
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
แบบค ำขอยกเว้นภำษีส ำหรับสินค้ำที่ส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร 
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ตำมมำตรำ 103 และมำตรำ 107 (4) แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
เลขที่รับ..........................................       
วันที่รับ........................................... 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ................................. 
 

 
ภส.05-01/1  

 

 
  
เรียน สรรพสำมิตพื นที่................................................................................................................ 
1. ผู้ยื่นค าขอ    ผู้ประกอบอุตสาหกรรม    ผู้ส่งออก  
ชื่อ 
 

 บุคคลธรรมดำ    นิติบุคคล    กิจกำรร่วมทุน/กจิกำรร่วมค้ำ   คณะบุคคล   หน่วยงำนรำชกำร/อื่นๆ  ระบ ุ................................................................................... 
 

เลขบัตรประชำชน / เลขนิติบุคคล - 
 

เลขรหัสประจ ำบ้ำน                                       ที่ตั งส ำนักงำนใหญ่เลขที ่                      ชื่ออำคำร                                     หอ้งเลขที่                    ชั นที ่
หมู่ที่                ตรอก/ซอย                                 ถนน                                        ต ำบล/แขวง                                      อ ำเภอ/เขต 
จังหวัด                                          รหัสไปรษณีย ์         โทรศัพท ์          Email 
 

 
เป็น  (   ) 1. ผู้ประกอบอุตสำหกรรม ทะเบียนสรรพสำมิต เลขที่ -- 
       (   ) 2. ผู้ซื อหรือผู้ที่ได้รับสินค้ำที่ผลิตในรำชอำณำจักรจำกผู้ประกอบอุตสำหกรรมเพื่อส่งออกนอกรำชอำณำจกัร หรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร และได้รับมอบอ ำนำจ 
            จำกผู้ประกอบอุตสำหกรรมชือ่                                                             ทะเบียนสรรพสำมิต เลขที่ -- 
       (   ) 3. บุคคลอื่น นอกเหนือจำก 1. และ 2.  

๒. มีความประสงค ์
2.1 ขอน ำสินค้ำออกจำกโรงอุตสำหกรรม /คลังสินค้ำทัณฑ์บน ชื่อ                                                                          
เลขรหัสประจ ำบ้ำน                                          สถำนที่ตั งเลขที่                                                 ชื่ออำคำร  
ห้องเลขที่          ชั นที ่                     หมู่ที ่             ตรอก/ซอย                                                  ถนน 
ต ำบล/แขวง                                          อ ำเภอ/เขต                                          จังหวัด                                                   รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์                                                     Email 
โดยกำรขอยกเว้นภำษี เพือ่น ำสินค้ำที่ได้รบัยกเว้นภำษีเข้ำไปเก็บไว้ที่สถำนที่เกบ็สินค้ำ ชื่อ                                                                            
เลขรหัสประจ ำบ้ำน                                        สถำนที่ตั งเลขที่                                                   ชื่ออำคำร  
ห้องเลขที่            ชั นที่                      หมู่ที่          ตรอก/ซอย                                                   ถนน 
ต ำบล/แขวง                                          อ ำเภอ/เขต                                           จังหวัด                                                รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์                                                      Email  
เพื่อรอกำรส่งออกนอกรำชอำณำจกัร หรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร หรือน ำน  ำมันและผลิตภัณฑ์น  ำมันไปใช้เติมเรือไปต่ำงประเทศ 
โดยมีรำยกำรสินค้ำที่ขอยกเว้นภำษี มีดงันี  
 

รำย 
กำร 
ที่ 

ประ 
เภท 
ที่ 

รำยกำรสินค้ำ อัตรำภำษ ี จ ำนวนภำษ ี

ชื่อสินค้ำและชนิด 
แบบ
หรือ
รุ่น 

ขนำด จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำขำย
ปลีก

แนะน ำ 

ตำม
มูลค่ำ 
ร้อยละ 

ตำม
ปริมำณ
หน่วยละ 

บำท สต. 

