักวิชาการ
สรรพสามิต)

วันที่

วัน/เดือน/ปี ทีเ่ จ้าหน้าทีบ่ นั ทึก
ความเห็น
บันทึกการพิจารณาสังการของ
่
อธิบดีกรมสรรพสามิต หรือผูท้ ่ี
อธิบดีมอบหมาย หรือ
สรรพสามิตจังหวัด

2 ธ.ค. 2562

วันที่
ความเห็นเจ้า
พนักงาน

คาสัง่

2 ธ.ค. 2562
เห็นควรอนุมตั ิ

เห็นควรอนุมตั ิ

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ลงชื่อ... (...)

วันที่

ความหมาย
ลายมือชื่ออธิบดี กรม
สรรพสามิต หรือผูท้ อ่ี ธิบดี
มอบหมาย หรือสรรพสามิต
จังหวัด พร้อมชื่อ-สกุล
ตาแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ทีอ่ ธิบดีกรม
สรรพสามิต ผูท้ อ่ี ธิบดี
มอบหมาย หรือสรรพสามิต
จังหวัด พิจารณา สังการ
่

ตัวอย่างข้อมูล
นายธนาชัย วิ
ยุตนิ นั ท์ (อธิบดี
กรม
สรรพสามิต)
2 ธ.ค. 2562

