คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส. 05-04 คำขอยกเวนภาษีสำหรับสินคาที่นำไปใชเปนวัตถุดิบ
หรือสวนประกอบในการผลิตสินคา
หมวดขอมูลตามแบบ
ชื่อขอมูล
สำหรับเจาหนาที่
เลขที่รับ

วันที่รับ
เจาหนาที่ผูรับ

1. ผูประกอบ
อุตสาหกรรม/ผูนำเขา

ชื่อ
ชื่อโรงอุตสาหกรรม/
สถานประกอบการ
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
เลขรหัสประจำบาน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
เลขที่
ชื่ออาคาร
หองเลขที่
ชั้นที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของหนวยงาน
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1
สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกป
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม
ลายมือชื่อเจาหนาที่ ที่ไดทำการรับ
แบบฟอรม และมีชื่อพรอมทั้ง ตำแหนงใน
วงเล็บชัดเจน
ชื่อผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนำเขา
ชื่อโรงอุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ
เลขที่ทะเบียนสรรพสามิตของโรง
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ
เลขรหัสประจำบานของที่อยูโรง
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ
บานเลขที่ของสำนักงานใหญของที่อยูโรง
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ
ชื่ออาคารของที่อยูโรงอุตสาหกรรมหรือ
สถานประกอบการ
หองเลขที่ของที่อยูโรงอุตสาหกรรมหรือ
สถานประกอบการ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยูโรงอุตสาหกรรม
หรือสถานประกอบการ
หมูที่ของที่อยูโรงอุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยูโรง
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ
ชื่อถนนของที่อยูโรงอุตสาหกรรมหรือ
สถานประกอบการ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูโรง
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ

ตัวอยางขอมูล
007234

12 พ.ย. 2562
นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการสรรพสามิต)
โรงงานสุรา
โรงงานสุรา
25570167769805674
219876554321
22
อาคารสุราไท

7
เมืองใหม
คลองหลวง
คลองสอง

หมวดขอมูลตามแบบ

2. มีความประสงคขอ

ชื่อขอมูล
อำเภอ/เขต

ความหมาย
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูโรง
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยูโรงอุตสาหกรรมหรือ
สถานประกอบการ
รหัสไปรษณีย
รหัสไปรษณียของที่อยูโรงอุตสาหกรรม
หรือสถานประกอบการ
โทรศัพท
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของโรง
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ
Email
อีเมลที่ติดตอไดโรงอุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ
สถานที่เก็บสินคา
ระบุชื่อและประเภทสินคาที่เก็บ
 สงสินคาที่ผลิตได ประสงคสงสินคาที่ผลิตไดจากโรง
จากโรงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
 นำเขาสินคา
ประสงคนำเขาสินคา
ลำดับที่
ลำดับรายการของสินคาที่จะขอยกเวน
ภาษี
ชื่อสินคาและชนิด
ชื่อและชนิดของสินคาที่จะขอยกเวนภาษี
ขนาด/แบบ/รุน
ขนาด แบบ หรือรุนของสินคาที่จะขอ
ยกเวนภาษี
แรงแอลกอฮอล (ดีกรี) ดีกรีของสินคาแอลกอฮอลที่จะขอยกเวน
ภาษี
จำนวนสินคา (หนวย) จำนวนของสินคาที่จะขอยกเวนภาษี
ราคาขายปลีกแนะนำ/ ราคาขายปลีกแนะนำ (หนวยบาท) ของ
หนวย (บาท)
สินคาที่จะขอยกเวนภาษี
มูลคาสินคา (บาท)
มูลคาสินคาของสินคาที่จะขอยกเวนภาษี
อัตราภาษี: ตามมูลคา อัตราภาษีตามมูลคารอยละของสินคาที่จะ
รอยละ
ขอยกเวนภาษี
อัตราภาษี: ตาม
อัตราภาษีตามปริมาณหนวยละ/บาท ของ
ปริมาณ หนวยละ/บาท สินคาที่จะขอยกเวนภาษี
จำนวนภาษี: บาท
มูลคาภาษีของสินคาที่จะขอยกเวนภาษี
(หนวยบาท)
จำนวนภาษี: ส.ต.
มูลคาภาษีของสินคาที่จะขอยกเวนภาษี
(หนวยสตางค)

