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

 
ภส.05-01 

 
 

 
 เรียน สรรพสำมติพื้นท่ี................................................................................................................ 
1. ผู้ส่งออก 
ชื่อ 
 บุคคลธรรมดำ    นิติบุคคล    กิจกำรร่วมทุน/กจิกำรร่วมค้ำ   คณะบุคคล   หน่วยงำนรำชกำร/อื่น ๆ 
เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล    
เลขที่สำขำภำษีมูลค่ำเพิ่ม (กรณีจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม)   
เลขรหัสประจ ำบ้ำน                                ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขที่                             ชื่ออำคำร                                      หอ้งเลขที่                    
ชั้นที่                 หมู่ที่                ตรอก/ซอย                             ถนน                                                              ต ำบล/แขวง                                         
อ ำเภอ/เขต                                     จังหวัด                                        รหัสไปรษณีย ์   โทรศัพท์          
Email  
เป็น (  ) 1 ผู้ประกอบอุตสำหกรรม ทะเบียนสรรพสำมติ เลขท่ี -- 

   (  ) 2 ผู้ซื้อหรือผู้ที่ได้รับสินค้ำที่ผลิตในรำชอำณำจักรจำกผูป้ระกอบอุตสำหกรรมเพื่อส่งออกนอกรำชอำณำจักรหรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร  
           และได้รับควำมยินยอมจำกผู้ประกอบอุตสำหกรรมช่ือ ................................................................................................................................................ 

      (  ) 3 บุคคลอื่น นอกเหนือจำก (1) และ (2)   

2. มีความประสงค์ 
2.1 ขอน ำสินค้ำออกจำก 

      (  ) โรงอุตสำหกรรมช่ือ ..................................................................................................................................... 
           ทะเบียนสรรพสำมิตเลขที่  -- 
      (  ) คลังสินค้ำทัณฑ์บนช่ือ .................................................................................................................................. 

              (  ) สถำนท่ีเก็บสินค้ำช่ือ ..................................................................................................................................... 
สถำนท่ีตั้งเลขท่ี .......................ตรอก / ซอย ............................................. ถนน ..............................................ต ำบล / แขวง .......................................... 
อ ำเภอ / เขต ............................................จังหวดั .......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ ........................................................ 
เพื่อ    (  )  ส่งออกนอกรำชอำณำจักร      (  )  น ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร 

โดย    (  )  ขอยกเว้นภำษ ี

               (  )  ขอคืนเงินภำษีท่ีได้เสียไว้แล้วตำมใบเสร็จรับเงินเลขท่ี ................................................. เล่มที่ .................................................. 
              จ ำนวนเงิน ............................................................ บำท 

ดังนี ้

รำยกำร 
ที ่

 
 

ประเภท 
ที ่
 

รำยกำรสินค้ำ อัตรำภำษ ี จ ำนวนภำษ ี

ช่ือสินค้ำและชนิด 
แบบ
หรือ
รุ่น 

ขนำด 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ
ขำย
ปลีก

แนะน ำ 

ตำม
มูลค่ำ 
ร้อย
ละ 

ตำม
ปริมำณ
หน่วยละ 

บำท สต. 

           
           
           
           
           
           
           
           

รวมทั้งสิ้น   
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2.2 สินค้ำท่ีขอ    (  ) ยกเว้นภำษี  (  ) คืนภำษี     น้ี ขออนุญำต 

       (  ) ท ำเครื่องหมำยแสดงกำรขอยกเว้นภำษีหรือคืนภำษี ดังนี้ ................................................................................................................................ 
         (  ) ไม่ท ำเครื่องหมำยแสดงกำรขอยกเว้นหรือคืนภำษี  

2.3 ได้ตกลงขำยสินค้ำตำมรำยกำรข้ำงต้นให้แก่............................................................................................................................................................... 
      เพื่อส่งออกไปยังประเทศ / เขตปลอดอำกร .............................................................................................................................................................  
      ทำงด่ำนศุลกำกร ..................................................................................................จังหวัด.........................................................................................     
      โดยทำง ...................................................................................ระหว่ำงวันท่ี ......................... เดือน ............................................ พ.ศ. .................. 
2.4 ได้แนบหลักฐำนรวม ...................... ฉบับ มำพร้อมกับค ำขอนี้แล้ว 
2.5 ข้ำพเจำ้ขอรับรองว่ำจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำรทุกประกำรและหำกสินค้ำที่ขอยกเว้นภำษีนี้สญูหำยหรือขำดจ ำนวนไป  
      ข้ำพเจ้ำยินยอมเสียภำษีให้แก่ทำงกรมสรรพสำมิต ตำมชนิดและจ ำนวนสินค้ำทีสู่ญหำยหรือขำดจ ำนวนไปนั้นในอัตรำที่ใช้บังคับ ณ วันท่ี 
      ควำมรับผิดในอันจะต้องเสียภำษีเกิดขึ้น 