           
           
           
           
           
           
           
           

รวมทั งสิ น   
 
 
2.2 สินค้ำที่ขอยกเว้นภำษีนี  ขออนุญำต 
       ท ำเครื่องหมำยแสดงกำรขอยกเว้นภำษี  ดังนี   
       ไม่ท ำเครื่องหมำยแสดงกำรขอยกเว้นหรือคืนภำษี 
 



- ๒ - 
 

2.3 สินค้ำตำมรำยกำรขำ้งต้นจะขนส่งโดยทำง  
ตำมเส้นทำง  
ภำยในวันที่                                เดือน                                 พ.ศ. 
2.4 ได้แนบหลักฐำน รวม                               ฉบบั เพื่อประกอบกำรพจิำรณำมำพร้อมกับค ำขอนี แลว้ ประกอบดว้ยเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ดังนี  
      (1) 
      (2) 
      (3) 
      (4) 
 
       ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำขอ้ควำมในแบบค ำขอที่ยื่นมำนี มีควำมถูกต้องและเปน็จริงทุกประกำร ตลอดจนจะปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำรทุกประกำร และหำก
สินค้ำที่ขอยกเว้นภำษีนี สูญหำย หรือขำดจ ำนวนไป ขำ้พเจำ้ยินยอมเสียภำษีใหแ้ก่ทำงกรมสรรพสำมิตตำมชนิดและจ ำนวนสินค้ำที่สูญหำยหรือขำดจ ำนวนไปนั น ในอัตรำภำษีที่ใช้
บังคับอยู่ ณ วันที่ควำมรับผิดในอันจะต้องเสียภำษีเกิดขึ น 
 
 
                                                                         ลงชื่อ                                                         ผูย้ืน่ค ำขอ (ประทับตรำนิติบุคคล ถ้ำมี)  
                                                                                 (                                                       )  
                                                                          วันที ่
 
3. การพิจารณา กรณีขอยกเว้นภาษี 
 

ควำมเห็นเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต ค ำสั่ง 
  เห็นควรยกเว้นภำษ ี
  ไม่เห็นควรยกเว้นภำษ ีเนื่องจำก.................................................................. 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 
                   ลงชื่อ ...................................................................... 
                          (.....................................................................) 
               ต ำแหน่ง........................................................................ 
                   วันที่ ........................................................................ 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เนื่องจำก....................................................................................... 
.........................................................................................................................
......................................................................................................................... 
 
                  ลงชื่อ ..................................................................... 
                         (.....................................................................) 
               ต ำแหน่ง...................................................................... 
                   วันที่ ...................................................................... 
 

4. ส าหรับเจ้าพนักงานสรรพสามิต กรณีที่มีการตรวจสอบสินค้า                               
 

4.1 เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต/เจ้ำหนำ้ที ่ได้ตรวจสอบสินค้ำที่น ำออกจำก   โรงอุตสำหกรรม    คลังสินค้ำทัณฑ์บน   
ชื่อ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
จังหวัด.............................................แล้ว เมื่อวันที่ ............... เดือน ...........................พ.ศ. ....................... ปรำกฏวำ่ ....................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 ลงชื่อ                                                                         ลงชื่อ                                                              ลงชื่อ                                                                                          
  (                                                  )                              (                                                  )              (                                                  ) 
วันที่                                                                      วันที่                                                                วันที ่ 
 

4.2 เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต/เจ้ำหนำ้ที ่ได้ตรวจสอบสินค้ำที่รับเข้ำเก็บในสถำนที่เก็บสินค้ำ  
ชื่อ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
จังหวัด.............................................แล้ว เมื่อวันที่ ............... เดือน ...........................พ.ศ. ....................... ปรำกฏวำ่ ....................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 ลงชื่อ                                                                         ลงชื่อ                                                              ลงชื่อ                                                                                          
  (                                                  )                              (                                                  )              (                                                  ) 
วันที่                                                                      วันที่                                                                 
 

 
 



- ๓ - 
 

 
ข้อปฏิบัต ิ

 
กรณีทีน่ ำสินค้ำออกจำกโรงอุตสำหกรรมหรือคลังสินค้ำทัณฑ์บนไปยังสถำนท่ีเก็บสินคำ้ ให้ปฏิบัตดิังนี  
(1) ให้ผู้ยื่นค ำขอยกเว้นภำษี ตำมแบบค ำขอนี  ได้แก ่

(1.1) ผู้ประกอบอุตสำหกรรม 
(1.2) ผูซ้ื อหรือผู้ทีไ่ดร้ับสินค้ำท่ีผลิตในรำชอำณำจักรหรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร และไดร้ับควำมยินยอม 