ตัวอยางขอมูล
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120
02-564-4444
contact@liqueur.co.th
โรงงานสุรา
 สงสินคาที่ผลิตไดจาก
โรงอุตสาหกรรม
1
เบียร
1.000 ลิตร
10 ดีกรี
20
250
5,000
22
430
1,960
00

หมวดขอมูลตามแบบ

3. จำหนายสินคาแก

ชื่อขอมูล
ภาษีเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อ
ราชการสวนทองถิ่น

ความหมาย
มูลคาภาษีที่เก็บเพิ่มขึ้นเพื่อราชการสวน
ทองถิ่นรอยละ 10 ของสินคาที่จะขอ
ยกเวนภาษี (หนวยบาทและสตางค)
รวมทั้งสิ้น
มูลคาภาษีรวมทั้งสิ้นของสินคาที่จะขอ
ยกเวนภาษี (หนวยบาทและสตางค)
ไดตกลงจำหนายสินคา ระบุชื่อและเลขทะเบียนสรรพสามิตของผู
ดังกลาวใหแก...
ที่จำหนายสินคาดังกลาวให
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
เลขรหัสประจำบาน
เลขรหัสประจำบานของที่อยูผูที่จำหนาย
สินคาดังกลาวให
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
เลขที่ตั้งของสำนักงานใหญของที่อยูผูที่
เลขที่
จำหนายสินคาดังกลาวให
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารของที่อยูผูที่จำหนายสินคา
ดังกลาวให
หองเลขที่
หองเลขที่ของที่อยูผูที่จำหนายสินคา
ดังกลาวให
ชั้นที่
ชั้นที่ของอาคารของที่อยูผูที่จำหนายสินคา
ดังกลาวให
หมูที่
หมูที่ของที่อยูผูที่จำหนายสินคาดังกลาวให
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยูผูที่จำหนาย
สินคาดังกลาวให
ถนน
ชื่อถนนของที่อยูผูที่จำหนายสินคา
ดังกลาวให
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูผูที่จำหนาย
สินคาดังกลาวให
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูผูที่จำหนาย
สินคาดังกลาวให
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยูผูที่จำหนายสินคา
ดังกลาวให
รหัสไปรษณีย
รหัสไปรษณียของที่อยูผูที่จำหนายสินคา
ดังกลาวให
โทรศัพท
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของผูที่จำหนาย
สินคาดังกลาวให

ตัวอยางขอมูล
196.00

2,156.00
บริษัท ผลิตเบียร จำกัด
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่
35570167769805674
219876554322
337
อาคารเบียรไท
1

