คำอธิ บำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 05-51/1 คำขอยกเว้นภำษี สรรพสำมิ ต แก้วเลดคริ สตัลและแก้วคริ สตัลที่นำไปใช้เป็ นวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบในกำรผลิ ตสิ นค้ำหรือสิ่ งของอื่นเพื่อกำรส่งออก (กรณี วำงหนังสือคำ้ ประกัน)

หมวดข้อมูล
ตามแบบ
สาหรับ
เจ้าหน้าที่

สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

ชื่อข้อมูล
ทะเบียนรับเลขที่

ความหมาย

การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลาดับการรับ
หนังสือ ซึง่ เริม่ ลาดับที่ 1
สาหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วันเดือนปี ทร่ี บั
วัน/เดือน/ปี ทีไ่ ด้รบั แบบฟอร์ม
เจ้าพนักงานผูร้ บั
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ทีไ่ ด้ทา
การรับแบบฟอร์ม และมีช่อื
พร้อมทัง้ ตาแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน
เรียน  อธิบดีกรม เลือกช่องนี้หากเป็ นผูย้ ่นื คาขอ
สรรพสามิต
จดทะเบียนสรรพสามิตทีม่ โี รง
อุตสาหกรรมตัง้ อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร
เรียน  สรรพสามิต เลือกช่องนี้หากเป็ นผูย้ ่นื คาขอ
จังหวัด
จดทะเบียนสรรพสามิตทีม่ โี รง
อุตสาหกรรมตัง้ อยู่ในเขต
จังหวัดอื่น
ชื่อผูป้ ระกอบ
ชื่อผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมหรือ
อุตสาหกรรม/ผูน้ าเข้า ผูน้ าเข้า
ชื่อโรงอุตสาหกรรม

ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
สถานทีต่ งั ้ เลขที่

ตัวอย่างข้อมูล
4234

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



บริษทั เครื่อง
แก้ว (ประเทศ
ไทย) จากัด
ชื่อโรงอุตสาหกรรม/ชื่อสถาน บริษทั เครื่อง
ประกอบการของผูน้ าเข้า
แก้ว (ประเทศ
ไทย) จากัด
เลขทีท่ ะเบียนสรรพสามิตของผู้ 0115554005429
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้
นาเข้า
บ้านเลขทีข่ องทีอ่ ยู่ผปู้ ระกอบ 999
อุตสาหกรรมหรือผูน้ าเข้า

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ตรอก/ซอย

ความหมาย

ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้
นาเข้า
ถนน
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่ผปู้ ระกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้
ตาบล/แขวง
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้
นาเข้า
อาเภอ/เขต
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้
นาเข้า
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่ผปู้ ระกอบ
อุตสาหกรรมหรือผูน้ าเข้า
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้
นาเข้า
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของผู้
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้
นาเข้า
 กรณีตามมาตรา
เลือกกรณีการขอยกเว้นภาษี
19 ทวิ ของกฎหมาย ในกรณีตามมาตรา 19 ทวิของ
ศุลกากร
กฎหมายศุลกากร
 กรณีภายใต้สท
ิ ธิ เลือกกรณีการขอยกเว้นภาษี
ประโยชน์ตาม
ในกรณีภายใต้สทิ ธิประโยชน์
กฎหมายส่งเสริมการ ตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน
ลงทุน
ลาดับที่
ลาดับทีข่ องรายการ
ชื่อสินค้า
ชื่อสินค้าตามพิกดั อัตราภาษี
ชนิด
รายการชนิดของสินค้าทีผ่ ลิต/
นาเข้า

ตัวอย่างข้อมูล
-

สุขาภิบาล 2
-

บางละมุง

ชลบุรี
20150

038-955000



-

1
แก้วคริสตัล
-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ขนาดหรือแบบหรือ
รุ่น
จานวนสินค้า (หน่วย)
มูลค่าสินค้า (บาท)