 
                                                                                  ลงช่ือ ................................................................ ผู้ส่งออก 

  (...........................................................) 
                                                                                      วันท่ี....................................................... 
3. การพิจารณา กรณีที่ขอยกเว้นภาษี 
 

ควำมเห็นเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต ค ำสั่ง 
  เห็นควรยกเว้นภำษ ี
  ไม่เห็นควรยกเว้นภำษี เนื่องจำก........................................................... 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ ............................................................. 
(.....................................................................) 

.........../............./............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เนื่องจำก.............................................................................. 
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ ............................................................. 
(.....................................................................) 

.........../............./............. 
4. การรับรอง 

สินค้ำท่ีขอ   (  ) ยกเว้นภำษ ี     (  ) คืนภำษี   ได้ส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร / น ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร เรียบร้อยแล้ว ตำมใบขนสินค้ำขำออก 
เลขท่ี .............................................................................................................. ลงวันท่ี .................. เดือน ........................................... พ.ศ. ................. 
โดยมรีำยละเอียดสินคำ้ดังนี ้

 
 

รำยกำร 
ที ่

 
ประเภท 

ที ่
 

รำยกำรสินค้ำ อัตรำภำษ ี จ ำนวนภำษ ี

ช่ือสินค้ำและชนิด 
แบบ
หรือ
รุ่น 

ขนำด 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ
ขำย
ปลีก

แนะน ำ 

ตำม
มูลค่ำ 
ร้อย
ละ 

ตำม
ปริมำณ
หน่วย
ละ 

บำท สต. 

           
           
           
           

(กรณีทีช่่องรำยกำรสินค้ำมีไม่พอ ให้จัดท ำเป็นเอกสำรแนบได้) รวมทั้งสิ้น   
 
 

   ลงช่ือ ................................................................ ผู้ส่งออก 
(...........................................................) 

วันท่ี............................................. 
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ข้อปฏิบัต ิ
 

(1) ผู้ส่งออกท่ีมีสิทธิขอยกเว้นหรอืคืนภำษี มีดังนี ้
(1.1) ผู้ประกอบอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิต มีสิทธิขอยกเว้นหรือคืนภำษีได ้
(1.2) ผูซ้ื้อหรือได้รับสินค้ำท่ีผลิตในรำชอำณำจักรจำกผู้ประกอบอุตสำหกรรมเพื่อส่งออกนอกรำชอำณำจักรหรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร  
        และไดร้ับควำมยินยอมจำกผู้ประกอบอุตสำหกรรมนั้น 
(1.3) บุคคลอื่นนอกเหนือจำก (1.1) และ (1.2) ให้ใช้วิธีกำรคืนภำษ ี

(2) ให้ผู้ส่งออกจัดท ำแบบ ภส.05-01 ยื่นต่อสรรพสำมิตพื้นที่ ณ ส ำนักงำนสรรพสำมติพื้นท่ีทีโ่รงอุตสำหกรรม คลังสินค้ำทัณฑ์บน หรอื 
     สถำนท่ีเก็บสินค้ำตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี ก่อนน ำสินค้ำออกจำกโรงอุตสำหกรรม คลังสินค้ำทัณฑ์บน หรือสถำนท่ีเก็บสินค้ำ หรือยื่นผ่ำน 
     ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตทีเ่ว็บไซต์กรมสรรพสำมิต http://www.excise.go.th หรือวิธีกำรอื่นซึ่งได้รับอนุมตัิจำกสรรพสำมติพื้นที่ 
     ทั้งนี้ ในกำรยื่นค ำขอให้ปฏิบัตดิังนี้ 
     (2.1) ผู้ส่งออกตำม (1.1) และ (1.2) ที่ขอยกเว้นภำษี ให้ยื่นค ำขอ ณ ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นทีท่ี่โรงอุตสำหกรรม 

   หรือคลังสินค้ำทณัฑ์บนตั้งอยู่  
        (2.2) ผู้ส่งออกตำม (1.1) (1.2) และ (1.3) ที่ขอคืนภำษี ให้ยื่นค ำขอ ณ ส ำนักงำนสรรพสำมติพื้นที่ท่ีสถำนท่ีเก็บสินค้ำท่ีใช้เก็บสนิค้ำ 