1

วงใน
บางแขวน
บานคาย
ระยอง
21120
038-239-400

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล

ความหมาย
ตัวอยางขอมูล
Email
อีเมลที่ติดตอไดของผูที่จำหนายสินคา
contact@beerthai.co.th
ดังกลาวให
ผานตัวแทนหรือบุคคล ชื่อตัวแทนหรือบุคคลอื่น ๆ ของผูที่
อื่นชื่อ
จำหนายสินคาดังกลาวให
เลขประตัวประชาชน/ เลขประตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติ
เลขทะเบียนนิติบุคคล/ บุคคล/เลขประจำตัวผูเสียภาษี/หนังสือ
เลขประจำตัวผูเสีย
เดิน (PASSPORT) ของตัวแทนหรือบุคคล
ภาษี/หนังสือเดิน
อื่น ๆ ของผูที่จำหนายสินคาดังกลาวให
(PASSPORT)
เลขรหัสประจำบาน
เลขรหัสประจำบานที่อยูของตัวแทนหรือ
บุคคลอื่น ๆ ของผูที่จำหนายสินคา
ดังกลาวให
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
เลขที่ตั้งของสำนักงานใหญที่อยูของ
เลขที่
ตัวแทนหรือบุคคลอื่น ๆ ของผูที่จำหนาย
สินคาดังกลาวให
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารของที่อยูของตัวแทนหรือบุคคล
อื่น ๆ ของผูที่จำหนายสินคาดังกลาวให
หองเลขที่
หองเลขที่ของที่อยูของตัวแทนหรือบุคคล
อื่น ๆ ของผูที่จำหนายสินคาดังกลาวให
ชั้นที่
ชั้นที่ของอาคารของที่อยูของตัวแทนหรือ
บุคคลอื่น ๆ ของผูที่จำหนายสินคา
ดังกลาวให
หมูที่
หมูที่ของที่อยูของตัวแทนหรือบุคคลอื่น ๆ
ของผูที่จำหนายสินคาดังกลาวให
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยูของตัวแทน
หรือบุคคลอื่น ๆ ของผูที่จำหนายสินคา
ดังกลาวให
ถนน
ชื่อถนนของที่อยูของตัวแทนหรือบุคคลอื่น
ๆ ของผูที่จำหนายสินคาดังกลาวให
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูของตัวแทน
หรือบุคคลอื่น ๆ ของผูที่จำหนายสินคา
ดังกลาวให
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูของตัวแทน
หรือบุคคลอื่น ๆ ของผูที่จำหนายสินคา
ดังกลาวให

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
จังหวัด
รหัสไปรษณีย

โทรศัพท

Email
4. การขนสงสินคา

5. การพิจารณาของ
เจาหนาที่

6. คำสั่ง

โดยจะขนออกจาก
 โรงอุตสาหกรรม
โดยจะขนออกจาก
 อารักขาของ
ศุลกากร
ชื่อผูประกอบ
อุตสาหกรรม (ผูรับ
สินคา)
ภายในวันที่... เดือน...
พ.ศ....
โดยทาง...
ทั้งนี้ไดแนบเอกสาร
หลักฐาน จำนวน...
ฉบับ
ลงชื่อ...(...)
วันที่
ความเห็นเจาหนาที่
ลงชื่อ...(...) ตำแหนง

วันที่
 อนุมัติ ตั้งแตวันที่
...
 ไมอนุมัติ

ความหมาย
ตัวอยางขอมูล
ชื่อจังหวัดของที่อยูของตัวแทนหรือบุคคล
อื่น ๆ ของผูที่จำหนายสินคาดังกลาวให
รหัสไปรษณียของที่อยูของตัวแทนหรือ
บุคคลอื่น ๆ ของผูที่จำหนายสินคา
ดังกลาวให
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของตัวแทนหรือ
บุคคลอื่น ๆ ของผูที่จำหนายสินคา
ดังกลาวให
อีเมลที่ติดตอไดของตัวแทนหรือบุคคลอื่น
ๆ ของผูที่จำหนายสินคาดังกลาวให
ประสงคจะขนสินคาออกจากโรง
โดยจะขนออกจาก
อุตสาหกรรม
 โรงอุตสาหกรรม
ประสงคจะขนสินคาออกจากอารักขาของ
ศุลกากร
ชื่อผูรับสินคา

ระบุวัน/เดือน/ป สุดทายที่จะทำการขน
สินคา
ระบุเสนทางในการขนสินคา
จำนวนเอกสาร (ฉบับ) ที่แนบมาพรอม
แบบฟอรม
ลงชื่อผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนำเขา
พรอมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ป ที่ยื่นแบบ
ความเห็นของเจาหนาที่
ลงชื่อเจาหนาที่ที่พิจารณา พรอมชื่อ-ชื่อ
สกุล ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ป ที่เจาหนาที่พิจารณา
ระบุวันที่สรรพสามิตพื้นที่อนุมัติ
กรณีสรรพสามิตพื้นที่ไมอนุมัติ

นายเบียร รับจางทำ
(นายเบียร รับจางทำ)
บริษัท ผลิตเบียร จำกัด
12 พ.ย. 2562
ถนนพหลโยธิน
1