รายการขนาดหรือแบบหรือรุ่น
ของสินค้าทีผ่ ลิต/นาเข้า
ระบุขอ้ มูล จานวน/ปริมาณ
มูลค่าจากจานวนหน่วยคูณ
ราคาสินค้าต่อหน่วยทีผ่ ลิต/
นาเข้า
ภาษีสรรพสามิต:
ภาษีสรรพสามิตจะเท่ากับ
บาท [ภาษี
ปริมาณสินค้าคูณกับอัตราภาษี
สรรพสามิตทีต่ อ้ ง
ตามปริมาณ
ชาระ]
กรณีเสียภาษีตามปริมาณหรือ
มูลค่ารวมของสินค้าในรายการ
นัน้ คูณอัตราภาษีตามมูลค่า
กรณีเสียภาษีตามมูลค่า ระบุ
เป็ นบาท ไม่ตอ้ งระบุเป็ น
สตางค์
ภาษีสรรพสามิต: สต. จานวนเศษสตางค์ 2 หลัก (ปั ด
[ภาษีสรรพสามิตที่
จุดทศนิยมตามหลัก
ต้องชาระ]
คณิตศาสตร์) ของภาษี
สรรพสามิต
รวม
จานวนผลรวมจานวนหน่วย
ของสินค้าทีผ่ ลิต รวมถึงมูลค่า
สินค้าและจานวนภาษี

ได้ตกลงขายสินค้า
ตามรายการข้างต้น
ให้แก่
ได้แนบหลักฐานการ
ซือ้ ขาย รวม...ฉบับ

ชื่อผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม/
ประกอบอุตสาหกรรมอื่นทีร่ บั
ซือ้ สินค้า
ข้อมูลจานวนเอกสารหลักฐาน
(ฉบับ) ทีย่ ่นื เป็ นหลักฐานใน
การขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต

ตัวอย่างข้อมูล
abc1
10
1,196.40

179

.46

สินค้า 10
มูลค่าสินค้า
1,196.40
จานวนภาษี
176.46
บริษทั ไทยแก้ว
จากัด
1

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

หนังสือค้าประกันการ ชื่อธนาคารทีอ่ อกหนังสือ
ปฏิบตั ติ ามสัญญา
สัญญาค้าประกัน
ของธนาคาร
สาขา
สาขาธนาคารทีอ่ อกหนังสือ
สัญญาค้าประกัน
เลขที่
เลขทีธ่ นาคารทีอ่ อกหนังสือ
สัญญาค้าประกัน
ลงวันที่
วัน/เดือน/ปี ทีร่ ะบุในหนังสือ
สัญญาค้าประกัน
อื่นๆ
ระบุหลักฐานอื่นๆ
ตัง้ อยู่เลขที่
เลขทีข่ องผูป้ ระกอบ
อุตสาหกรรม/ผูป้ ระกอบ
อุตสาหกรรมอื่นทีซ่ อ้ื สินค้า
นาไปผลิตเพือ่ การส่งออก
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมทีร่ บั ซื้อ
สินค้า นาไปผลิตเพือ่ การ
ส่งออก
ถนน
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่ผปู้ ระกอบ
อุตสาหกรรมทีร่ บั ซือ้ สินค้า
นาไปผลิตเพือ่ การส่งออก
ตาบล/แขวง
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมทีร่ บั ซื้อ
สินค้า นาไปผลิตเพือ่ การ
ส่งออก
อาเภอ/เขต
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมทีร่ บั ซื้อ
สินค้า นาไปผลิตเพือ่ การ
ส่งออก

ตัวอย่างข้อมูล
ไทยพาณิชย์

สภากาชาดไทย
1234
5 ม.ค. 2562
111/1

-

-

ท่าไทร

นครชัย

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

จังหวัด

การพิจารณา
ของ
เจ้าหน้าที่

ตัวอย่างข้อมูล

ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่ผปู้ ระกอบ
อุตสาหกรรมทีร่ บั ซือ้ สินค้า
นาไปผลิตเพือ่ การส่งออก
โดยทาง
ระบุขอ้ มูลรูปแบบการส่งสินค้า
ทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษี
ตามเส้นทาง
ระบุขอ้ มูลเส้นทางการส่งสินค้า
ทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษี
ภายในวันที.่ .. เดือน ระบุวนั ทีส่ ง่ สินค้าทีไ่ ด้รบั การ
... พ.ศ....
ยกเว้นภาษีเสร็จสิน้
ลงชื่อ... (...) ตาแหน่ง ลงชื่อผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม
หรือผูน้ าเข้า พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล
ในวงเล็บชัดเจน และตาแหน่ง
วันที.่ .. เดือน... พ.ศ วัน/เดือน/ปี ทีย่ ่นื แบบ
....
ความเห็นของ
ระบุความเห็นของเจ้าหน้าทีท่ ่ี
เจ้าหน้าที่
พิจารณา

