
           กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
         ค ำขอยกเว้นภำษีส ำหรับสินคำ้ที่น ำไปใช้เปน็วัตถุดิบ 
         หรอืส่วนประกอบในกำรผลิตสินคำ้ ตำมมำตรำ ๑๐๖  
                   

                       
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เลขท่ีรับ  
วันท่ีรับ 
เจ้ำหน้ำท่ีผูร้ับ 

ภส.๐๕-๐๔ 

 
 

 

เรียน  สรรพสำมิตพื้นที ่
๑. ผู้ประกอบอตุสาหกรรม/ผู้น าเข้า 
ชื่อ                                                          ชื่อโรงอุตสำหกรรม/สถำนประกอบกำร 
ทะเบียนสรรพสำมิตเลขที ่ -- 
เลขรหัสประจ ำบำ้น                 ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขที่                  ชื่ออำคำร                         ห้องเลขที่                ชั้นที ่
หมู่ที่            ตรอก/ซอย                             ถนน                            ต ำบล/แขวง                      อ ำเภอ/เขต 
จังหวัด                             รหัสไปรษณีย ์                   โทรศัพท ์            Email   
สถำนที่เก็บสินค้ำ 
๒. มีความประสงค์ขอ 
       ส่งสินค้ำที่ผลติได้จำกโรงอุตสำหกรรม 
       น ำเข้ำสินคำ้   
           เพื่อน ำไปใช้เป็นวัตถุดบิหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสินค้ำประเภทหรือชนิดเดิมหรืออีกประเภทหรืออีกชนิดหนึ่ง หรือน ำไปใช้           
ในกำรผลิตสนิค้ำเพื่อกำรส่งออก  โดยกำรขอยกเว้นภำษี ดังนี ้
  

ล ำดับ ชื่อสินค้ำ ขนำด/ แรง จ ำนวน รำคำขำยปลีก
ที่ และชนดิ แบบ/รุ่น แอลกอฮล์ สินค้ำ แนะน ำ/หน่วย ตำมมูลค่ำ ตำมปริมำณ

(ดีกรี) (หนว่ย) (บำท) (บำท) ร้อยละ หนว่ยละ/บำท บำท ส.ต.

รวมทั้งส้ิน

มูลค่ำสินค้ำ

ภำษีเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อรำชกำรส่วนท้องถิ่น

อัตรำภำษี
จ ำนวนภำษี

 
 
๓. ได้ตกลงจ ำหนำ่ยสนิค้ำดงักลำ่วให้แก่............................................................................................................................................................. 
ทะเบียนสรรพสำมิตเลขที ่ -- 
เลขรหัสประจ ำบำ้น                 ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขที่                  ชื่ออำคำร                         ห้องเลขที่                ชั้นที ่
หมู่ที่            ตรอก/ซอย                             ถนน                            ต ำบล/แขวง                      อ ำเภอ/เขต 
จังหวัด                             รหัสไปรษณีย ์                   โทรศัพท ์           Email   
เพื่อน ำไปใช้เป็นวัตถุดบิหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสนิค้ำในโรงอุตสำหกรรม  
โดยผ่ำนตัวแทนหรือบุคคลอื่นชือ่.......................................................................................................................................................................... 
เลขประจ ำตัวประชำชน/เลขทะเบยีนนิติบุคคล/เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/หนังสือเดินทำง (PASSPORT)  
เลขรหัสประจ ำบำ้น..................ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขที่....................ชื่ออำคำร..................................ห้องเลขที่............................ชั้นที่................ 
หมู่ที่            ตรอก/ซอย                             ถนน                            ต ำบล/แขวง                      อ ำเภอ/เขต 
จังหวัด                             รหัสไปรษณีย ์                   โทรศัพท ์           Email   
 
 
 