  จำกผู้ประกอบอุตสำหกรรมนั น 
(2) สถำนท่ีเก็บสินค้ำจะต้องได้รบัอนุมัติจำกสรรพสำมิตพื นที่แห่งทอ้งที่ท่ีสถำนท่ีเก็บสินค้ำตั งอยู่ก่อนกำรรับสินค้ำท่ี 
     ขอยกเว้นภำษีในครั งแรก 
 (3) ให้ผู้ยื่นค ำขอตำม (1) จัดท ำค ำขอตำมแบบ ภส.05-01/1 ยื่นตอ่สรรพสำมิตพื นที่ ณ ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที ่
     ทีโ่รงอุตสำหกรรมหรือคลังสินค้ำทัณฑ์บนตั งอยู่ เพื่อพิจำรณำอนุมัติให้ยกเว้นภำษี ก่อนน ำสินค้ำออกจำก 
     โรงอุตสำหกรรมหรือคลังสินคำ้ทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี หรือยื่นผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตทีเ่ว็บไซต ์

                            กรมสรรพสำมิต http://www.excise.go.th หรือวิธีกำรอื่นซึ่งได้รับอนุมตัิจำกสรรพสำมติพื นท่ี 
(4) ผู้ยื่นค ำขอต้องน ำแบบ ภส.05-01/1 ตำม (3) ก ำกับไปกับสินค้ำที่น ำไปเก็บไว้ท่ีสถำนท่ีเก็บสินคำ้  
(5) ผู้ยื่นค ำขอต้องแจ้งกำรรับและจ่ำยสินค้ำท่ีไดร้ับกำรยกเว้นภำษี ณ สถำนท่ีเก็บสินค้ำ ตำมแบบ ภส.05-01/2  
     ต่อสรรพสำมติพื นท่ีที่สถำนท่ีเก็บสินค้ำตั งอยู่ หรือยื่นผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เนต็ที่เว็บไซต์กรมสรรพสำมิต  
     http://www.excise.go.th หรือวิธีกำรอื่นซึ่งไดร้ับอนุมตัิจำกสรรพสำมิตพื นที่ ก่อนกำรรับและกำรจ่ำยสินค้ำ ณ  
     สถำนท่ีเก็บสินค้ำ 
(6) ในกรณีกรมสรรพสำมิตก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบสินค้ำใหเ้จ้ำพนักงำนสรรพสำมิตด ำเนินกำร ดังนี   

 (6.1) เมื่อได้รับแจ้งจำกผู้ยื่นค ำขอแล้ว ให้เจ้ำพนักงำนแห่งท้องที่ท่ีโรงอุตสำหกรรม หรือคลังสินค้ำทัณฑ์บนตั งอยู ่
         ไปตรวจสอบสินค้ำ และลงลำยมือช่ือรับรองกำรตรวจสอบในแบบ ภส.05-01/1 ข้อ 4.1 
 (6.2) เมื่อได้รับแจ้งจำกผู้ยื่นค ำขอแล้ว ให้เจ้ำพนักงำนแห่งท้องที่ท่ีสถำนท่ีเก็บสินคำ้ตั งอยู่ไปตรวจสอบสินค้ำ  

 และลงลำยมือช่ือรับรองกำรตรวจสอบในแบบ ภส.05-01/1 ข้อ 4.2 
(7) ผู้ยื่นค ำขอต้องน ำแบบ ภส.05-01/1 ส่งคืนให้ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นท่ีที่ยื่นค ำขอภำยในเวลำหกสิบวันนับแต่วันที ่

                น ำสินค้ำออกจำกโรงอตุสำหกรรม คลังสินค้ำทัณฑ์บนหรือสถำนท่ีเก็บสินค้ำ แล้วแต่กรณี โดยต้องมีหลักฐำนดงัต่อไปนี  
(7.1) หลักฐำนกำรน ำสินค้ำออกจำกโรงอุตสำหกรรม หรือคลังสินคำ้ทัณฑ์บน 
(7.2) หลักฐำนกำรรับสินค้ำเข้ำเกบ็ในสถำนท่ีเก็บสินค้ำ 

 (8) ผู้ยื่นค ำขอจะต้องน ำสินค้ำทีเ่ก็บไว้ ณ สถำนท่ีเก็บสินค้ำส่งออกนอกรำชอำณำจักรหรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกรให้เสร็จสิ น 
     ภำยในหกเดือนนับแต่วันที่น ำสินค้ำออกจำกโรงอุตสำหกรรม หรือคลังสินค้ำทัณฑ์บน แล้วแต่กรณ ี

 