อุบลราชธานี

ลงชื่อ... (...) ตาแหน่ง ลงชื่อเจ้าหน้าทีท่ พ่ี จิ ารณา
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล ในวงเล็บ
ชัดเจน และตาแหน่ง
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทีเ่ จ้าหน้าที่
พิจารณา
ความเห็นของ
ระบุความเห็นของ
ผูอ้ านวยการ/
ผูอ้ านวยการ/สรรพสามิต
สรรพสามิตจังหวัด
จังหวัด
ลงชื่อ... (...) ตาแหน่ง ลงชื่อผูอ้ านวยการ/สรรพสามิต
จังหวัด พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล ใน
วงเล็บชัดเจน และตาแหน่ง
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทีผ่ อู้ านวยการ/
สรรพสามิตจังหวัดพิจารณา

ชมพู่ มะเหมีย่ ว
(เจ้าหน้าทีต่ รวจ
สรรพสามิต 7)
2 พ.ค. 2562

รถบรรทุก 6 ล้อ
ถนนสุขุมวิท
3 ส.ค. 2562
ปี ใหม่ ยังยื
่ น

2 พ.ค. 2562
เห็นควรอนุมตั ิ

เห็นควรอนุมตั ิ

พิชยั ภัทร ธนากร
(สรรพสามิต
จังหวัดชลบุร)ี
2 พ.ค. 2562

หมวดข้อมูล
ตามแบบ
สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ชื่อ

ชื่อโรงอุตสาหกรรม/คลังสินค้า
ทัณฑ์บน/สถานทีเ่ ก็บสินค้า

ทีต่ งั ้ เลขที่

เลขทีข่ องทีอ่ ยู่ของสถานทีน่ า
สินค้าออก
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่ของ
สถานทีน่ าสินค้าออก
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่ของสถานทีน่ า
สินค้าออก
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่
ของสถานทีน่ าสินค้าออก
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่ของ
สถานทีน่ าสินค้าออก
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่ของสถานที่
นาสินค้าออก
ชื่อลูกค้าปลายทาง

ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ให้แก่
ณ
เพือ่ ส่งออกไปยัง
ประเทศ
ทางด่านศุลกากร
จังหวัด
โดยทาง
ภายในวันที.่ .. เดือน
... พ.ศ....
และได้แนบหลักฐาน
รวม...ฉบับ
ขอคืนหนังสือค้า
ประกันของธนาคาร
สาขา

ตัวอย่างข้อมูล
บริษทั เครื่อง
แก้ว (ประเทศ
ไทย) จากัด
999
สุขาภิบาล 2
บางละมุง
ชลบุรี

ชื่อด่านศุลกากร
จังหวัดทีต่ งั ้ ของด่านศุลกากร
ยานพาหนะทีใ่ ช้ในการส่งออก
วัน/เดือน/ปี ทีส่ ง่ ออก

บริษทั ไทยแก้ว
จากัด
กรุงปั กกิง่
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
แม่กลอง
สมุทรสงคราม
เรือ
3 ส.ค. 2562

จานวนหลักฐานทีแ่ นบ

2

ชื่อธนาคารทีอ่ อกหนังสือ
สัญญาค้าประกันทีข่ อคืน
สาขาธนาคารทีอ่ อกหนังสือ
สัญญาค้าประกันทีข่ อคืน

ไทยพาณิชย์

เมืองปลายทาง
ประเทศปลายทาง

สภากาชาดไทย

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
เลขที่
ลงวันที่
ลงชื่อ... (…)
ตาแหน่ง

สาหรับ
เจ้าหน้าที่
สรรพสามิต

วันที.่ .. เดือน... พ.ศ
....
ความเห็นของ
เจ้าหน้าที่
พร้อมเอกสารแนบ
ลงชื่อ... (...)