๔.  โดยจะขนออกจำก         โรงอุตสำหกรรม            อำรักขำของศุลกำกร     
      ซึ่งสินค้ำดังกล่ำวจะสง่ไปยงัโรงอุตสำหกรรม  ชื่อผู้ประกอบอุตสำหกรรม (ผู้รับสนิค้ำ)............................................................................... 
      ภำยในวันที่...........เดือน.............................พ.ศ................  โดยทำง............................................................................................................. 
      ทั้งนี้ ได้แนบเอกสำรหลักฐำน จ ำนวน......................ฉบับ มำเพื่อประกอบกำรด ำเนนิงำน ดังนี้ 
               ๔.๑  หนังสือแจ้งสูตรกำรผลิตหรือกรรมวิธีกำรผลิตของผู้ประกอบอุตสำหกรรมที่น ำสนิค้ำไปใช้เป็นวัตถุดบิหรือส่วนประกอบ 
      ในกำรผลิตสนิค้ำ 
               ๔.๒  หลักฐำนกำรจ ำหน่ำยสินคำ้   
               ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะปฏบิัติตำมกฎหมำยระเบียบของทำงรำชกำรทุกประกำร และหำกสินคำ้ที่ขอใช้สิทธยิกเว้นภำษีนี้สญูหำย         
     หรือขำดจ ำนวนไป หรือหำกสิทธิที่ได้รบัยกเว้นภำษีหมดลงไม่ว่ำกรณีใด ๆ ข้ำพเจ้ำยนิยอมช ำระภำษีในอัตรำภำษีที่ใชบ้ังคบัอยู่ ณ วันที่        
     ควำมรับผิดในอันจะต้องเสยีภำษีเกิดข้ึนให้แก่กรมสรรพสำมิต 
 
                                                                      ลงชือ่....................................................ผู้ประกอบอุตสำหกรรม/ผู้น ำเข้ำ (ประทับตรำ 
                                                                            (.................................................)  นิติบุคคล ถ้ำมี) 
                                                                      วันที่.................................................... 
๕. การพิจารณาของเจ้าหน้าที ่                                             ๖. ค าสั่ง 
  ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่................................................................ 
  ..............................................................................................  

                 ลงชื่อ................................................... 
                       (.................................................) 
            ต ำแหน่ง...................................................... 
                วันที่...................................................... 

      อนุมัติ  ตั้งแต่วันที ่
      ไม่อนุมัต ิ

              ลงชื่อ................................................... 
                    (.................................................) 
         ต ำแหน่ง...................................................... 

                  วันที่......................................................  
 
รายละเอียดสินค้าที่ท าการขน 

จ ำนวน เลขทะเบียน ชื่อพนกังำน
(หนว่ย) รถยนต์ ขับรถยนต์

เลขที่..................
ขนคร้ัง................

ล ำดับที่ แบบ ภส. o๕-o๔ เส้นทำง ชื่อผู้ประกอบอุตสำหกรรม

 
 
๗. การตรวจสอบของเจ้าพนักงานสรรพสามิต (ต้นทาง) 
     เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตได้ตรวจสอบสินค้ำที่ขนออกจำก     โรงอุตสำหกรรม       อำรักขำของศุลกำกร     
     จังหวัด....................................เมื่อวันที่................เดือน....................................พ .ศ.................แล้วปรำกฏผล ดังนี ้
                        กรณีตรวจสอบสินค้า                                                         กรณีตรวจสอบทางเอกสาร 
  เจ้ำพนักงำนไดท้ ำกำรตรวจสอบสินค้ำแล้ว    
      ถูกต้อง ตำมที่ขอยกเว้นในข้อ ๒ .......................................... 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
      ไม่ถูกต้อง   เนื่องจำก.......................................................... 
(เอกสำรแนบ)................................................................................ 

                 ลงชื่อ................................................... 
                       (.................................................) 
            ต ำแหน่ง..................................................... 
                วันที่...................................................... 

เจ้ำพนักงำนไดท้ ำกำรตรวจสอบเอกสำรที่เก่ียวข้องแล้ว    
         ถูกต้อง ............................................................................ 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
      ไม่ถูกต้อง   เนื่องจำก.......................................................... 
(เอกสำรแนบ)................................................................................ 

                      ลงชื่อ................................................... 
                            (.................................................) 
                  ต ำแหน่ง........................................................ 

                           วันที่........................................................ 
  