   ที่เสียภำษีแล้วของผูส้่งออกตั้งอยู่  
(3) กรณีที่ขอยกเว้นภำษี ให้สรรพสำมิตพื้นที่ท่ีรับค ำขอตำม (2) พิจำรณำสั่งอนุมัติให้ยกเว้นภำษีในค ำขอ 
(4) ผู้ส่งออกต้องน ำแบบ ภส.05-01 ก ำกับไปกับสินค้ำท่ีจะส่งออกนอกรำชอำณำจักร หรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร 
(5) ผู้ส่งออกต้องส่งสินคำ้ที่ไดร้ับกำรยกเว้นภำษีออกนอกรำชอำณำจักร หรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกรภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันท่ีน ำ 
     สนิค้ำออกจำกโรงอุตสำหกรรม หรือคลังสินค้ำทัณฑบ์น แล้วแตก่รณ ี
(6) ผู้ส่งออกต้องส่ง แบบ ภส.05-01 ซึ่งผูส้่งออกไดร้ับรองกำรส่งสนิค้ำออกนอกรำชอำณำจักรหรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกรแล้ว  
     พร้อมหลักฐำนใบแสดงรำยกำรและรำคำสินค้ำ เช่น ใบก ำกับสินค้ำ (Invoice) หรือใบตรำส่ง (Bill of Lading) หรือ Airway Bill เป็นต้น  
     ต่อสรรพสำมติพื้นท่ีตำม (2) หรือส่งผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ กรมสรรพสำมติ http://www.excise.go.th  
     ภำยในหกสิบวันนับแต่วันท่ีส่งออกนอกรำชอำณำจักร หรือน ำเขำ้ไปในเขตปลอดอำกร ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอคืนภำษี จะต้องมีส ำเนำหลกัฐำน 
     แสดงกำรเสียภำษีมำแสดงด้วย คือ ส ำเนำแบบรำยกำรภำษีสรรพสำมิต ภส.03-07 และส ำเนำใบเสร็จรับเงินค่ำภำษีสรรพสำมิต  
(7) ผู้ส่งออกจะต้องเก็บหลักฐำนไว้ ณ โรงอุตสำหกรรมหรือสถำนท่ีประกอบกำรของผูส้่งออก เพื่อให้เจ้ำพนักงำนสรรพสำมติสำมำรถตรวจสอบ 
     ได้ตลอดเวลำ ดังนี ้

(7.1) หลักฐำนกำรรับรองกำรส่งสินค้ำออกนอกรำชอำณำจักร หรอืกำรน ำสินค้ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกรของพนักงำนศุลกำกร 
        แล้วแต่กรณี ตำมระบบพิธีกำรศุลกำกรส่งออกทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (e - Export) 
(7.2) เอกสำรกำรสั่งซื้อสินค้ำ เช่น Performa Invoice หรือ Purchase Order หรือ Order Note หรือเอกสำรอื่นที่มลีักษณะ 
        ท ำนองเดียวกัน 
(7.3) ส ำเนำหลักฐำนที่แสดงว่ำจะมีกำรช ำระรำคำค่ำสินค้ำ เช่น หลักฐำนกำรเปิด L/C (Letter of Credit) หรือหลักฐำนกำรจัดท ำ 
         T/T (Telex Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) หรือเอกสำรที่ระบุว่ำมีกำรน ำเงินเข้ำบัญชีธนำคำรหรือ Bank Statement 

(8) รำคำขำยปลีกแนะน ำ หมำยควำมว่ำ รำคำขำยปลีกแนะน ำทีผู่้ประกอบอุตสำหกรรมหรือผู้น ำเข้ำประสงค์ให้เป็นรำคำขำยต่อ 
     ผู้บริโภคทั่วไป 
(9) ผู้ส่งออกต้องยินยอมให้เจ้ำพนกังำนสรรพสำมิตเข้ำไปท ำกำรตรวจสอบสินค้ำ ตลอดจนบัญชีหลักฐำนและเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     ณ สถำนท่ีเก็บสินค้ำและสถำนประกอบกำรของผูส้่งออกได้ตลอดเวลำ 
(10) ในกรณีที่ขอคืนภำษี ให้สรรพสำมิตพื้นท่ีที่รับค ำขอตำม (2) ตรวจสอบหลักฐำนและพิจำรณำสั่งอนุมัติให้คืนภำษีเป็นหนังสือต่อไป 
(11) ผูส้่งออกท่ีขอคืนภำษี จะต้องส่งสินค้ำออกนอกรำชอำณำจักรหรือน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกรภำยในหน่ึงปีนับแต่วันท่ีเสียภำษี 

 
 

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