นายผลิต สุรา
(นายผลิต สุรา)
12 พ.ย. 2562
เห็นควรใหยกเวนภาษี
นายชวย พิจารณา
(นายชวย พิจารณา)
เจาหนาที่สรรพสามิต
12 พ.ย. 2562
 อนุมัติ ตั้งแตวันที่ 12
พ.ย. 2562

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
ลงชื่อ...(...) ตำแหนง

วันที่
รายละเอียดสินคาที่ทำ ลำดับที่
การขน
จำนวน (หนวย)
แบบ ภส.05-04 เลขที่
... ขนครั้ง...
เลขทะเบียนรถยนต
ชื่อพนักงานขับรถยนต
เสนทาง
ชื่อผูประกอบ
อุตสาหกรรม
7. การตรวจสอบของ เจาพนักงาน
เจาพนักงาน
สรรพสามิตได
สรรพสามิต (ตนทาง) ตรวจสอบสินคาที่ขน
ออกจาก  โรง
อุตสาหกรรม
เจาพนักงาน
สรรพสามิตได
ตรวจสอบสินคาที่ขน
ออกจาก  อารักขา
ของศุลกากร
จังหวัด... เมื่อวันที่...
เดือน... พ.ศ....
 ถูกตอง ตามที่ขอ
ยกเวนในขอ 2
 ไมถูกตอง
เนื่องจาก
ลงชื่อ...(...) ตำแหนง

ความหมาย
ลงชื่อสรรพสามิตพื้นที่ พรอมชื่อ-ชื่อสกุล
ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ป ที่สรรพสามิตพื้นที่พิจารณา
ลำดับรายการของสินคาที่ทำการขน
จำนวนหนวยของสินคาที่ทำการขน
ระบุเลขที่ตามแบบ ภส.05-04 และ
จำนวนครั้งที่ขน
เลขทะเบียนพาหนะที่ทำการขน
ชื่อพนักงานขับรถยนตที่ทำการขน
เสนทางที่ทำการขน
ชื่อผูประกอบอุตสาหกรรม
เจาพนักงานสรรพสามิตไดตรวจสอบ
สินคาที่ขนออกจากโรงอุตสาหกรรม

ตัวอยางขอมูล
นายอนุมัติ จัดให
(นายอนุมัติ จัดให)
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี
12 พ.ย. 2562
1
20
007233
บต 4567
นายขนสง ชอบรถใหญ
ถนนกรุงเทพนครปฐม
บริษัท ผลิตเบียร จำกัด
เจาพนักงานสรรพสามิตได
ตรวจสอบสินคาที่ขนออก
จาก  โรงอุตสาหกรรม

เจาพนักงานสรรพสามิตไดตรวจสอบ
สินคาที่ขนออกจากอารักขาของศุลกากร

จังหวัดที่ทำการขนสินคาออก ระบุวัน/
เดือน/ป ตรวจสอบ
เจาพนักงานสรรพสามิตตนทางตรวจสอบ
สินคาแลว ถูกตองตามที่ขอยกเวนในขอ 2
พรอมระบุรายละเอียด
เจาพนักงานสรรพสามิตตนทางตรวจสอบ
สินคาแลว ไมถูกตอง พรอมระบุ
รายละเอียด
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิตตนทาง
กรณีตรวจสอบสินคา พรอมชื่อ-ชื่อสกุล
และตำแหนงในวงเล็บชัดเจน

จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 12
พ.ย. 2562
 ถูกตอง ตามที่ขอ
ยกเวนในขอ 2

นายตรวจ ตนทาง
(นายตรวจ ตนทาง)
เจาพนักงานสรรพสามิต

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
วันที่
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง
เนื่องจาก
ลงชื่อ...(...) ตำแหนง

วันที่
การรับสินคาที่ไดรับ
ลำดับที่
การยกเวนภาษีเขาโรง
อุตสาหกรรม
วันทีร่ ับสินคา
เวลา
จำนวนที่รับเขา
จำนวนที่แตกตางจาก
ตนทาง
หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น
8. การตรวจสินคาของ
เจาพนักงาน
สรรพสามิต
(ปลายทาง)