 
การรับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีเข้าโรงอุตสาหกรรม 

จ ำนวนที่แตกต่ำง
จำกต้นทำง

รวมท้ังส้ิน

ล ำดับท่ี วันท่ีรับสินค้ำ เวลำ จ ำนวนท่ีรับเข้ำ หมำยเหตุ

 
๘. การตรวจสินค้าของเจ้าพนักงานสรรพสามิต (ปลายทาง) 
     เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตได้ตรวจสอบสินค้ำที่จะรับเข้ำโรงอุตสำหกรรม  
     จังหวัด.......................................... เมื่อวันที่................เดือน................................พ.ศ...............แล้วปรำกฏผล ดังนี ้
                        กรณีตรวจสอบสินค้า                                                         กรณีตรวจสอบทางเอกสาร 
  เจ้ำพนักงำนไดท้ ำกำรตรวจสอบสินค้ำแล้ว    
      ถูกต้อง ตำมที่ขอยกเว้นในข้อ ๒ 
      ไม่ถูกต้อง  เนื่องจำก.......................................................... 
(เอกสำรแนบ)................................................................................ 
 
 ลงชื่อ..........................................   ลงชื่อ.......................................... 
       (.........................................)        (...........................................)
ต ำแหน่ง......................................            ผู้ประกอบอุตสำหกรรม 
วันที่............................................. 

เจ้ำพนักงำนไดท้ ำกำรตรวจสอบเอกสำรที่เก่ียวข้องแล้ว    
      ถูกต้อง 
      ไม่ถูกต้อง  เนื่องจำก.......................................................... 
(เอกสำรแนบ)................................................................................ 
 

              ลงชื่อ................................................... 
                    (.................................................) 
         ต ำแหน่ง...................................................... 

                  วันที่......................................................  
 
 ข้อปฏิบัต ิ
 
๑) ผู้ประกอบอุตสำหกรรมหรือผู้น ำเข้ำ ต้องจัดท ำค ำขอตำมแบบ ภส. ๐๕-๐๔ จ ำนวนสองฉบับ ยืน่ต่อสรรพสำมิตพืน้ที่ ณ ส ำนักงำน

สรรพสำมิตพืน้ที่แห่งท้องที่ทีโ่รงอุตสำหกรรมตั้งอยู่หรือท้องที่ที่ส ำนักงำนศลุกำกรหรือด่ำนศุลกำกรที่น ำเข้ำตั้งอยู่ แลว้แต่กรณี             
หรือผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสำมติ http://www.excise.go.th  และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้เก็บแบบ      
ดังกล่ำวไว้ ณ ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นทีท่ี่อนุมัติหนึ่งฉบับ 

๒) ก่อนกำรขนสินค้ำออกจำกโรงอตุสำหกรรม หรืออำรักขำของศุลกำกร ให้ผู้ประกอบอุตสำหกรรมหรือผู้น ำเข้ำที่ได้รับอนุมัติยกเว้น          
ภำษี แจ้งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมติแห่งท้องที่ที่อนุมัติให้ยกเว้นภำษี เพื่อท ำกำรตรวจสอบควำมถกูต้องของเอกสำรหรือตรวจสอบ          
สินค้ำ แลว้แต่กรณี และลงลำยมือชื่อรับรองในข้อ ๗ ของแบบ ภส. ๐๕-๐4  อีกหนึ่งฉบับ เพื่อใช้ก ำกับไปกับกำรขนสินค้ำ 

๓) ให้ผู้ประกอบอุตสำหกรรมที่จะน ำสนิค้ำที่ได้รับยกเว้นไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสินคำ้ในโรงอุตสำหกรรมของตน           
แจ้งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตแห่งท้องที่ที่โรงอุตสำหกรรมตั้งอยู่  เพื่อท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรหรือตรวจสอบสินค้ำ         
แล้วแต่กรณี และลงลำยมือชื่อรบัรองในข้อ ๘ ของแบบ ภส. ๐๕-๐๔   ฉบับที่ใช้ก ำกับไปกบักำรขนสินคำ้ 

๔) ผู้ประกอบอุตสำหกรรมที่น ำสินค้ำที่ได้รับยกเว้นภำษไีปใช้เป็นวตัถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสนิค้ำ จะต้องน ำสินคำ้ออกจำก          
โรงอุตสำหกรรมหรือคลังสินค้ำทัณฑ์บนภำยในระยะเวลำหนึ่งปี นับแตว่ันที่ควำมรับผดิในอันจะต้องเสียภำษีของสนิค้ำทีน่ ำไปใช้เป็น   
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกำรผลิตสินคำ้เกิดขึ้น      

  
 
 
 
 

 
 

http://www.excise.go.th/

