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 เลขรหสัประจ ำบ้ำน.....................ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขท่ี..................ชื่ออำคำร...................................................................ห้องเลขท่ี..............ช้ันท่ี............... 
 หมู่ที่..............ตรอก/ซอย................................ถนน........................................ต ำบล/แขวง..........................................อ ำเภอ/เขต............................................ 
 จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์................................................ Email......................................................... 

2.  มีความประสงค์ 
     ขอน ำสินค้ำออกจำก 
  โรงอุตสำหกรรมชื่อ ............................................................................................................................................................................................................ 
  คลังสินค้ำทัณฑ์บนช่ือ ........................................................................................................................................................................................................ 
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2.4  สินค้ำตำมรำยกำรข้ำงต้นจะขนส่งโดยทำง..................................... ตำมเส้นทำง............................................................................................................... 
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ข้อปฏิบัต ิ
 

(1) ให้ผู้ประกอบอตุสำหกรรมจัดท ำค ำขอตำมแบบ ภส.05-05 ยื่นต่อสรรพสำมติพื้นท่ี ณ ส ำนักงำนสรรพสำมติพื้นท่ีที่โรงอุตสำหกรรม  
    คลังสินค้ำทัณฑ์บน หรือสถำนที่เก็บสินค้ำ แล้วแต่กรณี ก่อนน ำสินค้ำออกจำกโรงอุตสำหกรรม คลังสินค้ำทัณฑ์บน หรือสถำนท่ีเก็บสินค้ำ 
    หรือยื่นผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เนต็ที่เว็บไซต์กรมสรรพสำมติ http://www.excise.go.th หรอืวิธีกำรอื่นซึ่งได้รับอนมุัติจำก 
    สรรพสำมติพื้นท่ี 
(2) กรณีที่ขอยกเว้นภำษี ให้สรรพสำมิตพื้นที่ท่ีรับค ำขอตำม (1) พิจำรณำสั่งอนุมัติให้ยกเว้นภำษีในค ำขอ 
(3) ผู้ประกอบอุตสำหกรรมจะต้องน ำแบบ ภส.05-05 ที่ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรสำธำรณกุศลรับรองแล้ว บัญชีรำยละเอียดสินค้ำ 

ที่บริจำค และหลักฐำนกำรช ำระภำษี (กรณีที่ขอคืนภำษี) ส่งคืนให้สรรพสำมิตพื้นที่ท่ีรับค ำขอตำม (1) ภำยใน 60 วัน นับแต่วันที ่
น ำสินค้ำออกจำกโรงอุตสำหกรรม คลังสินค้ำทัณฑ์บน หรือสถำนท่ีเก็บสินค้ำ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอคืนภำษี จะต้องมีส ำเนำ 
หลักฐำนแสดงกำรเสียภำษีมำแสดงด้วย คือ ส ำเนำแบบรำยกำรภำษสีรรพสำมติ ภส.03-07 และส ำเนำใบเสร็จรับเงินค่ำภำษีสรรพสำมิต 

(4) กำรลงบันทึกของเจ้ำพนักงำนสรรพสำมติตำมข้อ 4 ให้ด ำเนินกำรเฉพำะกรณีที่กรมสรรพสำมิตก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบสินค้ำเท่ำนั้น  
(5) กรณีที่ขอคืนภำษี ใหส้รรพสำมิตพื้นที่ตำม (1) ตรวจสอบหลักฐำนและพิจำรณำสั่งอนุมัติให้คืนภำษีเป็นหนังสือต่อไป 


