คำอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 05-15 คำขอยกเว้นภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ
หมวดข้อมูลตามแบบ
ชื่อข้อมูล
สำหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ

วันที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ

สำหรับผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้นำ
เข้า

เรียน สรรพสามิตพื้นที่
ชื่อผู้ขอเสียภาษีอัตราศูนย์
 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
รถยนต์/รถจักรยานยนต์
 ผู้นำเข้า
เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอ
สรรพสามิต
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

ความหมาย
ตัวอย่างข้อมูล
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
2234
หน่วยงานตามลำดับการรับหนังสือ
ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค.
ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม
12 ธ.ค. 2562
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทำการรับ นายธงชัย ใจดี
แบบฟอร์ม และมีชื่อพร้อมทั้ง
ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
ชื่อผู้ขอเสียภาษีอัตราศูนย์ที่ยื่นคำขอ
เลือกยื่นคำขอผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมรถยนต์/
รถจักรยานยนต์
เลือกยื่นคำขอผู้นำเข้า
เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอ
สรรพสามิตของผู้ยื่นแบบ
บ้านเลขที่ของสำนักงานใหญ่ของที่
อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ชื่ออาคารของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ห้องเลขที่ของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
หมู่ที่ของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ชื่อถนนของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้ยื่นคำ
ขอ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ผู้ยื่นคำ
ขอ
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ

นายสมชาย สุขดี
ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมรถยนต์/
รถจักรยานยนต์
1102200055505
111
2
สุขาภิบาล2
ห้วยใหญ่
บางละมุง
ชลบุรี
20150

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
โทรศัพท์
E-mail
 รถยนต์ต้นแบบ
 รถจักรยานยนต์ต้นแบบ
 โรงอุตสาหกรรม ชื่อ.....
 ด่านศุลกากร ชื่อ
 เขตปลอดอากร ชื่อ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
E-mail
ชื่อบริษัทที่นำไปวิจัย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่

ความหมาย
ตัวอย่างข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นคำ 038-239400
ขอ
อีเมลที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นคำขอ
เลือกยื่นคำขอรถยนต์ต้นแบบ
เลือกยื่นคำขอรถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์
ต้นแบบ
ต้นแบบ
ชื่อโรงอุตสาหกรรม
โรงอุตสาหกรรม
บริษัท มอเตอร์ไทย จำกัด
ชื่อด่านศุลกากร
ชื่อเขตปลอดอากร
บ้านเลขที่ของสำนักงานใหญ่ของที่ 111
อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ชื่ออาคารของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ห้องเลขที่ของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ หมู่ที่ของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
2
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ ชื่อถนนของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
สุขาภิบาล2
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้ยื่นคำ ห้วยใหญ่
ขอ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ผู้ยื่นคำ บางละมุง
ขอ
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
20150
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นคำ 038-239400
ขอ
อีเมลที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นคำขอ
ชื่อบริษัทที่นำไปวิจัย พัฒนา หรือ
บริษัท ไทยเจริญ จำกัด
ทดสอบสมรรถนะ
บ้านเลขที่ของสำนักงานใหญ่ของที่ 22
อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ชื่ออาคารของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ห้องเลขที่ของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
-

หมวดข้อมูลตามแบบ

หลักฐาน
ประกอบการ
พิจารณา

ชื่อข้อมูล

ความหมาย
ชั้นที่
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
หมู่ที่
หมู่ที่ของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ถนน
ชื่อถนนของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้ยื่นคำ
ขอ
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ผู้ยื่นคำ
ขอ
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้ยื่นคำขอ
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นคำ
ขอ
ลำดับที่
ลำดับที่
ชื่อ
ชื่อประเภทของรถยนต์
รหัสรุ่น
รหัสรุ่นของรถยนต์
หมายเลขเครื่องยนต์
หมายเลขเครื่องยนต์
หมายเลขตัวถัง
หมายเลขตัวถังของรถยนต์
มูลค่าสินค้า (บาท)
มูลค่าสินค้า (บาท)
จำนวนภาษี บาท
จำนวนภาษี บาท
จำนวนภาษี สตางค์
จำนวนภาษี สตางค์
รวมทั้งสิ้น
จำนวนรวมทั้งสิ้น หน่วยบาท
สำเนาใบอนุมัติ พัฒนาหรือ
จำนวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของ
ทดสอบสมรรถนะของบริษัทที่ สำเนาใบอนุมัติ พัฒนาหรือทดสอบ
จะนำรถยนต์หรือ
สมรรถนะของบริษัทที่จะนำรถยนต์
รถจักรยานยนต์ต้นแบบไปวิจัย หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบไปวิจัย
พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ
จำนวน…..แผ่น
กรณีนำเข้าจะต้องมีหนังสือ
จำนวนหน้ากระดาษ (ชุด) ของกรณี
รับรองจากผู้ผลิตใน
นำเข้าจะต้องมีหนังสือรับรองจาก
ต่างประเทศของรถยนต์หรือ
ผู้ผลิตในต่างประเทศของรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ต้นแบบไปวิจัย รถจักรยานยนต์ต้นแบบไปวิจัย
พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หรือ

ตัวอย่างข้อมูล
5
ห้วยใหญ่
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-239400
1
มอเตอร์ไบท์
Z9
4JH1AT3413
2H2XA59BWDY987654
50,000
1,500
00
1,500.00
2

2

หมวดข้อมูลตามแบบ

สำหรับเจ้าพนักงาน

ชื่อข้อมูล
หรือรถจักรยานยนต์แบบยี่ห้อ
และรุ่นที่นำเข้า จำนวน…..ชุด
หนังสือยินยอมให้เจ้าพนักงาน
เข้าการตรวจสอบ จำนวน…..
ชุด
ลงชื่อ… (...)
วันที่
ลงชื่อ... (…)
ตำแหน่ง
วันที่

คำสั่ง

ลงชื่อ... (...)
ตำแหน่ง
วันที่

ความหมาย
รถจักรยานยนต์แบบยี่ห้อและรุ่นที่
นำเข้า
จำนวนหน้ากระดาษ (ชุด) ของ
หนังสือยินยอมให้เจ้าพนักงานเข้า
การตรวจสอบ
ลงชื่อผู้วประกอบอุตสาหกรรม
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นแบบ
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต พร้อม
ชื่อ-ชื่อสกุล
ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตพิจารณา
ลงชื่อสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมชื่อ-ชื่อ
สกุลในวงเล็บชัดเจน
ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่สรรพสามิตพื้นที่
พิจารณา

ตัวอย่างข้อมูล

2

สมชาย สุขดี
(นายสมชาย สุขดี)
12 ธ.ค. 2562
ธงชัย ใจดี
(นายธงชัย ใจดี)
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
12 ธ.ค. 2562
มานะ ปีดรี
(นายมานะ ปีดรี)
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
พื้นที่
12 ธ.ค. 2562