ลงชื่อ... (...)

ลงชื่อ... (...)

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

เลขทีธ่ นาคารทีอ่ อกหนังสือ
สัญญาค้าประกันทีข่ อคืน
วัน/เดือน/ปี ทีร่ ะบุในหนังสือค้า
ประกัน
ลงชื่อผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม/ผุ้
นาเข้า พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล ใน
วงเล็บชัดเจน และตาแหน่ง
วัน/เดือน/ปี ทีย่ ่นื คาขอ

1234

บันทึกข้อเท็จจริงของการ
ตรวจสอบ

ครบถ้วนตาม
รายการ

ระบุรายละเอียดเอกสารแนบ
ลงชื่อเจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ด้ทาการ
ตรวจสอบบัญชีเอกสารและ
หลักฐานต่างๆ พร้อมชื่อ-ชื่อ
สกุล ในวงเล็บชัดเจน และ
ตาแหน่ง
ลงชื่อเจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ด้ทาการ
ตรวจสอบบัญชีเอกสารและ
หลักฐานต่างๆ พร้อมชื่อ-ชื่อ
สกุล ในวงเล็บชัดเจน และ
ตาแหน่ง
ลงชื่อเจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ด้ทาการ
ตรวจสอบบัญชีเอกสารและ
หลักฐานต่างๆ พร้อมชื่อ-ชื่อ
สกุล ในวงเล็บชัดเจน และ
ตาแหน่ง

ปิ ติ ชูใจ
(นักวิชาการ
สรรพสามิต)

5 ม.ค. 2562
ปี ใหม่ ยังยื
่ น

31 ม.ค. 2562

มานี มานะ
(นักวิชาการ
สรรพสามิต)

แก้วตา งามใจ
(นักวิชาการ
สรรพสามิต)

หมวดข้อมูล
ตามแบบ
การพิจารณา
ของ
เจ้าหน้าที่

ชื่อข้อมูล
ความเห็นของ
เจ้าหน้าที่

ความหมาย
ระบุความเห็นของเจ้าหน้าทีท่ ่ี
พิจารณา

ลงชื่อ... (...) ตาแหน่ง ลงชื่อเจ้าหน้าทีท่ พ่ี จิ ารณา
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บ
ชัดเจน และตาแหน่ง
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทีพ่ จิ ารณา
ความเห็นของ
ระบุความเห็นของผูอ้ านวยการ
ผูอ้ านวยการ/
หรือสรรพสามิตจังหวัด
สรรพสามิตจังหวัด
ลงชื่อ... (...) ตาแหน่ง ลงชื่อผูอ้ านวยการหรือ
สรรพสามิตจังหวัด พร้อมชื่อชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน และ
ตาแหน่ง
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทีผ่ อู้ านวยการหรือ
สรรพสามิตจังหวัดพิจารณา
คาสังอธิ
่ บดี/ผูท้ ไ่ี ด้รบั ระบุ คาสังอธิ
่ บดีหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั
มอบหมาย
มอบหมาย
ลงชื่อ... (...) ตาแหน่ง ลงชื่ออธิบดีหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั
มอบหมาย พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล
ในวงเล็บชัดเจน และตาแหน่ง
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทีอ่ ธิบดีหรือผูท้ ่ี
ได้รบั มอบหมายพิจารณา

ตัวอย่างข้อมูล
เห็นควรอนุมตั ิ

ธนชัย สมสวัสดิ ์
(เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต)
30 มิ.ย. 2562
เห็นควรอนุมตั ิ

เอกราช นาไทย
(สรรพสามิต
จังหวัดชลบุร)ี
30 มิ.ย. 2562
เห็นควรอนุมตั ิ
เอกราช นาไทย
(สรรพสามิต
จังหวัดชลบุร)ี
30 มิ.ย. 2562