จังหวัด... เมื่อวันที่...
เดือน... พ.ศ....
 ถูกตอง ตามที่ขอ
ยกเวนในขอ 2
 ไมถูกตอง
เนื่องจาก
ลงชื่อ...(...) ตำแหนง

ความหมาย
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงานสรรพสามิตตน
ทางตรวจสอบสินคา
เจาพนักงานไดทำการตรวจสอบเอกสารที่
เกี่ยวของแลว ถูกตอง
เจาพนักงานไดทำการตรวจสอบเอกสารที่
เกี่ยวของแลว ไมถูกตอง พรอมระบุ
รายละเอียด
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิตตนทาง
กรณีตรวจสอบทางเอกสาร พรอมชื่อ-ชื่อ
สกุล และตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงานสรรพสามิตตน
ทางตรวจสอบเอกสาร
ลำดับรายการรับสินคาที่ไดรับการยกเวน
ภาษีเขาโรงอุตสาหกรรม
วัน/เดือน/ป ที่รับสินคาที่ไดรับการยกเวน
ภาษีเขาโรงอุตสาหกรรม
เวลาที่รับสินคาที่ไดรับการยกเวนภาษีเขา
โรงอุตสาหกรรม
จำนวนสินคาที่รับเขาโรงอุตสาหกรรม
จำนวนสินคาที่แตกตางจากตนทาง
สำหรับบันทึกเหตุการณเพื่อเตือนความจำ
จำนวนรวมสินคารับเขา และจำนวนสินคา
ที่แตกตางจากตนทาง
ระบุจังหวัดที่ตั้งของโรงอุตสาหกรรมที่จะ
รับสินคาเขา ระบุวัน/เดือน/ป ที่ตรวจสอบ
เจาพนักงานปลายทางไดทำการตรวจสอบ
สินคาแลว ถูกตองตามที่ขอยกเวนในขอ 2
เจาพนักงานปลายทางไดทำการตรวจสอบ
สินคาแลว ไมถูกตอง พรอมระบุ
รายละเอียด
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิตปลายทาง
กรณีตรวจสอบสินคา พรอมชื่อ-ชื่อสกุล
และตำแหนงในวงเล็บชัดเจน

ตัวอยางขอมูล
12 พ.ย. 2562
 ถูกตอง

นายตรวจ ตนทาง
(นายตรวจ ตนทาง)
เจาพนักงานสรรพสามิต
12 พ.ย. 2562
1
12 พ.ย. 2562
12:00
20
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20
จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 12
เดือน พ.ย. พ.ศ. 2562
 ถูกตอง ตามที่ขอ
ยกเวนในขอ 2

นายตรวจระยอง ปลายทาง
(นายตรวจระยอง
ปลายทาง)
เจาพนักงานสรรพสามิต

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
วันที่
ลงชื่อ...(...)
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง
เนื่องจาก
ลงชื่อ...(...) ตำแหนง

วันที่

ความหมาย
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงานสรรพสามิต
ปลายทางตรวจสอบสินคา
ลงชื่อผูประกอบอุตสาหกรรม พรอมชื่อชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน
เจาพนักงานปลายทางไดทำการตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวของแลว ถูกตอง
เจาพนักงานปลายทางไดทำการตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวของแลว ไมถูกตอง พรอม
ระบุรายละเอียด
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิตปลายทาง
กรณีตรวจสอบทางเอกสาร พรอมชื่อ-ชื่อ
สกุล และตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงานสรรพสามิต
ปลายทางตรวจสอบเอกสาร

ตัวอยางขอมูล
12 พ.ย. 2562
นายเบียร รับจางทำ
(นายเบียร รับจางทำ)
 ถูกตอง

นายตรวจระยอง ปลายทาง
(นายตรวจระยอง
ปลายทาง)
เจาพนักงานสรรพสามิต
12 พ.ย. 2562

